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APRESENTAÇÃO

A Semana de Pesquisa é um evento que está em sua 16ª edição e historicamente é orga-
nizado em uma parceira entre A Universidade Tiradentes- Unit e o Instituto de Tecnologia 

e Pesquisa – ITP, cuja finalidade é apresentar e divulgar os resultados de pesquisas de-
senvolvidas nas instituições realizadoras, bem como promover discussões acerca de uma 
temática específica que possa contribuir com o desenvolvimento regional. No ano de 2014, 

o tema escolhido para a XVI SEMPESq – Ciência e Tecnologia para um Brasil sem Fron-
teiras – foi discutido e sugerido pela comunidade acadêmica em seus diferentes segmen-
tos, foi motivado em razão da necessidade de desenvolvermos estratégias para conciliar 

nossas perspectivas nacionais com a internacionalização do ensino e da pesquisa. O tema 
da semana tem total articulação com o programa instituído pelo governo federal e intitula-
do: Ciência sem Fronteiras. Trata-se de um programa que busca promover a consolidação, 
expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade 

brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de 
esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério 
da Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes 

–, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. Nesse sentido, o 
conceito de internacionalização da ciência encontra-se na pauta dos grandes embates e 

conflitos que foram gestados no final do século XX e no início do século XXI. A internacio-
nalização pode ser definida como o processo no qual a dimensão internacional, intercul-
tural ou global se integram nos propósitos e funções da educação superior. Assim, o eixo 
temático central deste ano, Internacionalização da ciência no Brasil, promoverá debates 
que possam oferecer respostas a estas questões nas diferentes áreas do conhecimento: 
Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Exatas e da Vida.  Em suma, as áreas do 
conhecimento desenvolvidas na Instituição e envolvidas na Semana de Pesquisa - SEM-
PESq apresentarão, com base nos indicadores de desenvolvimento sociais do IBGE em 

sua dimensão mais oportuna (social, ambiental, cultural, econômica e institucional), condi-
ções favoráveis à consecução do objetivo geral do evento.

Prof. Dr. Cristiano Ferronato
Coordenador de Pesquisa da Universidade Tiradentes
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EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO DO EXTRATO ETANÓLICO 
DE PLUCHEA SAGITTALIS (LAM.) CABRERA, ASTERACEAE 

NA LESÃO MEDULAR EM MODELO ANIMAL.

Reinaldo Viana Belo Neto, Margarete Zanardo Gomes, 
Cleverlan Nascimento Santos

Resumo

A lesão da medula espinal é um problema clínico sério que 
impõe custos à sociedade, pois atinge principalmente a po-
pulação jovem, no auge de sua produtividade1. Os chamados 
eventos secundários como infl amação e oxidação que levam 
à morte celular são especialmente importantes, pois contri-
buem para instalação de defi ciências permanentes. O extrato 
da planta Pluchea sagittalis possui ação anti-infl amatória e 
antioxidante2 e poderia representar uma nova estratégia para 
retardar a progressão da lesão espinal. O objetivo do presen-
te trabalho foi avaliar os efeitos do tratamento com extrato 
etanólico da Pluchea sagittalis (EEPS) sobre a degeneração 
axonal e morte celular decorrente da lesão medular em ratos. 
O trabalho foi aprovado pela Comissão de ética no uso de ani-
mais (CEUA/UNIT, protocolo nº 010912).  Grupos de ratos ma-
chos (n=6) adultos foram submetidos à laminectomia seguida 
ou não de hemissecção em nível torácico e receberam trata-
mentos por via oral com veículo ou EEPS (10, 50 e 100 mg/
Kg) durante 21 dias. Foi realizada avaliação comportamental 
(recuperação funcional motora) semanal e ao fi nal dos testes 
o tecido medular fi o retirado para análise histomorfológica. 
Foi utilizado teste Kruskal-Wallis com extensão de Dunn (p < 
0,05) O tratamento com EEPS não modifi cou a atividade mo-
tora em ratos do grupo laminectomia (grupo controle) nas do-
ses testadas. Os animais submetidos à hemissecção medular 
tratados com veículo (grupo lesão) mostraram recuperação da 
função motora a partir do 14° dia pós-cirúrgico. Este perfi l tam-
bém foi observado com o tratamento (EEPS) na dose de 50 
mg/Kg, enquanto os animais lesionados tratados com EEPS 
nas doses de 10 e 100 mg/Kg apresentaram recuperação 
funcional após o 21° dia. Após este período, a densidade de 
neurônios íntegros no tecido medular foi reduzida em todos 
os grupos submetidos à lesão. No entanto, o tratamento com 
EEPP na dose de 10 mg/Kg aumentou os sinais de degenera-
ção celular. Conclui-se que, após lesão medular, o EEPS possa 
apresentar ação neurotóxica nas doses de 10 e 50 mg/Kg.

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE 
E O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA REDE 

ESTADUAL DE ENSINO DA GRANDE ARACAJU.

William Alves Oliveira, Maria Eliane de Andrade, Andréia 
Poschi Barbosa Torales, Igor Soares Vieira, Ricardo Luiz 

Cavalcanti de Albuquerque Júnior, 
Cristiane Costa Cunha de Oliveira

Resumo

O consumo crescente de drogas pelos mais diversos atores 
que compõem a sociedade contemporânea tem se transfor-
mado num problema mundial de saúde pública. É fato ampla-
mente conhecido que, por se tratar de uma fase de exposição 
e vulnerabilidade psicossocial, a adolescência constitui um 
período do desenvolvimento do homem onde frequentemen-
te ocorre o primeiro contato com substâncias psicoativas, 
comumente como resultado de experimentações ligadas a 
questões de aceitação social e autoafi rmação. Este projeto 

terá o objetivo de investigar a utilização das estratégias pe-
dagógicas de educação em saúde sobre o consumo de subs-
tâncias psicoativas e sua relação com o consumo dessas 
substâncias por adolescentes escolares da rede Estadual de 
Ensino da Grande Aracaju. A pesquisa será realizada nas es-
colas da rede Estadual de ensino de Sergipe compreendendo 
Diretoria Estadual de Aracaju - DEA e Diretoria Regional de 
Educação - DRE08 que abrange dentre outros os municípios 
de Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra 
dos Coqueiros. Participarão deste estudo, escolares seguindo 
os critérios de estratifi cação por município para seleção das 
escolas. Em cada bairro serão selecionadas aleatoriamente 
as escolas de Ensino Fundamental (8º e 9º ano) e/ou Ensino 
Médio (1º ao 3º ano), sendo 475 alunos do Ensino Fundamen-
tal e 470 do Ensino Médio. A partir das escolas escolhidas os 
alunos serão selecionados atendendo a proporcionalidade 
por número de alunos das escolas. Haverá Treinamento dos 
pesquisadores para aplicação dos instrumentos, visita prévia 
as escolas, estudo piloto, entrevistas com os professores e 
membros da direção de cada escola, aplicação de questio-
nário aos alunos. Após um ano do início da intervenção será 
realizada avaliação da efetividade do projeto. Os resultados 
deste estudo poderão contribuir com o diagnóstico situacio-
nal da relação entre a utilização das estratégias pedagógicas 
de educação em saúde sobre o consumo de substâncias psi-
coativas e o consumo dessas substâncias por adolescentes 
escolares da rede Estadual de Ensino da Grande Aracaju.

PARASITAS GASTROINTESTINAIS DE SUÍNOS: 
PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO E CONTROLE COM 

UTILIZAÇÃO DO ALHO (Allium sativum L.)

Danieli dos Santos Lima, Allyne Gomes Porto, Camila Dantas 
Carvalho, Sheyla Alves Rodrigues, Claudia Moura Melo, 

Veronica Loudes Sierpe Jeraldo

Resumo

Apesar do conhecimento das espécies que parasitam os 
suínos, existem poucos estudos referentes à infecção por 
helmintos em suínos no Brasil, e como estes podem afetar 
o desenvolvimento dos animais. Dentre as espécies de hel-
mintos que podem parasitar os suínos se destacam: Ascaris 
suum, Strongyloides ransomi, Oesophagostomum sp, Trichu-
ris suis entre outras. Para o tratamento destas helmintoses 
são utilizados diversos fármacos, no entanto o uso de plan-
tas medicinais pode ser mais uma alternativa para este fi m. 
O presente projeto teve por objetivo determinar a ocorrência 
de helmintos gastrointestinais de suínos e avaliar os efeitos 
do alho (Allium sativum L.) no desenvolvimento in vitro des-
tes parasitas. Foram escolhidas áreas de criação suinícolas 
no Agreste Sergipano nos municípios de Campo do Brito, São 
Domingos, Macambira e Itabaiana. A avaliação da infecção 
parasitária foi realizada a partir de material fecal obtido dire-
tamente da ampola retal dos animais e submetida às técnicas 
de sedimentação espontânea e Willis. Foram preparados ex-
tratos etanólico e aquoso de alho e determinadas a presença 
de compostos fenólicos através de screening fi toquímico. Foi 
observada a presença de alcaloides no extrato etanólico e de 
saponinas no extrato aquoso de A. sativum. Foram avaliadas 
262 amostras fecais de suínos e observada uma prevalência 
de 17,6% de positividade para algum tipo de parasita. Foram 
diagnosticados os helmintos Ascaris suum, estrongilídeos 
(ainda não identifi cados), Strongyloides ransomi, e os protozo-
ários Isospora suis e Balantidium coli. Tendo em vista a maior 
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carga parasitária de A. suum e estrongilídeos observada em 
alguns animais, estes ovos foram utilizados para padronizar 
a técnica de cultivo e obtenção de larvas para futuros ensaios 
de desenvolvimento larvário. Os resultados do trabalho mos-
traram que os parasitas encontrados em suínos do Agreste 
sergipano não diferem daqueles encontrados em outras regi-
ões do Brasil.(PIBIC/CNPq)

PREPARAÇÃO DE FORMULAÇÃO VACINAL PARA 
PROFILAXIA DE LINFADENITE CASEOSA.

Adriely Maria Rocha, Daniela Droppa Almeida, Wanessa 
Lordêlo Pedreira Vivas, Katharina Kelly Oliveira Gama Silva, 

Francine Ferreira Padilha

Resumo

A Linfadenite Caseosa (LC) é uma doença, crônica, infecto 
contagiosa, caracterizada por lesões purulentas e forma-
ção de abcessos no linfonodos superfi ciais, internos e em 
órgãos como pulmão, fígado, baço, medula e no sistema 
reprodutor, acomete mamíferos em geral tendo maior pre-
valência em ovinos e caprinos. O agente etiológico da LC 
é a bactéria Corynebacterium pseudotuberculosis classi-
fi cada como gram positiva e intracelular facultativa tem a 
capacidade de sobreviver por longos períodos no ambiente 
e possui resistência a antibióticos devido à formação de 
abcessos, características fundamentais para a contribuição 
da alta taxa de transmissão da doença dentro do rebanho. 
A prevalência da LC é alta em muitas regiões do mundo, 
incluindo a América do sul, onde o Brasil apresenta 78% de 
soroprevalencia em caprinos, levando a perdas econômicas 
signifi cativas devido à diminuição de peso, baixa produção 
de leite e lã e inutilização de carnes e carcaça. Atualmen-
te no Brasil as vacinas comerciais baseadas em linhagens 
atenuadas não conferem proteção satisfatória para esses 
animais e a necessidade de reforços anuais das mesmas 
torna a profi laxia dispendiosa. Por se tratar de bactéria in-
tracelular facultativa a utilização das proteínas recombi-
nantes como método vacinal torna-se uma estratégia viável 
devido ao baixo custo e a resposta imune montada frente 
a esse antígeno. As vacinas de subunidade geralmente 
requerem a adição de um adjuvante para serem efi cazes. 
Os adjuvantes são compostos que melhoram a resposta 
imune contra antígenos inoculados. A goma xantana (Gx) 
é um polissacarídeo sintetizado por uma bactéria fi topato-
gênica do gênero Xanthomonas na literatura tem registros 
de seu potencial adjuvante para vacinas de subunidade re-
combinante. O objetivo do trabalho foi formular uma vacina 
composta por proteína recombinante associada com goma 
xantana como potencial adjuvante. Foi produzida e purifi -
cada a goma xantana sintetizada em meio com sacarose 
pela linhagem Xanthomonas campestris 629 seguida de 
liofi lização.  A proteína recombinante foi expressa em Es-
cherichia coli BL21 star, para confi rmação da expressão foi 
feito Western Blotting. Após a confi rmação a proteína foi 
purifi cada e dialisada.  O resultado referente à expressão da 
proteína recombinante foi confi rmado por Western Blotting, 
a qual apresentou um peso molecular de 40Kda, semelhan-
te a literatura e trabalhos anteriores feito pelo nosso grupo 
de pesquisa. Este trabalho é importante por estabelecer um 
protocolo essencial para análises posteriores, as quais en-
volvem o teste de potência dessa formulação vacinal em 
modelo animal e a comparação do potencial adjuvante da 
goma xantana com demais adjuvantes já estabelecidos.

 UTILIZAÇÃO DE PROTEÍNA RECOMBINANTE PARA TESTE 
SOROLÓGICO DE LINFADENITE CASEOSA.

Katharina Kelly Oliveira, Daniela Droppa Almeida, Wanessa 
Lordelo Pedreira Vivas, Isabel Bezerra Lima- Verde

Resumo

A Linfadenite Caseosa (LC) acomete principalmente peque-
nos ruminantes, é uma doença crônica, infectocontagiosa 
causada por Corynebacterium pseudotuberculosis. Caracteri-
zada pela necrose das glândulas linfáticas e formação de gra-
nulomas, apresenta duas formas: a LC externa e a LC interna. 
Por ser uma enfermidade crônica, o animal que não apresenta 
sinais clínicos evidentes pode ser um disseminador do micror-
ganismo. Em casos assintomáticos o diagnóstico sorológico 
seria uma forma de identifi cação efi caz para esses animais 
infectados. ELISA é um ensaio imunoenzimático que permite 
a detecção de anticorpos específi cos no plasma sanguíneo, 
sendo a natureza do antígeno um fator decisivo para o suces-
so diagnóstico. A utilização de alguns testes sorológicos por 
Elisa para investigar a LC vem sendo amplamente empregada 
no meio científi co. Na Universidade Federal da Bahia, o meio 
de cultura bacteriano conhecido como Elisa BHI apresentou 
resultados satisfatórios. A corynebacterial protease (CP40) é 
uma proteína de 40kdaltons, expressa pela Corynebacterium 
pseudotuberculosis, que teve seu potencial imunogênico con-
fi rmado. Em sua forma recombinante a proteína rCP40 apre-
sentou-se em ultimas análises como um alvo importante para 
constituição de um diagnóstico sorológico. O objetivo desse 
trabalho foi padronizar e verifi car a utilização da proteína re-
combinante rCP40  em teste de ELISA indireto como diag-
nóstico para LC, visando um método diagnóstico efi ciente e 
economicamente vantajoso para os criadores. O potencial 
imunogênico da proteína recombinante foi avaliado e elabo-
rou-se um protocolo que estabeleceu medidas que obtiveram 
um melhor resultado do teste de ELISA indireto, que teve por 
fi nalidade a quantifi cação do número de anticorpos reativos 
ao antígeno rCP40. Ao fi m deste processo demonstrou-se 
estatisticamente a atividade imunogênica que a proteína pos-
sui e confi rmou que e é um forte candidato a formular um kit 
diagnóstico que seja capaz de identifi car com segurança e 
precisão os casos assintomáticos
 

PERFIL CLINICOPATOLÓGICO DE UMA SÉRIE DE 136 
CASOS DE ADENOMA PLEOMÓRFICO DE GLÂNDULAS 

SALIVARES MAIORES E MENORES

Juliana Campos Pinheiro, Ana Carolina Penha Coimbra, 
Rafael Barreto Vieira Valois, Ricardo Luiz Cavalcanti de 

Albuquerque Júnior

Resumo

INTRODUÇÃO: O adenoma pleomórfi co é o mais comum 
entre os tumores das glândulas salivares maiores e menores, 
representando cerca de 60 a 70% de todos os tumores origi-
nados neste sítio anatômico. Possui características clínicas e 
morfológicas bem marcadas e são conhecidos por sua diver-
sidade morfológica e arquitetural. OBJETIVO: Analisar o perfi l 
clinicopatológico de uma série de casos de adenoma pleomór-
fi co diagnosticados em um serviço de referencia de Aracaju/
SE.  METODOLOGIA: A amostra deste estudo constou de uma 
série de 136 casos de adenoma pleomórfi co diagnosticados 
entre janeiro de 2006 e dezembro de 2013 em um serviço de 
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referência de anatomia patológica. Foram analisadas as va-
riáveis sexo, idade e procedência dos pacientes, além de lo-
calização anatômica e aspectos macro e microscópicos das 
lesões (parecer CEP 130213). RESULTADOS: Dos 136 casos de 
adenoma pleomórfi co, 114 deles (83,82%) foram em glândulas 
salivares maiores, 12 (8,82%) em menores e 10 não informados 
(7,35%). A parótida foi a mais acometida, com 87 casos (63,97 
%). A idade média foi de 40,51±18,38 anos, sendo esta signifi ca-
tivamente menor em tumores de submandibular (p<0,05). Com 
relação ao gênero, 83 casos acometeram o feminino (61,02%) 
e 33 o masculino (24,26%), sendo 20 casos (14,72%) sem infor-
mações. A maioria dos casos foi procedente da Grande Aracaju 
(75%), seguida do Centro Sul (6,61%) e Sul sergipanos (5,88%). O 
tempo de evolução foi maior que 1 ano em 112casos (82,35%), e 
tamanho médio das peças cirúrgicas foi de 2,93±0,51 cm. Com-
ponente epitelial/mioepitelial maior que 50% do tumor foi visto 
em 58 casos (42,64%), e o ductal maior que 10% foi encontrado 
em 91 casos (66,91%). O estroma condromixóide foi o mais co-
mum, observado em 73 casos (53,67%). CONCLUSÃO: O ade-
noma pleomórfi co mostrou perfi l clinicopatológico caracteriza-
do por uma maior ocorrência em parótida, no gênero feminino 
e na terceira e quarta décadas de vida. Os tumores apresentam 
grande diversidade morfoarquitetural histológica, com proemi-
nente diferenciação epitelial/mioepitelial/ductal e abundância 
de estroma condromixóide. 

AVALIAÇÃO CLINICA DIGESTIVA E CARDIOVASCULAR EM 
CHAGÁSICOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA-SERGIPE

Maria Hozana Santos Silva, Weber de Santana Teles, 
Verônica de Lourdes Sierpe Geraldo, Cláudia Moura Melo

Resumo

A doença de Chagas (DC) é a infecção tecidual e hematoló-
gica causada pelo protozoário fl agelado Trypanosoma cruzi, 
sendo importante causa de mortalidade de adultos jovens. 
Em áreas endêmicas é importante o diagnóstico dos casos 
humanos, para monitorar a transmissão local da infecção pa-
rasitária, assim como as manifestações digestivas em fase 
precoce. O objetivo deste estudo é avaliar clinicamente o pro-
cesso de deglutição em indivíduos adultos de área endêmica 
de doença de chagas em Sergipe, relacionando-o aos resulta-
dos de exames sorológicos. A seleção da localidade estudada 
foi baseada em dados do Sistema de Informação de Atenção 
Básica (SIAB) e do Programa de Controle da Doença de Cha-
gas (PCDCh). O estudo foi realizado em 143 indivíduos na fai-
xa etária de 15-89 anos de ambos os sexos, residentes na área 
rural de Itabaianinha/Se (Povoados de Piabas e Fundão). Fo-
ram aplicados formulários simplifi cados do PCDCh contendo 
informações sobre gênero, faixa etária, grau de escolaridade, 
tipo de moradia, tratamento terapêutico, manipulação ou con-
tato com triatomíneo, diagnostico anterior de paciente cha-
gásico e manifestações clinicas digestivas/cardíacas. Após 
o inquérito epidemiológico, os indivíduos foram submetidos 
à coleta de sangue para posterior avaliação diagnóstica por 
ELISA e Imunofl uorescência indireta. O teste de deglutição 
indireto foi processado com a observação da mobilidade dos 
órgãos fonoarticulatórios, lateralização da língua e protrusão 
e retração dos lábios; enquanto o teste de deglutição direto 
foi realizado com a introdução via oral de dieta de consistên-
cia líquida e pastosa. Neste último teste, foram observados o 
vedamento labial, elevação laríngea, tosse, qualidade vocal, 
regurgitação nasal e presença de resíduos alimentares. En-
tre os sujeitos pesquisados, a maioria (76,2%) foram do sexo 

feminino, e independente do sexo 57,3% apresentaram baixo 
nível de escolaridade (Ensino Fundamental Incompleto). Com 
relação aos fatores ambientais de risco, 55,9% dos indivídu-
os relataram ter visto barbeiros no domicílio e 42,6% tiveram 
manipulação/contato, enquanto 13,9% moram em habitação 
de pau a pique. Com relação às manifestações digestivas/car-
díacas, 6,9% apresentaram manifestações clínicas cardíacas 
e 5,5% sinais/sintomas relacionados à difi culdade de deglu-
tição. O teste de deglutição indireto foi negativo em todos os 
indivíduos analisados, enquanto o direto revelou alterações 
somente nos casos positivos de DC: 4,1% tiveram elevação 
laríngea reduzida para dieta de consistência pastosa e 3,4% 
para dieta líquida, 4,8% apresentaram deglutições múltiplas 
para de consistência pastosa e 4,1% para a líquida. O diagnós-
tico sorológico por meio das técnicas diagnostica de ELISA 
e imunofl uorescência apresentaram índices de reatividade de 
16,7 e 16% respectivamente. Estes resultados permitem traçar 
um perfi l preliminar das áreas/subáreas de risco para DC em 
Itabaianinha/Se e fornece subsídios para a formulação de es-
tratégias e ações de promoção de saúde ao portador da doen-
ça e aos moradores de áreas de risco. (PIBIC/CNPq)

EXPRESSÃO KI-67 E P16INK4a EM CARCINOMAS 
ESPINOCELULARES PERI-ORAIS QUIMICAMENTE 

INDUZIDOS EM MODELO MURINO

Rafael Barreto Vieira Valois, Angela Valéria Farias Alves, 
Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior

Resumo

INTRODUÇÃO: As difi culdades encontradas no tratamento 
do câncer oral, por muitas vezes ocasionam mutilações ao pa-
ciente, inabilitando-o defi nitivamente ou não para a reintegra-
ção familiar, social e profi ssional. Neste sentido, estudos vêm 
sendo conduzidos em modelo experimental, com o intuito de 
compreender os mecanismos envolvidos na carcinogênese 
oral, objetivando subsidiar novas ferramentas terapêuticas 
que melhorem o prognóstico destas neoplasias. Dentre estes, 
destaca-se a análise da expressão do antígeno Ki-67, uma 
proteína nuclear expressa em todas as fases do ciclo celular 
exceto fase G0, e P16INK4a, uma proteína oncossupressora 
que se apresenta inativa em uma ampla gama de tumores 
malignos humanos. METODOLOGIA: Para a realização do 
trabalho foi utilizado um total de 10 camundongos Swiss, 
sem distinção entre sexos, com massa corporal de 30 ± 5 g. 
As lesões periorais foram induzidas na comissura labial es-
querda de camundongos pela aplicação tópica de 9,10 dimetil 
1,2-benzantraceno (DMBA), diluído a 0,5% em propilenoglicol, 
em uma frequência semanal de três dias alternados durante 
20 semanas. Após 26 semanas (6 semanas depois de encer-
rado o período de indução), os animais foram sacrifi cados e 
os tumores quimicamente induzidos removidos e analisados 
macro e microscopicamente. Foi realizada a expressão imu-
nohistoquímica dos antígenos Ki-67 e p16INK4a, que ,poste-
riormente comparada com variáveis macro e microscópicas 
tumorais. A força e signifi cância das correlações testadas fo-
ram avaliadas por meio do teste de Pearson. RESULTADOS: 
Todos os animais desenvolveram lesões tumorais peri-orais, 
com média de surgimento de lesões de 21,1 ± 2,13 semanas. 
Clinicamente, as lesões se mostraram exofíticas, com exten-
sas áreas ulceradas crostosas, com bases e margens endu-
recidas. O volume tumoral médio foi de 555,91±205,52 mm3. 
Todos os tumores analisados mostraram positividade nuclear 
para o antígeno Ki-67, embora em gradações variadas, com 
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índice proliferativo médio (IP) de 50,1 ± 18,0. Foi observada, ain-
da, uma forte correlação direta entre o índice IP (células Ki-67 
positivas) e o volume tumoral médio (R=0,702). Ao comparar o 
perfi l de expressão da proteína p16INK4a e o volume tumoral 
médio, foi possível evidenciar apenas uma fraca correlação in-
versa entre essas duas variáveis (R=0,334), e ausência de cor-
relação entre a expressão imunohistoquímica deste antígeno 
e a gradação histológica de malignidade tumoral (R=0,143). 
CONCLUSÃO: Em modelo experimental de carcinogênese 
perioral induzida por DMBA, a progressão tumoral está asso-
ciada à fração proliferativa do tumor (células ciclantes Ki-67 
positivas) e com a diferenciação tumoral, mas não apresenta 
correlação com a expressão da proteína p16INK4a. 

FAUNA PARASITÁRIA EM PEIXES DE IMPORTÂNCIA 
COMERCIAL NO LITORAL DE SERGIPE

Natali Oliveira Eckert, Jônatas Santos Souza, Claudia Moura 
Melo, Verônica Sierpe Jeraldo, Rubens R. Madi Riscala Madi

Resumo

Entre as espécies de peixes com importância comercial no 
estado de Sergipe, podemos citar Lutjanus analis (Cioba), Lu-
tjanus jocu (Dentão) e Cephalopholis fulva (Piraúna), devido à 
abundância e qualidade do pescado. O objetivo do presente 
projeto é analisar a fauna parasitária do L. analis, L. jocu e C.  
fulva, no litoral de Sergipe, caracterizando a infecção em ter-
mos de prevalência e intensidade de infecção parasitária nos 
hospedeiros. Os pescados foram adquiridos entre novembro 
de 2013 a julho de 2014 oriundos da zona costeira do esta-
do de Sergipe. Foram examinados 51 L. analis, 8 L. jocu e 15 C. 
fulva, que foram submetidos à avaliação biométrica, em se-
guida realizada análise parasitológica. A fi xação e coloração 
de parasitas foram realizadas segundo técnicas de Eiras et al. 
(2006). O nematódeo Anisakis sp. (Nematoda: Anisakidae) 
apresentou os maiores índices parasitológicos (Prevalência 
(P) = 82%), seguido por Lernanthropus sp. (Copepoda: Lernan-
thropidae) (P = 22 %) e Microcotyle sp. (Monogenea: Microco-
tylidae) (P = 16%) em L. analis. Já L. jocu apresentou para Ani-
sakis sp. a prevalência de 75 % e 13% para Lernanthropus sp., 
enquanto que C. fulva apresentou apenas Anisakis sp. (P = 75 
%). Os sítios de infecção para Anisakis sp. foram bexiga nata-
tória, cavidade visceral, estômago, gônadas e intestino (lúmen 
e serosa), Lernanthropus sp. e Microcotyle sp. foram encontra-
dos somente nas brânquias. O parasita de ocorrência comum 
entre as três espécies de hospedeiros estudadas foi o nema-
tódeo Anisakis sp., sendo que o maior índice de prevalência 
foi registrado para L. analis.

AVALIAÇÃO DO GRAU DE ADESÃO 
FARMACOTERAPÊUTICA DOS IDOSOS HIPERTENSOS 

E/OU DIABÉTICOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA 
CONTE CONOSCO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

AUGUSTO FRANCO EM ARACAJU/SE.

Neandro Ribeiro Correia, José Carneiro Ribeiro Neto, Raquel 
Reis Tavares, Adriana Karla Lima, Vanessa Rodrigues Guedes

Resumo

Estudos mostram que cerca de 2/3 dos casos de Hipertensão 
Arterial (HA) no mundo, não aderem ao tratamento terapêuti-
co (AT). Nessa perspectiva, esta pesquisa teve como objetivo 
avaliar o grau de AT e identifi car os possíveis fatores associa-

dos ao nível de AT em pacientes de um grupo de convivência 
“Conte Conosco” da USF Augusto Franco em Aracaju/SE. 
Para coleta dos dados, 2 grupos com 4 estagiários de farmá-
cia, acompanhados de um agente comunitário de saúde, reali-
zaram visitas domiciliares entre abril-julho de 2014. A pesquisa 
foi previamente aprovada pelo CEP/Unit. O grupo de convi-
vência Conte Conosco contava com 39 pacientes dos quais 31 
participaram do estudo. Para identifi car o grau de AT foi utili-
zada a Escala de Adesão Terapêutica de Morisky de oito itens 
(MMAS-8). O Método Dáder que viabiliza o seguimento far-
macoterapêutico foi utilizado para identifi cação de problemas 
relacionados com medicamentos (PRMs). Para avaliação da 
estrutura familiar e da rede social dos pacientes, o Genogra-
ma (GE) e Ecomapa (EC) foram elaborados. Através da análise 
dos medicamentos, os mais utilizados pelos pacientes foram: 
besilato de anlodipino (38%), hidroclotiazida (32%) e sinvas-
tatina (22%). Interações Medicamentosas, a exemplo do uso 
concomitante sinvastatina-digoxina e AINES-Diurético, foram 
identifi cadas. Pelo comportamento admitido pelos pacientes 
do grupo, identifi camos que o motivo do controle inadequado 
da HA, parece ser o não-cumprimento do tratamento a longo 
prazo, tanto na difi culdade que o paciente tem em modifi car 
seu estilo de vida, quanto no que se refere à observação ou 
obediência à prescrição médica. Desse modo, apenas sete 
pacientes (22%) obtiveram 8 pontos (alta adesão) na MMAS-8. 
Com GE e EC foi possível compreender o processo de adoe-
cimento nas famílias, observou-se que a HA e a Diabetes es-
tão presentes na maioria dos componentes familiares e com 
relação às redes de apoio familiar e social, existe uma forte 
relação dos pacientes com seus fi lhos, sendo que a maioria 
dos pacientes moram com eles. Conhecendo o nível de AT, 
os PRMs e o contexto social ao qual o individuo está inserido, 
o profi ssional de saúde poderá elaborar medidas que visem 
um tratamento efi ciente e que garanta que as recomendações 
médicas-farmacêuticas sejam seguidas.

EFEITOS DO ÓLEO ZICLAGUE® NO COLÁGENO DOS 
TECIDOS MUSCULARES ESPÁSTICOS DE RATOS PÓS-

LESÃO MEDULAR INDUZIDA

Giulliani Antoniceli Moreira Brasileiro, Helen Cristina Gois, 
Felipe Cerqueira, Edna Aragão Farias Candido

Resumo

A Lesão medular (LM) é considerada uma lesão neurológica 
incapacitante, com impacto na sociedade, sendo um proble-
ma de saúde pública. Após a LM ocorre a instalação da espas-
ticidade com alteração do colágeno. O músculos com espasti-
cidade apresenta alta densidade de matriz extracelular, porém 
capacidade mecânica inferior devido a sua má organização. 
Com o advento da fi toterapia estudos estão sendo realiza-
dos para investigar os efeitos do uso das plantas medicinais 
em diversas doenças. Dentre elas têm-se a Alpinia zerumbet 
com principais indicações clínicas de atividades relaxantes, 
anti-hipertensiva, atividade antiespasmódica, efeito relaxante 
do tônus basal e efeito anti-infl amatório. O presente trabalho 
teve como objetivo avaliar o efeito do bioproduto que derivou 
o medicamento Ziclague® nos tecidos musculares espásticos 
dos ratos da raça Wistar. Trata-se de uma pesquisa experi-
mental, realizada com 30 ratos cujo procedimento cirúrgico 
foi por compressão parcial da medula espinhal, deixando os 
animais paraparéticos e espásticos. O Grupo 01 foi submetido 
a aplicação transdérmica do OEAz nos músculos espásticos 
das patas traseiras; Grupo 02 aplicado o protocolo pré-esta-
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belecido de exercícios fi sioterápicos nas patas traseiras. Gru-
po 03 fez-se aplicação do Ziclague associado a fi sioterapia; 
Grupo 04 foi o controle com lesão mas sem tratamento; e o 
Grupo 05, o grupo shan, com apenas laminectomia. Para aná-
lise dos resultados utilizou-se o teste ANOVA ONE WAY com 
pós-teste Tukey, onde p<0,05 foi considerado signifi cativo. 
Nos resultado observou-se que no grupo shan não houve 
diferença signifi cativa entre colágeno tipo III e tipo I; no gru-
po controle encontrou-se colágeno tipo I (p<0,001); no grupo 
fi sioterapia o colágeno do tipo III (p<0,001); grupo Ziclague® 
associado a Fisioterapia colágeno tipo I (p<0,05); e no grupo 
Ziclague® colágeno tipo III (p<0,001). Conclui-se então que os 
grupos Shan e controle se apresentaram como esperado e os 
grupos tratados evidenciaram benefício do Ziclague®, modi-
fi cando a condição de músculos contraturados, força motriz 
diminuída e tônus alto, deixando-os mais próximos aos mús-
culos sadios, o que proporciona uma melhora na modulação 
da tensão passiva.

UTILIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA PRIME-BOOST COMO 
MÉTODO VACINAL CONTRA LINFADENITE CASEOSA

Ester Bullé Seixas, Judson Wallace Silva, Daniela Droppa 
Almeida, Isabel Lima Verde

Resumo

A Linfadenite Caseosa (LC) é uma doença que acome-
te caprinos e ovinos, é infecto-contagiosa de ocorrência 
mundial e tem como agente etiólogico uma bactéria in-
tra-celular facultativa, Corynebacterium pseudotubercu-
losis. A LC é caracterizada pela formação de abscessos 
em glânglios linfáticos superfi ciais e internos, sendo 
responsável por grandes perdas econômicas para cria-
dores. No Nordeste é onde se encontram cerca de 90% 
do rebanho total de caprinos e 40% de ovinos.  Atual-

mente não existe nenhuma profi laxia efi caz para essa 
enfermidade, a vacina comercial protege cerca de 50% 
e se torna dispendiosa por necessitar de reforços anu-
ais. Diante disso o objetivo do trabalho é avaliar o po-
tencial imunoprotetor de duas formulações vacinais con-
tendo a linhagem viva recombinante CP09 e a proteína 
recombinante CP40 (rCP40) de forma combinada pela 
estratégia prime-boost. Foram utilizados dois grupos de 
camundongos, um grupo controle negativo, onde no dia 
0 e 15 foi administrado solução salina e o grupo experi-
mental onde no dia 0 foi administrado CP40-saponina e 
no dia 15 foi administrado CP09 mutante, sabendo que 
tanto a solução salina como a CP40-saponina e a CP09 
foram administrada via intraperitonial. Após 45 dias da 
primeira imunização os animais foram desafi ados com a 
linhagem virulenta da Corynebacterium pseudotubercu-
losis MIC-6. A coleta sanguínea foi realizadas no dia 0, 
15, 30, 45 e 60 pós-imunização, para obtenção de soro e 
determinação de anticorpos IgG total e análise estatís-
tica. Após o ensaio de imunizações e desafi o ocorreu o 
crescimento dos granulomas nos animais. Tanto o grupo 
controle negativo e o grupo que utilizou a técnica prime-
-boost no dia 0 pós-imunização tiveram concentrações 
semelhantes (p>0,05). No dia 15 o grupo prime-boost 
apresentou concentração de IgG total signifi cativamente 
inferiores a (p>0,05) em relação ao grupo controle nega-
tivo. Nos dias 30, 45 e 60 o grupo prime-boost teve uma 
quantidade superior (p>0,05) de IgG total diferente do gru-
po controle negativo. Ao longo dos 30 dias após o desafi o, 
os animais imunizados pertencentes aos grupos controle 
negativo e o grupo prime-boost apresentaram, respectiva-
mente, 20 e 60% de sobrevivência após a infecção pela 
bactéria da linhagem selvagem MIC-6.  De acordo com os 
resultados, verifi camos que a estratégia utilizada apresen-
tou proteção parcial. No entanto é necessário novas ava-
liações para obter dados mais concretos.
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OS PROFESSORES PRIMÁRIOS EM SERGIPE: ENTRE 
OFÍCIOS E CORRESPONDÊNCIAS (1850-1889)

Gleidson Santos Silva, Simone Silveira Amorim

Resumo

A presente pesquisa se propõem a realizar a catalogação 
e transcrição dos ofícios e correspondências como meios 
de comunicação ofi cial entre professores primários e Poder 
Público em Sergipe, entre 1850 e 1889. As categorias analí-
ticas de Pierre Bourdieu (1996) e Norbert Elias (1990) serão 
tomadas nessa pesquisa no sentido de ajudarem a com-
preender como se confi gurou a profi ssão docente em Ser-
gipe, além de verifi car de que forma se constituiu o habitus. 
Tem-se como perspectiva o movimento de confi guração da 
profi ssão docente, os mecanismos de controle utilizados 
pelo Estado e a infl uência dos seus agentes de fi scalização 
na confi guração da instrução pública Primária na província.
profi ssional pensado para o projeto de constituição de na-
ção para o Brasil, dentro de um processo civilizador.

ALFABETIZAÇÃO INFORMACIONAL E A RELAÇÃO 
COM A APRENDIZAGEM À DISTÂNCIA NA 

UNIVERSIDADE TIRADENTES

Luiz Rafael Santos Andrade, Ronaldo Nunes Linhares, 
Pablo Boaventura Sales Paixão

Resumo

Esta investigação teve como objetivo principal elaborar o perfi l 
informacional dos alunos ingressantes no ensino superior na 
modalidade de Educação a Distância (EaD) da Universidade 
Tiradentes – UNIT, a partir do reconhecimento de quais e com 
que frequência os estudantes utilizam as fontes de informa-
ções científi cas disponíveis na internet. Foi construído e apli-
cado um questionário online de necessidades informacionais, 
composto por 20 questões fechadas, e uma questão aberta, 
disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
da UNIT, entre os dias 27 de setembro a 27 de outubro de 2013. 
Aplicado a um universo de 1500 estudantes ingressantes dos 
cursos de: Ciências Contábeis, História, Letras Português/Es-
panhol, Pedagogia, Gestão de Vendas e Marketing, Adminis-
tração e Serviço Social. Deste total, 150 alunos responderam 
o questionário representando 10% do universo. Trata-se de 
uma pesquisa exploratória e com foco quanti-qualitativo, os 
dados quantitativos do questionário foram analisados com o 
auxílio do software Statistical Package for the Social Science 
– SPSS. As respostas da questão aberta de caráter qualitativo 
foram analisadas segundo a concepção da Análise de Con-
teúdo (BARDIN, 2004) e contaram com o suporte técnico do 
software de análise qualitativa Web Qualitative Data Analysis 
(webQDA) quando da organização das falas em categorias e 
a triangulação das análises feitas a partir das respostas e o 
referencial teórico utilizado na pesquisa. A pesquisa foi funda-
mentada nos conceitos de Alfabetização Informacional com 
enfoque no ensino prático refl exivo; (Area & Guarro, 2012); 
(Dudziak, 2010); (Schon, 2000), (Delors, 2001). Os resultados 
apresentam difi culdades na utilização do tempo para pesqui-
sar, utilização da biblioteca física da UNIT, produção científi ca, 
pesquisar informação científi ca nos suportes digitais, nor-
mas da ABNT e uso de ferramentas especializadas na busca 
por informações científi ca. Entretanto, os dados explanados 
podem afi rmar em todas às esferas de análise a vontade de 

aprender e serem autores do seu processo de construção do 
conhecimento, pois os estudantes demostraram preocupa-
ções em relação à produção acadêmica, mercado de trabalho, 
vontade em produzir conhecimento científi co além de consu-
mir, anseio por ‘aprender a aprender’ e, consequentemente, 
continuar seu processo formativo ao longo da vida.
 
OS INTEGRALISTAS EM SERGIPE DURANTE S SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL

Caroline de Alencar Barbosa, 
Dilton Cândido Santos Maynard

Resumo

O projeto “O Nordeste e a Segunda Guerra Mundial: Narra-
tivas do Cotidiano” se propôs a relacionar o Nordeste com a 
Segunda Guerra Mundial e destinou-se a preencher lacunas 
historiográfi cas principalmente no âmbito sergipano, consi-
derando o envolvimento traumático de Aracaju no confl ito 
mundial. A bolsista seguiu o plano de trabalho “Sob suspei-
tas: Sergipe, integralistas e tensões cotidianas na Segunda 
Guerra”, proposto pelo projeto. Este plano investigou as ações 
de combate aos “integralistas fervorosos” que pareciam agir 
como inimigos do Estado, além disso, pretendeu-se identifi car 
quais foram os integrantes desse grupo e quais os planos das 
autoridades para dissolução do grupo. No primeiro semestre 
percebeu-se a difi culdade de acesso aos documentos e con-
sequentemente no estudo de fontes sobre o tema. Através 
da análise da documentação que pretendia ser encontrada 
iríamos traçar um perfi l dos suspeitos e possíveis integrantes 
do grupo Quinta Coluna, procurando identifi car e analisar as 
prováveis atividades desse grupo integralista. Percebemos a 
importância dessa pesquisa para analisar de que forma o co-
tidiano de Sergipe foi afetado pela Segunda Guerra Mundial. 
Nesse sentido foi encontrado um relatório do Chefe de Polícia 
Enoque Santiago ao Interventor Federal relacionado ao In-
quérito instaurado contra brasileiros acusados de ex-integra-
listas exaltados e simpatizantes de ideias fascistas. No que 
diz respeito a Sergipe, os adeptos do movimento Integralista 
passam a ser investigados após os torpedeamentos no ano 
de 1942. Foram acusados de traidores e de espiões do Eixo. 
Marc Bloch afi rma que “das eras que nos precederam, só po-
deríamos [portanto] falar segundo testemunhas, estamos a 
esse respeito, na situação do investigador que se esforça para 
reconstruir um crime que não assistiu”.  Portanto o relatório do 
chefe de Polícia Enoque Santiago ao interventor sobre o in-
quérito instaurado no Estado contra os brasileiros apontados 
como ex-integralistas nos auxiliou na análise das possíveis 
ações desse grupo, como também nos apresenta nomes dos 
possíveis participantes do Integralismo em Sergipe.

AS PIORES FORMAS DE TRABALHO INFANTIL

Yasmim Regina Dias Siqueira, José Ítalo Almeida Santos, 
Rebeca Correa Jorge, Andrea Maria Cruz Lima, Hercules 

Cruz Nunes de Andrade, Cleberson Mendonça de 
Melo, José Michael Santana Costa, Silvio Aragão, Karlla 

Thaynnara Barreto de Lima

Resumo

A abordagem sobre formas de trabalho infantil e as cir-
cunstâncias em que são exercidas são o tema do preste 
artigo. Segundo dados da OIT (Organização Internacional 
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do Trabalho), grande parte dos trabalhadores infantis ha-
bitam em países subdesenvolvidos e em desenvolvimen-
to, porém nações desenvolvidas também apresentam tal 
problema. A agricultura é o setor que apresenta maior ín-
dice da mão de obra infantil, seguido do setor de serviços 
e da indústria. Notou-se que as maiores concentrações 
de trabalho infantil encontram-se na Ásia, África e Amé-
rica. Dentre as possíveis causas do trabalho infantil está 
a pobreza, sistema educacional defi ciente e fatores cultu-
rais, segundo a pesquisa aqui apresentada. Observando a 
legislação pertinente no Brasil, foi notado que o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) assegura, juntamen-
te com as legislações correspondentes, garantias aos di-
reitos da criança e do adolescente. Trazemos, também, a 
Convenção 182 da OIT e da legislação de outros países, 
como bases para a pesquisa, pois a convenção versa so-
bre uma forma de classifi cação adotada por vários Esta-
dos para defi nir a lista de atividades que oferecem riscos 
a integridade dos trabalhadores infantis. Concluiu-se que 
os Estados-membros da OIT estipularam o objetivo de eli-
minar as piores formas de trabalho infantil até o ano de 
2016. Entretanto existem muitas crianças que ainda estão 
presas em formas inadmissíveis de trabalho, necessitan-
do dessa forma de uma postura mais participativa dos 
países que adotam a Convenção 182 da OIT, para que as 
metas sejam implementadas.

O NORDESTE E A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: 
NARRATIVAS DO COTIDIANO

Mônica Porto Apenburg Trindade, 
Dilton Cândido Santos Maynard

Resumo

O projeto “O Nordeste e a Segunda Guerra Mundial: Nar-
rativas do Cotidiano” se propôs a relacionar o Nordeste 
com a Segunda Guerra Mundial e destinou-se a preen-
cher lacunas historiográfi cas principalmente no âmbito 
sergipano, considerando o envolvimento traumático de 
Aracaju no confl ito mundial. Seguimos o plano de traba-
lho “Os estrangeiros e outros perigos: Sergipe na Segun-
da Guerra”, proposto pelo projeto. Este plano investiga, 
sobretudo, a forma de combate aos cidadãos que viviam 
em Sergipe no período, bem como se observa o tipo de 
tratamento dispensado a outros possíveis indivíduos con-
siderados “inimigos” do país. Poucas cidades na América 
do Sul sentiram tão de perto os efeitos da Segunda Guerra 
e viveram a experiência dela como algo real, próximo, não 
somente assistida nos cinemas locais e lida nos notici-
ários. Em agosto de 1942, cinco navios mercantes foram 
torpedeados pelo submarino alemão U-507 causando 
a morte de mais de 600 pessoas. Corpos chegaram às 
praias, pessoas saíram às ruas revoltadas, estrangeiros 
e integralistas foram perseguidos acusados de espiona-
gem. Logo, dentro desse contexto e através do nosso pla-
no de trabalho, propomos um estudo mais aprofundado 
sobre a infl uência de tal confl ito em Sergipe, focando prin-
cipalmente no que se refere aos personagens centrais do 
nosso trabalho: os estrangeiros. Percebemos que existe 
uma carência por parte da historiografi a quanto ao estu-
do sobre o papel desses indivíduos, considerados duran-
te a Segunda Guerra como inimigos do Brasil. Devido ao 
repertório diversifi cado de registros relacionados à pes-
quisa, utilizamos nessa investigação fontes impressas 

(jornais Correio de Aracaju, Folha da Manhã, O Nordeste), 
processos-crimes, relatórios no Arquivo do Judiciário de 
Sergipe e leituras que conduzissem a uma interpretação 
mais ampla e atualizada sobre o tema estudado. Através 
da análise dessa documentação, pretendeu-se traçar um 
perfi l dos possíveis suspeitos envolvidos no ocorrido, pro-
curando entender se as suspeitas eram pertinentes, ou se 
não passavam de xenofobia. Apesar de a pesquisa encon-
trar-se em estágio inicial, percebemos a sua importância 
na compreensão dos impactos causados pela Segunda 
Guerra Mundial em Sergipe. 

A FORMAÇÃO DOS BACHARÉIS-DOUTORES EM 
DIREITO NA ACADEMIA DE SÃO PAULO NO SÉCULO 

XIX: MEMÓRIA E HISTÓRIA

Tanize Feijão Monteiro, Ilka Miglio de Mesquita

Resumo

As Academias de Direito de São Paulo e Olinda (poste-
riormente Recife) foram inauguradas em 1827 para suprir 
a necessidade da jovem nação brasileira de formar fun-
cionários públicos, políticos, juristas e intelectuais que 
seriam responsáveis pela estruturação de boa parte do 
Estado. A partir deste contexto, o projeto teve como ob-
jetivo investigar categorias, noções e conceitos da ideia 
de “moderno” e dos projetos de Brasis do século XIX 
elaborados e executados pelos bacharéis e doutores da 
Academia de Direito de São Paulo, dando especial foco 
nas questões relativas à educação e escravismo. Para 
atingir esses objetivos, partimos das ideias de Thomp-
son de que o real chega até nós através de evidências, 
e é a partir do diálogo entre tais evidências e teoria que 
construímos o processo histórico, corroborando ainda 
com o método de Ginzburg para aprofundar o trabalho 
com tais evidências a partir do Método Indiciário. Anali-
samos teses, escritos, literatura da época e as memórias 
da Academia de São Paulo, que nos renderam artigos, 
banners e resumos publicados ao longo do ano de 2013 
e que nos permitiram perceber pontos sobre a noção de 
“cultura jurídica”, apresentado como um conceito que 
estava ligado à formação da opinião pública, e a cons-
tante presença de mulatos como alunos da Academia 
e negros no cotidiano das arcadas e da cidade, embora 
as memórias evitem tratar sobre esse ponto. Devido a 
essa inconsistência, novas questões foram levantadas, 
abrindo espaço para projetos futuros que aprofundem 
o estudo dos periódicos e literatura da época, a fim de 
esclarecer pontos da formação da identidade cultural 
brasileira do século XIX.

CARTOGRAFIA DA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DE PRÁTICAS DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO NO 

TRIBUNAL ESTADUAL SERGIPANO

Isabela Andrade Coringa Fonseca, 
Gabriela Maia Rebouças

Resumo

Tendo em vista o atual momento de reforma que se as-
siste no judiciário brasileiro e diante da busca de um 
efetivo acesso à justiça para a população surge o des-
taque dos mecanismos de resolução de conflitos dis-
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tintos ao tradicional sistema processual, especialmen-
te as práticas de mediação e conciliação. Com isso o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu uma 
política pública de tratamento adequado dos problemas 
jurídicos e dos conflitos de interesses, através da Re-
solução nº125 de 29 de novembro de 2010. A resolução 
125/2010 tomou como fundamentos necessários para 
a disseminação da cultura de paz e para a boa quali-
dade dos serviços prestados a centralização das estru-
turas judiciárias, a adequada formação e treinamento 
de servidores, conciliadores e mediadores, bem como o 
acompanhamento estatístico específico (Vasconcelos, 
2008). O objetivo desde projeto consistiu então em ma-
pear os recentes impactos no tribunal sergipano que a 
política de gestão judiciária do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) tem movimentado, especialmente no to-
cante à gestão de estatísticas de produtividade dos tri-
bunais ligadas às atividades de conciliação e mediação, 
assim como busca analisar o grau de implementação 
desta Resolução e o grau de concretização da cultura 
da conciliação e mediação em Sergipe. No delineamen-
to, o uso da cartografia como método de pesquisa (Ro-
magnoli, 2009) completou o levantamento de dados 
para a compreensão do tema, já que houve a necessi-
dade de outros registros que dessem conta desta reali-
dade em construção, com especial atenção ao espaço, 
ao processo e experiências que se formam durante as 
práticas de mediação e conciliação. Dentro desse con-
texto, a pesquisa permeou esse processo de surgimen-
to de novos métodos, a maneira como se estabelecem 
nos tribunais e as contradições que trazem dentro de 
si. A pesquisa nos mostra que o grande enfoque em 
dados estatísticos para o acompanhamento da política 
nacional de tratamento adequado de conflitos não se 
faz suficiente para dar a dimensão da qualidade do ser-
viço, pois os valores auferidos nessa análise podem não 
indicar necessariamente uma prática ideal, engajada de 
fato com a composição do conflito.

INSTITUTO DE DEMOCRACIA DIRETA NO 
CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO E NO DIREITO 

CONSTITUCIONAL COMPARADO

Anthony Fellipe Santos, Karyna Batista Sposato

Resumo

Embasada no campo do Direito com ênfase no Direi-
to Constitucional, esta investigação objetivou estudar 
as Cartas Magnas que marcaram história e até hoje, 
trazem consequências para o ordenamento jurídico. 
No Brasil desde 1808 com a chegada da Família Real, 
muito transformações aconteceram até a chegada da 
Constituição Federal vigente. Sabe-se que o regime 
político brasileiro é regido pelo princípio democrático, 
este que por sua vez, está presente em nossa Consti-
tuição Federal de 1988. Em seu preâmbulo e em seu 
primeiro artigo, a Constituição enfatiza que somos 
constituídos pelo Estado Democrático de Direito, que 
assegura o exercício de direitos coletivos e individuais, 
como a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desen-
volvimento, a igualdade e a justiça como importantes 
fatores de uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 
3º, I da Constituição de 1988), ajuntados com funda-
mentos de soberania, cidadania, dignidade da pessoa 

humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e 
pluralismo político. Dessa forma, refere-se a um regi-
me democrático que tem por base o princípio da sobe-
rania popular, que nos ensina que o poder emana do 
povo, que o exerce por meio de seus representantes 
(Art. 1º parágrafo único da CF), chegando ao conceito 
de democracia. O interesse nesta investigação se dá 
pela importância de estudos que corroborem com a 
História da Educação brasileira. Na pesquisa em ques-
tão, a metodologia terá uma dimensão teórica. Este 
projeto de pesquisa tem caráter qualitativo. Logo, não 
pode pretender o alcance da verdade com o que é cer-
to ou errado; tendo como preocupação a compreensão 
lógica da realidade que não pode ser quantificada. 
Nesse estudo serão feitos levantamentos bibliográfi-
cos, utilizando-se todas as Constituições brasileiras e 
as atuais Constituições de Portugal, Estados Unidos, 
Alemanha e França, bem como livros e artigos de direi-
to sobre o tema proposto, notadamente a doutrina bra-
sileira e as desses outros países. Tal estudo é necessá-
rio para demonstrar os institutos de democracia direta 
no constitucionalismo brasileiro presentes no artigo 14 
da Carta Magna vigente, e fazer a comparação com as 
respectivas Constituições: portuguesa, alemã, ameri-
cana e francesa, além de demonstrar a influência do 
direito comparado para evolução do nosso Estado De-
mocrático de Direito.
 

REPRESENTAÇÕES DE RURALIDADE E ALTERIDADE 
NOS MANUAIS ESCOLARES ADOTADOS EM PORTU-

GAL DO ESTADO NOVO

George Emmanuel do Nascimento Araújo, Ada Augusta 
Celestino Bezerra

Resumo

O presente artigo visa divulgar os resultados fi nais do pro-
jeto de Iniciação Científi ca fi nanciado pelo CNPq via edi-
tal de nº 01/2013 da Universidade Tiradentes e orientado 
pela Profa. Dra. Ada Augusta Celestino Bezerra. O obje-
tivo da investigação foi o de aprofundar as concepções 
de ruralidade e alteridade em Portugal do Estado Novo, 
traduzidas no discurso, na prática política e pedagógica, e, 
em especial, nos manuais escolares adotados entre 1940 
– 1970. Foram selecionados Livros de Leitura da I,II,III e IV 
Classes (Livros Únicos e Ofi ciais adotados nos anos de 
1943 e 1947) como materiais para esta análise, validados 
por consulta à Biblioteca Nacional de Portugal, a Maga-
lhães (2010) e à Adão (2007). Para suportar teoricamente 
e metodologicamente tais análises, introduziram-se e de-
senvolveram-se conceitos analíticos provenientes da obra 
intitulada Análise Textual Discursiva do Prof. Dr. Roque 
Moraes (PUCRS) e da Profa. Dra. Maria do Carmo Galiazzi 
(UFRG). Os resultados provenientes dessa investigação 
comprovaram as hipóteses levantadas anteriormente no 
sentido de que os manuais constituem-se em dispositivos 
que carregam a ideologia política contida na tríade sala-
zarista ‘Deus, Pátria e família’, revelando que a ruralidade 
impregnada nos textos é fruto do país rural daquele perí-
odo histórico e que a alteridade era percebida na concep-
ção de que o ser humano é sempre, de algum modo, de-
pendente do outro, embora perpassada de preconceitos, 
como o de que às pessoas que vivem no meio rural seria 
sufi ciente a cultura elementar.
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JUSTIÇA AO JOVEM E AS INOVAÇÕES LEGISLATIVAS 
EM MATÉRIA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS: CONTRIBUIÇÕES PARA UM 
SISTEMA EM MUDANÇA

Marisa Meneses de Andrade, Karyna Batista Sposato

Resumo

Esta pesquisa buscou analisar criticamente os resultados ob-
tidos pelo “Programa Justiça ao Jovem” do CNJ, em especial os 
indicadores e os atos normativos dele derivados em face das 
inovações trazidas pela recente Lei 12.594/2012 (Lei do SINA-
SE), e do Manual para a Mensuração de Indicadores de Jus-
tiça Juvenil, elaborado pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), utilizando como estudo de caso, a situação vigente no 
Estado de Sergipe.  O “Programa Justiça ao Jovem”, concre-
tizado em 2010 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi 
elaborado com o intuito de realizar uma radiografi a nacional 
a respeito das medidas socioeducativas de internação aplicá-
veis a adolescentes. Muito embora, seja sabido que a execu-
ção das medidas socioeducativas é matéria de competência 
exclusiva do Poder Executivo, a atuação recente do CNJ pare-
ce acrescentar novos elementos para a operacionalização do 
sistema de atendimento socioeducativo e a efetivação dos di-
reitos dos adolescentes. É de se observar que a crescente par-
ticipação do Poder Judiciário na defi nição e determinação de 
políticas públicas tem resultado numa nova confi guração para 
a repartição de poderes. A pesquisa se debruçou sobre esta 
questão. A metodologia utilizada foi a teórico-documental, 
haja vista ter sido a pesquisa realizada mediante a sistemati-
zação e a análise de leis, documentos e resoluções. A investi-
gação social sobre a situação em que vivem os adolescentes 
internados sob cuidado do Estado levada a cabo pelo Progra-
ma Justiça ao Jovem representou um trabalho sem preceden-
tes no âmbito da pesquisa empírica sobre o sistema de Justiça 
Infantojuvenil, não só devido a sua abrangência geográfi ca e 
institucional, como também e sobretudo, em face de seu pro-
tagonista: o observador é propriamente um órgão jurisdicional 
voltado a garantir melhor atuação e funcionamento do próprio 
sistema de justiça. Ao se conceber em profundidade a execu-
ção da medida socioeducativa, cria-se a possibilidade de iden-
tifi car caminhos para o aperfeiçoamento da própria justiça e 
do atendimento socioeducativo no país.

A SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS EDIFICAÇÕES 
VERTICALIZADAS EM ARACAJU- SE

Carolina Santos Lima, Vania Fonseca Fonseca

Resumo

Com o crescimento das zonas urbanas e a tendência à ver-
ticalização, aumentam os riscos de ocorrência de incêndio. 
Aracaju, município totalmente urbano, que vem tendo um 
crescimento vertical e horizontal de grande signifi cância, 
está sujeito a ocorrência de incêndios, quer pelo rápido cres-
cimento sem um plano diretor adequado, quer devido a con-
fl itos de legislação no que se refere normas de segurança 
de construção de edifi cações e sua manutenção. O objeto 
de estudo foram os edifícios verticalizados acima de quatro 
andares independente da sua utilização (comercial, familiar, 
multifamiliares, serviços e mistas), como objetivo de estudar 
as condições de segurança contra incêndios das edifi cações 
verticalizadas e a obediência à legislação vigente na cidade 

de Aracaju, com mapeamento por unidade de bairro. O estu-
do também utilizou a observação direta para levantamento de 
informações sobre proximidade entre edifi cações, área que 
pode ser utilizada para escape, vias de trânsito que podem 
ser utilizadas para acesso de veículos de combate a incêndio 
e condições gerais da área de cada bairro. Essa pesquisa é 
resultado de uma dissertação de Mestrado em Saúde e Am-
biente e se encontra em andamento. A orientação é da Profª. 
Drª Vania Fonseca. Nota-se, portanto, que a cidade de Aracaju 
precisa de uma reavaliação estratégica tanto na sua estrutura 
física, quanto nas suas normas e legislações, de forma a pro-
porcionar melhor efi cácia no seu funcionamento, onde devem 
ser incluídos: a revisão do Plano Diretor Urbano, a estrutura 
física e de recursos humanos do Corpo de Bombeiros Militar 
de Sergipe, as condições de obediência à legislação para a 
concessão de “habite-se”, entre outras.

CONFIGURAÇÃO IDENTITÁRIA EM DOCENTES 
UNIVERSITÁRIOS: ESTÉTICA DE SI NA RELAÇÃO 

COM O OUTRO.

Juliana Alves Tavares Dias, Fabricia Teixeira Borges

Resumo

A busca em compreender os signifi cados da construção 
identitária no indivíduo, leva-nos a diversos estudos e pes-
quisas que abordam o tema, no entanto, a cada  nova busca 
descobrimos que essa construção ocorre de modo paulatino 
na vida do sujeito.O objetivo deste trabalho foi desenvol-
ver uma proposta teórica a partir dos conceitos de estética, 
posicionamento do eu e jogos de identidade para analisar 
as dinâmicas psicológicas da confi guração identitária que 
se apresentam nas narrativas de trajetórias acadêmicas de 
professores universitários brasileiros destacando as experi-
ências no ensino superior, presencial e EAD. A metodologia 
utilizada é a qualitativa para a construção dos dados, base-
ada nos pressupostos teóricos da psicologia cultural e do 
dialogismo, envolvendo os processos construção identidade 
docente, histórias de vida, narrativas, relação do pensamento 
e linguagem, usando as entrevistas como dados. Caracteri-
za-se por um estudo qualitativo em que foram feita as micro-
análises das dinâmicas psíquicas percebidas através das in-
terações verbais e jogos entre os interlocutores no momento 
das entrevistas. Através deste estudo podemos avançar nas 
teorizações e identifi car que identidade não é algo estático, 
mas movimenta-se a partir dos contextos em que seus per-
sonagens estão inseridos, visto que cada contexto gera seus 
respectivos signifi cados, que cada grupo gera seus determi-
nados signifi cados e que essa relação com outro me faz ser 
um personagem ativo e transformador nesta relação. . Esta 
pesquisa é fi nanciada pelo edital Fapitec/Cnpq PPP-2009 e 
Edital Universal Cnpq/MCT 2009.

MODOS DE EDUCAR: PRÁTICAS ESCOLARES E 
CULTURA ESCOLAR NO TERRITÓRIO DO MÉDIO 

SERTÃO SERGIPANO

Tatiana Cibele Ramos, Dênis Almeida Souza, Raylane 
Andreza Dias Navarro Barreto

Resumo

Alicerçado na História Cultural, o presente trabalho de-
riva do Projeto de Iniciação Científi ca fi nalizado “Modos 
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de Educar: práticas escolares e cultura escolar no terri-
tório do médio sertão sergipano” e tem como objetivo 
compreender como se constituíram os modos de educar 
de educadores das cidades de Nossa Senhora das Do-
res, Itabi, Aquidabã, Cumbe, Feira Nova e Gracho Cardo-
so e revelar os resultados obtidos no referido projeto. Ao 
utilizar da metodologia da história oral, segundo Alberti 
(2011), elegemos como objeto de análise as narrativas de 
trajetórias de vida de doze professores aposentados que 
atuaram no cronótopo estudado, e das suas lembranças  
percebemos um denominador comum nas narrativas: 
que em processos de inovação educacional, existem 
ressonâncias do passado. Fomos levados a fazer tal 
asseveração pelas permanências e rupturas que estive-
ram relacionadas à forma como os sujeitos escolares se 
apropriaram das proposições ditadas ofi cialmente, uma 
vez que houve permanentes tensões entre as normas im-
positivas do Estado e a ação dos sujeitos. A permanência 
do método sintético em tempos de ampla circulação dos 
métodos analítico e intuitivo reforçou a antiga dicotomia 
entre velho e novo, tradicional e moderno, tão enraiza-
da na educação brasileira. Contudo, não podemos omitir 
que houve a circulação dos rudimentos do método in-
tuitivo nas Escolas Isoladas, enquanto que nos Grupos 
Escolares o método teve sua aplicabilidade consolidada 
e isto se deve ao fato de possuírem condições arquite-
tônicas adequadas e consequentemente aparelhamento 
compatível com a aplicação do método intuitivo, mesmo 
que os(as) professores(as) entrevistados(as) não tives-
sem formação adequada. Ficou evidente que mudanças 
nas relações espaciais, materiais, temporais e sociais es-
tabelecidas no interior da Escola Primária no território do 
Médio Sertão Sergipano contribuíram para determinadas 
apropriações e adequações dos métodos, pois se por um 
lado as leis e os normativos educacionais, nas primeiras 
décadas da república fi zessem circular a recepção do 
método analítico e intuitivo, tal apropriação esteve su-
jeitos às formações dos(as) professores(as), aos repertó-
rios que eles(as) mobilizam dentro de uma determinada 
época, às condições sociais e culturais do alunado, ao 
capital cultural construído, as experiências vividas, ao 
espaço escolar utilizado, a falta ou existência dos mate-
riais de ensino, dentre outros elementos que nos levam 
a entender que não podemos historiografar da Educação 
sem considerar a diversidade de fontes, a história das 
ideias pedagógicas, a história das mentalidades e, sobre-
tudo, as práticas escolares, pois é no cotidiano da sala 
de aula que professores e alunos aderem ou resistem, se 
apropriam ou subvertem o que é normatizado.

PERFIL DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
DOS PRESÍDIOS EM SERGIPE E IDENTIFICAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EGRESSOS

Gabriela Nascimento Faro, Diego Leandro Amaral, 
Veronica Teixeira Marques

Resumo

Os presídios brasileiros se caracterizam por excesso 
de presos, inadequação de infraestrutura e número in-

suficiente de funcionários, o que reflete a carência de 
políticas públicas. Este trabalho apresenta resultados 
sobre a realidade sergipana e analisa o perfil do cor-
po técnico administrativo dos presídios em Sergipe e 
identifica as Políticas Públicas para Egressos. A pes-
quisa, fundamentada no método quali-quantitativo, 
se baseou na revisão bibliográfica/documental e em 
pesquisa de campo, com a aplicação de questionários. 
Participaram dos questionários os funcionários de 7 
delegacias de custódia (1ªDM, 2ª DM, 4ª DM, 5ª DM, 
8ª DM, 10ª DM, 11ª DM) e 7 das 9 unidades prisionais, 
entre elas, COMPENCAM, CERSARB II, PREMABAS, 
PREFEM, CADEIÃO, COMPAJAF. Não participaram da 
pesquisa os funcionários do CERSAB I pois está desde 
o 2º semestre de 2013 em fase de desativação, assim 
como o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátri-
co – Aracaju (HTCP).  Estes 7 presídios, tinham em abril 
de 2013 a capacidade para receber 2243 presos, sendo 
que os registros do DESIPE apontavam para existência 
de 4140 presos, ou seja, uma ocupação excedente de 
1897 presos (portanto aumento de 84%). Durante a apli-
cação dos questionários, que ocorreu entre junho e de-
zembro de 2013, apenas nos 7 presídios pesquisados, 
esse quantitativo subiu para 4528 e a ocupação exce-
dente para 2285 presos, visto que não houve criação de 
novas vagas em 2013. Para esse número de presos, há 
apenas 953 funcionários, dos quais 147 responderam 
ao questionário da pesquisa. Através destes dados foi 
criado um gráfico que apresenta que a grande maioria 
dos funcionários entrevistados representado por 17% 
pertencem ao grupo entre 30 e 35 anos de idade, em 
segundo lugar, representado por 16% está  o grupo en-
tre 36 e 40 anos, já o grupo mais jovem abaixo de 30 
anos, representa apenas 6% do total estudado conclui-
se que os números apresentados compreendem uma 
boa idade para trabalhadores, entretanto, o número de 
trabalhadores que já estão mais debilitados fisicamen-
te, perto da aposentadoria, é grande, o que demonstra 
o déficit em relação a quantidade de funcionários, e 
em relação a amostra dos funcionários o percentual de 
funcionários com algum tipo de deficiência apenas 3 
% apresenta, e por outro lado a respeito da orientação 
sexual, apenas um rapaz dentre a amostra se declarou 
homossexual, mas informou que a equipe não sabia a 
respeito da sua orientação, o que é difícil de se acredi-
tar, nos dias de hoje, pessoas escondendo sua orienta-
ção sexual com receio da população, inclusive colegas 
de trabalho. As respostas dos funcionários permitem 
inferir que não há materiais necessários para manter 
sua segurança, principalmente por trabalhar num local 
considerado perigoso; só, mas muitos estão com cur-
sos desatualizados profissionalmente, não tem havido 
cursos de atualização, profissionalização para os fun-
cionários das unidades. Percebemos também o gran-
de desvio de função, ou seja, os funcionários fizeram 
concurso para desempenhar determinada função, e na 
realidade exercem outra, inclusive trabalham além das 
competências. É importante ressaltar que os funcioná-
rios se sentem vulneráveis e que não sentem seguran-
ça para o caso de qualquer eventual problema.
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PERFIL DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DOS 
PRESÍDIOS EM SERGIPE E IDENTIFICAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA EGRESSOS

Diego Leandro Do Amaral, Gabriela Nascimento Faro, 
Veronica Teixeira Marques

Resumo

Os presídios brasileiros se caracterizam por excesso de pre-
sos, inadequação de infraestrutura e número insufi ciente de 
funcionários, o que refl ete a carência de políticas públicas. 
Este trabalho apresenta resultados sobre a realidade sergipa-
na e analisa o perfi l do corpo técnico administrativo dos presí-
dios em Sergipe e identifi ca as Políticas Públicas para Egres-
sos. A pesquisa, fundamentada no método quali-quantitativo, 
se baseou na revisão bibliográfi ca/documental e em pesqui-
sa de campo, com a aplicação de questionários. Participaram 
dos questionários os funcionários de 7 delegacias de custódia 
(1ªDM, 2ª DM, 4ª DM, 5ª DM, 8ª DM, 10ª DM, 11ª DM) e 7 das 9 
unidades prisionais, entre elas, COMPENCAM, CERSARB II, 
PREMABAS, PREFEM, CADEIÃO, COMPAJAF. Não participa-
ram da pesquisa os funcionários do CERSAB I pois está desde 
o 2º semestre de 2013 em fase de desativação, assim como 
o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico – Aracaju 
(HTCP).  Estes 7 presídios, tinham em abril de 2013 a capa-
cidade para receber 2243 presos, sendo que os registros do 
DESIPE apontavam para existência de 4140 presos, ou seja, 
uma ocupação excedente de 1897 presos (portanto aumento 
de 84%). Durante a aplicação dos questionários, que ocorreu 
entre junho e dezembro de 2013, apenas nos 7 presídios pes-
quisados, esse quantitativo subiu para 4528 e a ocupação 
excedente para 2285 presos, visto que não houve criação de 
novas vagas em 2013. Para esse número de presos, há apenas 
953 funcionários, dos quais 147 responderam ao questionário 
da pesquisa. Através destes dados foi criado um gráfi co que 
apresenta que a grande maioria dos funcionários entrevista-
dos representado por 17% pertencem ao grupo entre 30 e 35 
anos de idade, em segundo lugar, representado por 16% está  o 
grupo entre 36 e 40 anos, já o grupo mais jovem abaixo de 30 
anos, representa apenas 6% do total estudado conclui-se que 
os números apresentados compreendem uma boa idade para 
trabalhadores, entretanto, o número de trabalhadores que já 
estão mais debilitados fi sicamente, perto da aposentadoria, é 
grande, o que demonstra o défi cit em relação a quantidade de 
funcionários, e em relação a amostra dos funcionários o per-
centual de funcionários com algum tipo de defi ciência apenas 
3 % apresenta, e por outro lado a respeito da orientação sexual, 
apenas um rapaz dentre a amostra se declarou homossexual, 
mas informou que a equipe não sabia a respeito da sua orien-
tação, o que é difícil de se acreditar, nos dias de hoje, pessoas 
escondendo sua orientação sexual com receio da população, 
inclusive colegas de trabalho. As respostas dos funcioná-
rios permitem inferir que não há materiais necessários para 
manter sua segurança, principalmente por trabalhar num lo-
cal considerado perigoso; só, mas muitos estão com cursos 
desatualizados profi ssionalmente, não tem havido cursos de 
atualização, profi ssionalização para os funcionários das uni-
dades. Percebemos também o grande desvio de função, ou 
seja, os funcionários fi zeram concurso para desempenhar 
determinada função, e na realidade exercem outra, inclusive 
trabalham além das competências. É importante ressaltar que 
os funcionários se sentem vulneráveis e que não sentem se-
gurança para o caso de qualquer eventual problema.
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ESTUDO PRELIMINAR DA EXPRESSÃO PROTÉICA 
EM XANTHOMONAS CAMPESTRIS EM FONTES 

ALTERNATIVAS DE CARBONO

Davi da Silva Ferreira, Jorge Alberto López, Ubiratan 
Rios Santos, Francisco L. Rosa Amâncio, Maria Lucila 

Hernández Macedo

Resumo

Davi da S. Ferreira, Ubiratan R. Santos, Francisco L. Rosa 
Amâncio, Maria Lucila Hernández-Macedo, Jorge A. López
 
Bactérias do gênero Xanthomonas estão associadas a 
uma variedade de fitopatogênias de importância agrí-
cola[1]; destacando-se Xanthomonas campestris pv. 
campestris (Xcc), agente causador da podridão negra 
em espécies de crucíferas[1], e importante produtor 
da goma xantana, empregada industrialmente como 
agente espessante e emulsificante[2] . Comercialmen-
te, este polímero é produzido por fermentação a partir 
de glicose, que onera sua produção, estimulando as-
sim o interesse por fontes alternativas de carbono[2], 
paralelamente a esforços em compreender sua sínte-
se, visando otimizar as condições de produção desta 
goma. Embora o genoma de Xcc proporcione um perfil 
genético para explorar suas características biológicas, 
um grande repertório de genes e suas proteínas não foi 
ainda definido experimentalmente[3]. Objetivo. Sendo 
de interesse entender a síntese de xantana, este estu-
do investigou a expressão diferencial de proteínas em 
Xcc cultivadas em diferentes fontes de carbono. Meto-
dologia. O crescimento de Xcc linhagem 629 foi efetu-
ado a 28ºC/250 min-1/18 h em 50 mL de meio conten-
do um substrato (biodiesel, glicerina, sacarose, fibra de 
casca de coco verde), ureia a 0.01% e KH2PO4 a 0.1%. 
Após o crescimento, as bactérias foram recuperadas 
por centrifugação, lavadas com solução salina, ressus-
pensas em 120 µL de tampão (Tris•HCl 0,5 mol•L-1, gli-
cerol, SDS a 10%, 2-mercaptoetanol) e lisadas a 95ºC/5 
min. Após centrifugação, alíquotas do sobrenadante 
recuperado contendo as proteínas foram submetidas à 
SDS-PAGE[4]. Resultados. Xcc 629 não apenas sinteti-
zou xantana quando cultivada nas diferentes fontes de 
carbono como a análise eletroforética do extrato pro-
teico das bactérias apresentou um perfil que indicou a 
expressão diferencial de proteínas. Embora não con-
clusiva, a comparação dos pesos moleculares (PM) de 
bandas com dados proteômicos publicados permitiu 
inferir proteínas expressas por Xcc 629[3]. Assim, esta 
análise permitiu identificar, por exemplo, lipase, este-
rase e gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase em bac-
térias cultivadas em biodiesel e glicerina como subs-
tratos; enquanto que bandas de proteínas com PM 
referentes à celulase, xilose isomerase, fosfo-manose 
isomerase e α-glicosidase foram inferidas de bactérias 
cultivadas em fibra de casca de coco verde. Contudo, 
é necessário otimizar a extração protéica para eliminar 
a interferência da goma residual, pois uma melhor se-
paração pode permitir a identificação dessa expressão 
por LC-MS. Estes dados poderão ser úteis para a pro-
dução da goma e para o controle do patógeno.

DESENVOLVIMENTO DE ELETRODOS PARA SÍNTESE 
DE BIODIESEL POR ELETRÓLISE 

USANDO CO-SOLVENTES

Italo de Souza Oliveira, Katlin Ivon Barrios Eguiluz, 
Giancarlo Richard Salazar Banda

Resumo

Atualmente, é evidente a busca de novas formas de 
conversão de energia, por duas razões relevantes: uma 
futura escassez de fontes de combustíveis fósseis e 
redução dos níveis de poluição causados por esses 
combustíveis em centros urbanos. Como alternativa 
a esses combustíveis é interessante a utilização de 
biocombustíveis (provenientes de fontes renováveis). 
Dentre os biocombustíveis pode-se ser destacado o 
biodiesel, que comparado com o óleo diesel (deriva-
do do petróleo), pode reduzir em 78% as emissões de 
gás carbônico, além de reduzir as emissões de fumaça 
em 90%, e, praticamente elimina as emissões de óxido 
de enxofre, grande responsável pelas chuvas ácidas 
nos grandes centros urbanos. No cenário energético 
nacional, o biodiesel aparece como uma alternativa 
sustentável que vem recebendo fortes investimentos, 
o que pode ser comprovado pela criação do Progra-
ma Nacional de Produção e Uso de Biodiesel lançado 
pelo governo federal brasileiro em seis de dezembro 
de 2004. O principal meio de obtenção do biodiesel 
é feito através da transesterificação. Onde é utilizada 
uma mistura reacional entre óleo e álcool produzindo 
biodiesel e glicerina como produtos. Essa rota apre-
senta cinética rápida, baixo custo na reação, condições 
reacionais brandas e equipamentos simples. Porém, 
também apresenta algumas inconveniências como, a 
necessidade de elevada pureza da matéria prima, di-
ficuldade na separação do catalisador básico do pro-
duto após a reação, em virtude da possibilidade da sa-
ponificação, e a dificuldade de separação do biodiesel 
da glicerina, devido à reação de emulsificação entre 
os mesmos. Para solucionar alguns desses problemas 
é interessante a utilização do método eletroquímico, 
proposto no presente trabalho, pois além de dispensar 
o uso de catalisadores tanto homogêneos quanto he-
terogêneos, usa temperatura ambiente para síntese do 
biodiesel, permite que o óleo usado contenha teores 
mais elevados de água eliminando etapas anteriores 
de separação. Podendo atingir elevadas porcentagens 
de conversão [1]. Assim,  o principal objetivo do pro-
jeto em questão foi o desenvolvimento de eletrodos 
de platina e misturas de rutênio e estanho, para serem 
aplicados, na produção eletroquímica de biodiesel a 
partir do óleo de soja e metanol. Esses eletrodos fo-
ram obtidos, através do revestimento de suportes de 
titânio com platina (7 eletrodos) e misturas de rutênio 
e estanho (12 eletrodos) pelo método de Pechini. Para 
realização de tal método, os eletrodos foram trata-
dos quimicamente e submetidos ao processo de cal-
cinação à distintas temperaturas e permanência com 
aplicação de solução precursora. Após atingirem as 
massas/área pré-estabelecidas de 1,2 mgcm-², foram 
submetidos à voltametria cíclica, para avaliação da es-
tabilidade eletroquímica . 
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DESENVOLVIMENTO DE ÂNODOS 
DIMENSIONALMENTE ESTÁVEIS CONTENDO Sn, Sb e 

Ce UTILIZANDO UM MÉTODO ALTERNATIVO

Bárbara Brena Santos Costa, Géssica de Oliveira 
Santiago Santos, Katlin Ivon Barrios Eguiluz, Giancarlo 

Richard Salazar Banda

Resumo

A água produzida é a maior fonte de poluição relacio-
nada petrolíferas devido à grande presença de conta-
minantes. Diante da necessidade de um tratamento 
com a finalidade de reduzir o teor dos mesmos a ní-
veis permitidos pela legislação, antes da mesma ser 
descartada no meio ambiente, processos de oxidação 
eletroquímica surgem como uma tecnologia limpa no 
tratamento de efluentes e torna-se uma opção bastan-
te desejável. Modificar eletrodos contendo misturas 
ternárias utilizando o líquido iônico como solvente dos 
precursores poliméricos e submetê-los a tratamento 
térmico consiste em um método alternativo. Desse 
modo, neste projeto foram desenvolvidos novos mate-
riais eletródicos (ânodos dimensionalmente estáveis) 
para uso em sistemas (eletroquímicos) de tratamento 
de efluentes na remoção do naftaleno. Desta forma, 
foram sintetizados e caracterizados eletrodos conten-
do misturas ternárias de SnO2, CeO2 e Sb2O5 deposi-
tados sobre substratos de Ti metálico empregando o 
método de decomposição térmica de cloretos usando 
o líquido iônico como solvente dos precursores metá-
licos. Primeiramente, o pré-tratamento do suporte de 
titânio foi feito utilizando-se isopropanol para desen-
gorduramento e em seguida o ataque químico em so-
lução de HCl a 20% por 15 min e em ácido oxálico a 10% 
por 10 min, ambos em ebulição, seguido de lavagem 
de água ultrapura com a finalidade de aumentar a ru-
gosidade da superfície do titânio e eliminar os óxidos 
de Ti. Para preparar as soluções precursoras dissolve-
ram-se de SnCl2, CeCl3.7H2O e SbCl3 na concentração 
de 1 mol l-1 em 2 ml de líquido iônico. O suporte de 
titânio foi pesado para a determinação da sua massa 
inicial e a seguir foi aplicada a solução do precursor 
por pincelamento, então os eletrodos foram tratados 
termicamente a 600 °C por 10 min e com rampa de 
aquecimento a 6 °C min-1. Tal procedimento foi repeti-
do até que uma massa de óxidos de 1,2 mg cm–2 fosse 
atingida. As massas de ~1,2 mg cm-2 foram atingidas 
para os eletrodos (SnO2)50-(Sb2O5)40-(CeO2)10/
Ti, (SnO2)50-(Sb2O5)30-(CeO2)20/Ti, (SnO2)50-(S-
b2O5)20-(CeO2)30/Ti e (SnO2)50-(Sb2O5)10-(-
CeO2)40/Ti usando, em média, 3 pinceladas. Estes re-
sultados mostram que o método alternativo utilizando 
líquido iônico pode ser mais vantajoso do que outros 
métodos existentes, como Pechini, pois diminui o nú-
mero de camadas necessárias para a síntese dos ele-
trodos (usualmente ~ 10 camadas), devido à maior vis-
cosidade do líquido iônico e à sua elevada capacidade 
de dissolver sais metálicos. Conclui-se que o método 
de decomposição térmica de cloretos empregando um 
líquido iônico como solvente é uma alternativa viável 
e vantajosa em relação aos métodos tradicionais de 
síntese de eletrodos para o tratamento de efluentes.

USO DE FLUIDOS PRESSURIZADOS PARA RETIRADA 
DE FRAÇÕES LIGNOCELULÓSICAS 

DE RESÍDUOS DO DENDÊ

Priscila Almeida, Aline Leite P. C. de Oliveira, 
Cláudio Dariva

Resumo

A utilização dos resíduos da agroindústria do dendê como 
biomassa para produção de biocombustíveis é uma al-
ternativa interessante, por ser é um produto agrícola com 
expressiva produção na região norte e nordeste do país 
com grandes volumes de resíduos gerados, tendo estes 
materiais lignocelulósicos grande potencial energético. 
Dentre as tecnologias existentes para o aproveitamento 
de biomassa, os tratamentos térmicos surgem como uma 
promissora tecnologia. O emprego de água pressurizada 
pode ser utilizado tanto na despolimerização do mate-
rial lignocelulósico, como um solvente num processo de 
liquefação. (OBJETIVOS) Valorização dos resíduos ligno-
celulósicos da agroindústria do dendê através do uso de 
fl uidos pressurizados. Tem-se como objetivos específi cos 
à determinação do teor lignocelulósico da fi bra e do en-
gaço de dendê em função do tipo de extração empregada 
no preparo da matéria prima; estudo do efeito na variação 
da temperatura (120-210 °C, com variação 30° C) e tempo 
de residência (5-15-30 min) no processo de auto-hidrólise 
em fl uxo semi-contínuo, empregando água pressurizada, 
para retirada de licor rico em monômeros de açucares e 
quantifi cação dos açúcares e coprodutos via Cromatogra-
fi a de Liquida de Alta Efi ciência (CLAE). (METODOLOGIA) 
O trabalho foi desenvolvido no NUESC/ITP/UNIT e cons-
tou da extração das biomassas, onde foi aplicado Soxhlet, 
utilizando hexano como solvente e extração com propa-
no pressurizado. Para a caracterização lignocelulósica, 
a metodologia de Fibra em Detergente Ácido e Fibra em 
Detergente Neutro (FDN/FDA) e a NREL/TP-510-42618, 
desenvolvida pelo National Renewable Energy Laboratory. 
Para processo de auto-hidrólise a unidade era composta 
por uma bomba de deslocamento positivo, um forno tipo 
mufl a, um transdutor de pressão, indicadores de tem-
peratura e pressão e um reator de aço inox de 28 cm de 
comprimento e 3/4’’ de diâmetro. Para o processo o re-
ator foi carregado com 1,02 g da biomassa, toda a linha 
foi preenchida com água e foi pressurizada a 60 bar. O 
forno foi acionado até chegar a temperatura de trabalho e 
coletas foram feitas referente a cada tempo de residência 
determinado. Os licores extraídos no processo de auto-hi-
drólsie foram analisados por CLAE.  (RESULTADOS) As 
caracterizações lignocelulósicas mostraram que ambos 
os métodos de extração alteram a composição da fi bra, 
em se tratando do engaço os métodos de extração não re-
presentaram grandes alterações. No processo de auto-hi-
drolise quanto maior a temperatura e tempo de residência, 
maior foi a porcentagem de massa extraída da fi bra, tendo 
maior conversão 48% e melhor relação entre os níveis de 
glicose (2,44 g/L) e xilose (2,77 g/L) em 180°C por 30 min. 
Já para o engaço a variação na temperatura e no tempo 
até 180 °C, 30 min, não teve resultado signifi cativo na con-
versão da biomassa, apenas 210 °C foi possível observar 
melhores conversões, chegando a um máximo de 46% de 
conversão em 15 min. Em relação aos níveis de glucose 
e xilose o engaço apresentou um alto nível de xilose (4,3 
g/L) nesta mesma condição experimental com baixíssimo 
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nível de glucose (0,35 g/L).(REFERÊNCIAS) Furlan Júnior, 
José. Dendê: manejo e uso dos subprodutos e dos resídu-
os - Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2006.

SÍNTESE DE CATALISADORES Pt-Rh-Sn/C PARA A 
OXIDAÇÃO ELETROQUIMICA DE ETANOL

Carlos Trivellato de Carvalho Filho, Franz Edwin Lopez 
Suarez, Katlin Ivon Barrios Eguiluz, Giancarlo Richard 

Salazar Banda

Resumo

Novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas para aumen-
tar o aproveitamento dos combustíveis, uma dessas novas 
tecnologias é a célula a combustível onde é possível obter 
eletricidade a partir de uma reação eletroquímica. Um tipo 
de célula a combustível que vem ganhado notoriedade é 
a célula a combustível de etanol direto (direct ethanol fuel 
cell - DEFC). O etanol é um combustível que apresenta 
uma alta densidade de energia, é renovável, não é tóxico, é 
de fácil distribuição e estocagem [1], além disso, o etanol é 
de fácil obtenção, pois pode ser produzido em larga escala 
a partir da fermentação do açúcar, assim como a partir de 
resíduos agrícolas. Apesar da platina apresentar uma boa 
resposta eletroquímica na oxidação de etanol, a mesma 
pura não é o mais efi ciente ânodo para a DEFC, porque 
a sua superfície é rapidamente envenenada por espécies 
fortemente adsorvidas advindas da adsorção dissociativa 
do etanol [2]. O presente trabalho tem como objetivo de-
senvolver nanocatalisadores de Pt-Rh-Sn/C, com a fi nali-
dade de ter materiais capazes de aumentar a capacidade 
de electrooxidação e diminuir o custo dos mesmos. Cata-
lisadores de Pt-Rh-Sn/C foram sintetizados pelo método 
de redução química usando ácido fórmico e os mesmos 
foram caracterizados eletroquimicamente por voltame-
tria cíclica (VC) em meio ácido de H2SO4. A oxidação de 
etanol foi estudada por VC, cronoamperometria e curvas 
de polarização, Os resultados obtidos por VC foram sa-
tisfatórios visto que a oxidação do etanol no catalisador 
ternário se iniciou em 0,37 V, um potencial mais baixo que 
o da Pt/C que foi de 0,45 V e mais baixo que o do catali-
sador de Pt-Sn/C que foi de 0,40 V, com uma corrente de 
pico de oxidação de 0,45 mA contra 0,30 mA e 0,82 mA 
do Pt-Sn/C e da Pt/C respectivamente. Adicionalmente foi 
constatado também que a densidade de corrente no fi nal 
das cronoamperometrias (600 s) foi de 32,0 A g-1 de Pt, 
22,0 A g-1 de Pt e de 31,0 A g-1 de Pt, para o Pt-Rh-Sn/C, 
Pt-Sn/C e a Pt/C, respectivamente. Assim, o catalisador 
Pt-Rh-Sn/C apresentou uma maior efi ciência frente a oxi-
dação do etanol.

COMPORTAMENTE DE FASES DE SISTEMAS 
ENVOLVENDO PETRÓLEO E CO2

Moema Andrade Damascena, Rafael Barreto de Moura, 
Inaura Carolina Carneiro da Rocha, Elton Franceschi, 

Claudio Dariva

Resumo

A composição do petróleo é altamente complexa, indo muito 
além das cadeias saturadas dos alcanos. Por este motivo, nos 
processos de modelagem e simulação do comportamento de 
fases do petróleo é realizado o agrupamento em pseudocom-

ponentes, ou frações, tornando os cálculos viáveis e, ao mes-
mo tempo, realista. O comportamento de fases de misturas 
envolvendo sistemas modelos ou representativos de petróleo 
na presença de dióxido de carbono (CO2) é de alta relevân-
cia para a indústria de petróleo, encontrando precedentes em 
diversos pontos da sua cadeia produtiva. Tais estudos propi-
ciam a concepção de equipamentos, o desenvolvimento de 
simuladores de reservatório e o aprimoramento dos métodos 
de recuperação da indústria. Entretanto, apesar de tal impor-
tância, não foram encontrados na literatura estudos envolven-
do a determinação de dados de equilíbrio de fases em siste-
mas escuros (sintéticos ou compostos por frações destiladas 
de petróleo) utilizando o método sintético visual. Isto porque 
a aplicação desta metodologia, em seu modo tradicional, não 
possibilita a visualização das mudanças de fases em sistemas 
escuros. Por outro lado, o uso de luz na região do infraverme-
lho apresenta-se como alternativa promissora, uma vez que 
atende ao princípio de visão noturna. O presente estudo tem 
como objetivo a investigação do comportamento de fases de 
sistemas compostos por frações de petróleo e CO2, empre-
gando o método sintético visual associado à luz infraverme-
lha. Os experimentos foram conduzidos em uma unidade de 
alta pressão, utilizando uma célula de volume variável, para 
observação das transições de fases. A visualização do interior 
da célula de equilíbrio foi promovida por uma fonte de luz na 
região do infravermelho próximo, posicionada na janela late-
ral da célula. Foram investigadas misturas contendo frações 
de petróleo (F1, F2 e FP), e fração representativa de petróleo 
(octano) e CO2, mantendo-se a percentagem fi xa de 1% (m/m) 
FP: fração orgânica, compondo os sistemas F1/FP/CO2, F2/
FP/CO2, F1/F2/FP/CO2 e octano/FP/CO2. As isotermas de 
interesse foram 30, 50 e 70ºC e as frações mássicas sele-
cionadas foram 25, 50, 75, 85 e 95% de CO2. Foram obtidos 
dados de ELV para as misturas. Pontos de bolha e de orvalho 
foram identifi cados para toda a faixa experimental investiga-
da através do surgimento de bolhas ou turvação do sistema, 
respectivamente. Para o sistema octano/FP/CO2, os resulta-
dos indicaram pressões de até 125 bar, com desvio padrão má-
ximo de 2,8. Para o sistema F1/FP/CO2, pressões de até 162 
bar foram alcançadas com desvio padrão máximo de 1,9. Para 
o sistema F2/FP/CO2, pressões de até 143,8 com desvio pa-
drão máximo de 1,5 foram observados. Para o sistema F1/F2/
FP/CO2, foram alcançadas pressões de até 146 bar com des-
vio padrão máximo de 1,3. Contudo, percebeu-se a infl uência 
da temperatura e da fração de CO2. Quanto maior a tempera-
tura e a fração de CO2, maior a pressão de transição de fases. 
O aumento da quantidade de fração de CO2 infl uenciou no 
comportamento do petróleo, difi cultando na identifi cação do 
tipo de transição de fases nos sistemas investigados.

USO DE LÍQUIDOS IÔNICOS MICELARES COMO 
MOLDES NA SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE SIO2 

MESOPOROSAS

Victor Ruan Silva Nascimento,
Luiz Pereira da Costa

Resumo

A presente proposta se refere à preparação e caracteri-
zação de nanopartículas de sílica mesoporosa, usando 
Líquidos Iônicos micelares como moldes (do inglês “tem-
plate”) na geração dos poros. A principal contribuição no 
âmbito acadêmico será a possibilidade de utilização de 
substâncias cujas micelas em meio aquoso podem che-
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gar a diâmetros da ordem de 400 nm, de forma que sua 
utilização tem o propósito de gerar poros de diâmetro/
volume elevados e alta área superfi cial específi ca sufi -
cientes para o ancoramento de moléculas de interesse 
para aplicação em diversas áreas, inclusive no âmbito in-
dustrial, como por exemplo, purifi cação  de bio-óleo, área 
farmacêutica, dentre outras.

DEGRADAÇÃO DO GLIFOSATO COMERCIAL EM 
EFLUENTES POR METODOS ELETROQUÍMICOS DE 

OXIDAÇÃO ANÓDICA

Igor Leonardo Ribeiro Rodrigues, Nayara Silva Lima, 
Eliane Bezerra Cavalcanti

Resumo

O tratamento de água contaminada com compostos orgâ-
nicos é realizado através de coagulação química e trata-
mento biológico seguido de adsorção em carbono ativado, 
sendo métodos inefi cientes para os microcontaminantes 
encontrados em águas de abastecimento e efl uentes. A 
este respeito, nos últimos anos têm sido importante inter-
vir em diferentes níveis no tratamento, tais como rearranjo 
do processo, atualização de tecnologia e desenvolvimen-
to de novas tecnologias para processos mais efi cazes, tais 
como processos de oxidação eletroquímica avançadas 
(POEAs). Neste trabalho, foi feito o estudo da degradação 
do herbicida, glifosato comercial, da classe inseticida e 
acaricida, de classifi cação toxicológica I e uso agrícola au-
torizado na aplicação foliar nas culturas de algodão, alho, 
arroz, batata, cebola, feijão, milho, soja e trigo. O estudo foi 
realizado em micro e nano escalas utilizando o processo 
oxidativo avançado de oxidação anódica. O estudo foi rea-
lizado em batelada, utilizando um reator de 300 mL de ca-
pacidade volumétrica, utilizando dois diferentes anodos: 
DDB (Diamante Dopado de Boro) e ADE (ânodo dimensio-
nalmente estável) constituído por um substrato de titânio 
e revestido com 36% de RuO2 e 64% de TiO2, e cátodo 
de aço inox 316. A partir disto foi realizada a degradação 
do glifosato comercial padrão a 100 mg/L de COT inicial, 
através dos processos de oxidação anódica onde utilizou-
se [NaCl] = 0,15 N e variou-se a intensidade de corrente 
(100, 200, 300 e 400 mA). A oxidação anódica conse-
guiu uma remoção de 31,80% com a utilização do ADE e 
42,87% com o DDB, ambos com uma corrente de 300 mA. 
Também foi realizado um processo em série (DDB/ ADE/ 
Solar) conseguindo uma remoção de 89,12%. O tratamen-
to eletroquímico proposto apresentou-se promissor na 
mineralização do produto comercial de glifosato vendido 
para as lavouras industriais e familiares.

ESTUDO DA SEPARAÇÃO DAS FASES 
EM SISTEMAS ÁGUA-ÓLEO

Kátilla Monique Costa Santos, Walisson de Jesus Souza, 
Arley Alles Cruz, Alexandre Ferreira Santos, Cesar Costa-

pinto Santana

Resumo

Petróleos nomeados como, pesados e extrapesados po-
dem ser utilizados como uma reserva estratégica, porém, 
a sua exploração traz novos desafi os à indústria petrolífe-
ra. Principalmente em relação às condições operacionais 

nas etapas de produção e transporte do petróleo, pois 
apresentam elevadas taxas de viscosidade. A separação 
das fases do petróleo se dá usualmente na etapa do pro-
cessamento primário, no qual são empregados vasos se-
paradores gravitacionais com o intuito de separar os fl ui-
dos (óleo/água/gás) e tratá-los individualmente quando 
for necessário. A formação de emulsões do tipo água em 
óleo é frequente na indústria petrolífera, devido à presença 
do óleo e da água, que são misturados nos reservatórios 
durante seu ciclo produtivo. As especifi cações internacio-
nais requerem que óleo seja separado da água. Diante 
do exposto, diversas técnicas podem ser empregadas na 
separação de emulsões de petróleo, as quais são: hidroci-
clones, microondas, ultrasom, repulsão eletrostática, tra-
tamento químico (adição de desemulsifi cantes), barreira 
mecânica (placas, defl etores e entre outros), o tratamento 
térmico e a separação gravitacional ou centrífuga. Nesse 
sentido, o objetivo geral desta proposta é avaliar os fenô-
menos ocorridos durante a separação das fases em um 
vaso separador gravitacional. Essa avaliação envolverá a 
aplicação de técnicas diretas para acelerar a desestabili-
zação das emulsões aplicando, por exemplo, aquecimen-
to (tratamento térmico) ou adição de desemulsifi cantes 
(tratamento químico). Espera-se relacionar a estabilidade 
das emulsões de petróleo com o efeito do teor da fase dis-
persa na velocidade de sedimentação. No presente traba-
lho foram estudadas emulsões modelo do tipo água-óleo 
contida num vaso separador vertical. O procedimento ex-
perimental envolve a aferição da velocidade de sedimen-
tação das gotas, concentração de fase dispersa (água) 
e a determinação do tamanho médio gotas, ao longo do 
tempo. Para determinação do teor de água, utilizou-se a 
técnica de titulação potenciométrica com reagente de Karl 
Fischer (Metrohm Titrino Plus 870) e para determinação 
do tamanho médio das gotas empregou-se o método de 
difração a laser (MALVERN, modelo Mastersizer 2000). A 
velocidade de sedimentação da interface foi obtida atra-
vés da determinação da altura da interface versus tempo. 
A metodologia empregada permitiu uma correlação ade-
quada entre a velocidade de sedimentação da interface e 
o teor de água presente na emulsão. Esses resultados são 
úteis para o dimensionamento e escalonamento de vasos 
separadores de emulsões.

APLICAÇÃO DE AEROGEL NA IMOBILIZAÇÃO DE 
LIPASE COMERCIAL E PRODUZIDA

Jessica Almeida Lisboa, Matheus Albuquerque de Olivei-
ra Silva, Anderson dos Santos Barbosa, Silvana Mattedi, 
Alini Tinoco Fricks, Álvaro Silva Lima, Elton Franceschi, 

Cleide Mara Faria Soares

Resumo

O uso aditivos e secagem em meio pressurizado duran-
te o processo de síntese de suportes e biocatalisadores 
imobilizados é uma área de pesquisa ainda recente, pois, 
uma das principais funções dos mesmos é a formação 
de uma matriz ordenada na síntese de sol-gel, que além 
de poder proteger as enzimas da inativação por diversos 
efeitos durante o processo de imobilização, pode ainda 
aumentar a sua estabilidade operacional (BARBOSA et al., 
2014). O objetivo deste estudo foi avaliar diferentes mé-
todos de imobilização de lipase em aerogel nas reações 
de hidrólise e transesterifi cação. A lipase de Burkholderia 
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cepacia (BC) ou a lipase de Bacillus sp. ITP-001(B-ITP) foi 
imobilizada no aerogel obtido a partir do precursor tetrae-
tilortossilicato (C8H20O4Si) modifi cado com o líquido iô-
nico prótico (LIP) pentanoato de N-metilmonoetanolami-
na (C5). No estudo prévio do tempo de secagem em meio 
pressurizado foi determinado o tempo de 6 h com a recu-
peração de atividade (RA) de 30,52 % na reação de hidróli-
se do azeite de oliva para a lipase BC imobilizada por ad-
sorção física (ADS) na sílica obtida pela técnica sol-gel, e a 
partir do planejamento experimental foi determinada que 
a melhor região de secagem que foi 25 ºC e 100 bar com 
a RA de 37,27 %. Nos diferentes métodos de imobilização 
da LBC na presença e ausência de LIP no aerogel (adsor-
ção física - ADS, ligação covalente - LC e a encapsulação 
- EN) foram verifi cadas as seguintes recuperações de ati-
vidade: 70,31 para 82,95% na ADS, 39,11 para 69,13% na LC 
e 37,27 para 44,23% no EN. Na projeção do decaimento 
da atividade residual (AR) em função do tempo para to-
dos os biocatalisadores imobilizados, confi rmou-se que 
o método de imobilização mais efi ciente foi a Lipase BC 
encapsulada na presença de LIP atingindo cerca de 50% 
de RA até 12 h sendo que as demais foram inferiores a 8h. 
Para a lipase de B-ITP imobilizada, a melhor RA foi obtida 
utilizando o método de imobilização por EN na presença 
de LIP cujo o valor foi de 115,81% e na ausência de 78,11. 
Na reação de transesterifi cação a maior conversão foi de 
aproximadamente 72% utilizando BC imobilizada por ADS 
na presença de LIP e os biocatalisadores de B-ITP imobi-
lizados nos diferentes métodos de imobilização não apre-
sentaram nenhuma conversão de ésteres etílicos. Portan-
to, nas reações de transesterifi cação verifi cou-se efeitos 
não benéfi cos na efi ciência catalíticas destes sistemas 
imobilizados testados utilizando o LI e a secagem em 
meio pressurizado. Enquanto que, os resultados obtidos 
para a LBC imobilizada em aerogel utilizando LIP e a téc-
nica de secagem em meio pressurizado infl uenciaram po-
sitivamente quanto ao aumento da atividade enzimática 
nas reações de hidrólise. Na caracterização físico-química 
e morfológica pode-se observar que existe uma interface 
do método de secagem e da efi ciência catalítica da lipase 
na presença do líquido iônico como aditivo promovendo 
uma maior estabilidade da matriz e durante o processo de 
imobilização por encapsulação impedindo a mudança da 
estrutura protéica da enzima.

IMOBILIZAÇÃO DE PEROXIDASE DE RAIZ FORTE POR 
DIFERENTES METODOLOGIAS EM MICROESFERAS 

DE ALGINATO NA PRESENÇA DE LÍQUIDOS IÔNICOS 
IMIDAZÓLIOS

Raiane Maiara Cardoso dos Santos, Flávia Michelle Silva 
Santos, Micael Nunes Melo, Heiddy Márquez Álvarez, 

Álvaro Silva Lima, Cleide Mara Faria Soares, Alini Tinoco 
Fricks

Resumo

As enzimas são consideradas “catalisadores ecologica-
mente corretos” por suas características operacionais 
convergirem às exigências legais para que as indústrias 
operem seus processos em condições de desenvolvimen-
to sustentável. Dentre as peroxidases vegetais, a peroxi-
dase de raiz forte (HRP) tem se destacado, no entanto sua 
aplicabilidade industrial quando na forma livre é inviabili-
zada devido à impossibilidade de reuso da mesma, o que 

oneraria muito o processo. Assim a imobilização de enzi-
mas viabiliza a recuperação do biocatalisador e o principal 
intuito na imobilização é obter um catalisador que mante-
nha a efi ciência catalítica e estabilidade operacional du-
rante o processo de síntese, em comparação com sua for-
ma livre (JAMAL et al., 2012 e MATTO e HUNSAIN, 2009). 
Para que a enzima imobilizada obtenha atividade elevada 
se faz necessário a utilização de suportes sólidos biocom-
patíveis. Dentre os suportes relatados na literatura merece 
destaque o uso de polímeros naturais, como o alginato por 
apresentarem uma série de vantagens tais como: boa bio-
compatilibidade, baixo custo, facilidade de acesso, resis-
tência a contaminação microbiana e simplicidade na pre-
paração. Com intuito de melhorar a efi ciência catalítica e 
estabilidade de diferentes biocatalisadores imobilizados, 
uma das estratégias utilizadas na literatura é o uso de adi-
tivos. Entre os aditivos utilizados no processo de imobili-
zação, merece destaque o uso dos líquidos iônicos (LIs) 
os quais são sais orgânicos primariamente utilizados em 
substituição aos solventes orgânicos tradicionais (SOU-
ZA et al., 2013). Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi 
imobilizar a HRP em esferas de alginato por diferentes 
metodologias utilizando líquidos iônicos (LI) baseados 
em imidazolios [C4mim] são eles: Tf2N, BF4, HSO4, PF6 e 
AC. Bem como realizar testes de estabilidade da HRP livre 
na presença destes LIs afi m de avaliar o comportamento 
da enzima na presenças destes. Os resultados de estabi-
lidade indicaram que tanto em meio aquoso quanto em 
meio orgânico a atividade residual da HRP livre foi supe-
rior a 70% após 24h de incubação. Os testes conduzidos 
na presença de [C4mim] HSO4 mostraram que a enzima 
foi totalmente inativada. Posteriormente foram sintetiza-
dos os biocatalisadores pelos métodos de adsorção físi-
ca, ligação covalente e encapsulamento utilizando LI. Para 
metodologia de imobilização por ligação covalente o uso 
de LIs não promoveu um aumento na recuperação de ati-
vidade, uma vez que, na ausência de LIs a recuperação de 
atividade foi de 18% e na presença de LI foi inferior a 6%, 
para todos os LIs testados. A maior recuperação de ativi-
dade foi de 50% obtida pelo método de adsorção física e 
23% de recuperação de atividade para o encapsulamento, 
na presença dos LIs [C4mim]Tf2N e [C4mim]BF4, respec-
tivamente. Pode-se concluir que a imobilização de HRP 
em suporte de alginato pelo método de adsorção física e 
encapsulamento utilizando LI como aditivo, desempenha 
um efeito positivo na recuperação da atividade e estabi-
lidade operacional. Sendo assim, esses biocatalisadores 
tem potencial para aplicações industriais, podendo subs-
tituir, os processos químicos convencionais.





Seminário Iniciação Científi ca

PIBIC/FAPITEC  

Ciências da Saúde e Biológicas





Anais || Sempesq || 2014

41

EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 
DA AZADIRACHTA INDICA (NEEM)

Rafaela Andrade Fonseca, Malone Santos Pinheiro

Resumo

A utilização de plantas medicinais vem aumentando com 
o passar dos anos.  A Azadirachta indica ou nim, é uma 
árvore quem vem sendo utilizada há cerca de 4000 anos 
devido a sua ação anti-infl amatória, bactericida, bacterios-
tática, antifúngica e inseticida. O presente trabalho tem 
por objetivo extrair e caracterizar a Azadirachta indica. As 
extrações foram realizadas a partir da amostra coletada e 
separadas do pecíolo, posteriormente colocadas em estu-
fa com circulação de ar a 50ºC até sua completa secagem. 
Após secagem, as folhas de nim foram trituradas e arma-
zenadas em recipiente escuro, mantidas à refrigeração a 
-6ºC até o momento do uso. Os métodos de extração utili-
zados foram maceração, onde 3g da amostra foi mantida 
em agitação com o solvente etanol ou acetato de etila por 
24 horas, após esse tempo, o material foi vertido em pla-
cas. Na extração por ultrassom, 5g da amostra junto com 
25 ml de solvente etanol ou acetato de etila foi sonifi cada 
em banho de ultrassom por 15 minutos e em seguida cen-
trifugada e fi ltrada. A extração por Sohxlet foi utilizado 10 
gramas da amostra com 190 ml do solvente etanol, a ex-
tração durou cerca de 4 horas, o banho apresentava uma 
temperatura de 20ºC. Na extração fl uido pressurizado, 10 
gramas da amostra e uma variação de 50 a 100 ml dos 
solventes etanol e acetato de etila foram utilizados para 
extração. A amostra é colocada em um extrator, essa foi 
submetida a uma pressão de 100 bar e uma temperatura 
de 40ºC.  Para os resultados, a extração por maceração  
apresentou melhor rendimento foi com acetato de etila 
50% apresentando 38% de rendimento. A extração por ul-
trassom o melhor rendimento foi com solvente acetato de 
etila 50%, apresentando 30% de rendimento. A extração 
por sohxlet não apresentou rendimento esperado. Por fi m 
a extração por fl uido pressurizado que apresentou o me-
lhor rendimento foi aquela com acetato de etila onde foi 
utilizada uma diluição 50% acetato de etila e 50% agua 
destilada houve um rendimento de 30%. Conclui-se que 
de todas as metodologias utilizadas a realizada por fl uido 
pressurizada pode ser classifi cada com uma das melhores 
uma vez que, apresenta vantagens como ausência de re-
síduos de solvente, elevado grau de pureza pois o extrato 
coletado sai fi ltrado e o curto tempo de extração.

IDENTIFICAÇÃO DE GENES DE CERIPORIOPSIS 
SUBVERMISPORA DURANTE A DEGRADAÇÃO DE 

SUBSTRATOS LIGNOCELULÓSICOS

Joicy Fernanda Cardoso da Silva, Shaskya Tanyara ALves 
Nascimento Barbosa, Leandro Eugênio Cardamone Diniz, 

franz Edwin López Suaréz, Jorge Alberto López, Maria 
Lucila Hernández Macedo

Resumo

A produção anual de materiais lignocelulósicos foi esti-
mado cerca de 1010 toneladas em todo o mundo, com a 
crescente preocupação com o impacto dos combustíveis 
fósseis, sustentabilidade ambiental e os problemas re-
lacionados ao lixo global, as biomassas que são prove-

nientes de uma fonte renovável e encontrados de forma 
abundante, barata e versátil passam a ser alvo de uma 
intensa pesquisa. O fungo Ceriporiopsis subvermispora 
tem atraído a atenção devido a suas aplicações biotec-
nológicas, especialmente em estudos do pré-tratamento 
de material lignocelulósico, visando liberar a celulose para 
sua hidrólise e posterior utilização em processos fermen-
tativos. Assim, os fungos de podridrão branca passam a 
ser amplamente utilizados em bioprocessos industriais, 
tais como indústrias de papel e têxtil, descoloração in-
dustrial, tratamento de efl uentes e degradação de orga-
nopoluentes. A fi nalidade do presente trabalho foi avaliar 
o crescimento de C. subvermispora em cana-de-açúcar e 
cavacos de Eucalyptus grandis, usados como substratos, 
a fi m de analisar o seu potencial de degradação e avaliar 
a expressão das lignoperoxidases Lip1e Lip2. O fungo foi 
mantido em meio ágar-malte a 4ºC. Para sua inoculação, 
uma suspensão dos micélios do fungo (300 µL) foi ob-
tida do crescimento do microorganismo em extrato de 
malte a 2% durante 15 dias a 28 ºC, sendo inoculado 3 g 
de micélios nas biomassas lignocelulósicas. Em seguida, 
os sistemas de cultura foram incubados a 28ºC por 7, 15, 
30, 37, 45 e 60 dias. A análise da expressão dos genes 
foi realizada mediante PCR em tempo real PCR (RT-PCR) 
durante os períodos de cultivo já descritos. Com o intuito 
de analisar as características químicas da biomassa a ser 
trabalhada (bagaço de cana- de- açúcar), foram avaliadas 
as percentagens de umidade, extrativos, cinzas e lignina 
deste material. A análise por RT- PCR mostrou que os 
genes Lip1e Lip2 possuem melhor expressão no período 
de sete dias quando comparado aos outros pontos que 
foram analisados.  Quanto à análise química, no ensaio 
para extrativos o material lignocelulósico apresentou 8,1% 
de material orgânico (compostos aromáticos, terpenos, 
ácidos graxos saturados e insaturados). O teor de cinzas 
mostrou que o material estudado apresentou 1,61% de ma-
terial inorgânico (sais, óxidos de Ca, K e Mg) e à análise do 
teor de lignina o bagaço de cana-de-açúcar é constituído 
de 21,54% da mesma. Assim, os resultados experimentais 
indicam o potencial de C. subvermispora em degradar ba-
gaço de cana de açúcar, bem como colonizar cavacos de 
E. grandis. As análises da expressão de genes pode forne-
cer dados relevantes para elucidar o sistema extracelular 
usado por este fungo para decompor a lignina.

DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE 
MEMBRANA NANOCOMPÓSITO: PRATA E PRÓPOLIS 

COMO COADJUVANTE

Silva,C.S. Júnior,E.M.F. Barbosa,A.M

Resumo
 
As membranas a base de nanocompósito podem ser 
elaboradas a partir de polímeros biodegradáveis com o 
intuito de revestimento de sementes para o mercado agrí-
cola, as mesma atribuem um benefício fi siológico para as 
sementes revestidas, atuando como um agente protetor 
contra microrganismos oportunistas, assim o objetivo 
deste estudo é desenvolver uma membrana formulada 
com o nanocompósito de prata e a própolis como coad-
juvante, haja a vistas que ambos os matérias já possuem 
sua atividade antimicrobiana conhecida na literatura em 
linhagens de bactérias gram positivas e gram negativas, 
no que se respeito à prata seu uso ocorre a centenas de 



42

Anais || Sempesq || 2014

anos com ação bactericida e bacteriostática e a própolis 
sua atividade se dá através dos fl avonoides e a pinocem-
brina que são considerados agentes antimicrobianos que 
estão presentes em altas concentrações em seus extra-
tos. O nanocompósito de prata foi obtido pelo processo 
fermentativo da bactéria Xanthomonas sp e a própolis 
através de uma extração por maceração utilizando álcool 
70% (v/v), os mesmos foram utilizado para a formulação 
de uma solução fi lmogênica, juntamente com água e uma 
plastifi cante, a formação da membrana se obteve pela téc-
nica de “Casting” que consiste em desidratar uma solução 
fi lmogênica pela do solvente secagem monitorada em es-
tufa, foram mensurados as espessura, avaliado a perme-
abilidade em vapor de água e a atividade antimicrobiana 
foi realizada através de uma adaptação do método usado 
por Kirby Bauer, que consiste na utilização de disco de 0,5 
cm contendo agente antimicrobiano, no presente estudo 
foram utilizados discos de nanocompósito de prata e pró-
polis(NPP) e nanocompósito de prata (NP) no meio Muel-
ler Hinton frente às bactérias Escherichia coli e Staphylo-
coccus aureus. Os resultados obtidos foram espessura 
para NPP de 0,050±0,0030 e para de NP 0,031±0,0028, 
foi possível observar a passagem do vapor de água atra-
vés da diminuição da massa de liquido durante o teste e a 
avaliação antimicrobiano apresentou os seguintes resul-
tados médios: S.aureus: NPP-18,6mm / NP-18,0mm. E.coli: 
NPP- 11,0mm / NP- 10,0mm. Outra análise de caracteriza-
ção em que as membranas foram submetidas: resistência 
à tração, elongamento e módulo Young e permeabilidade 
ao vapor d’água. Concluiu-se que foi possível desenvol-
ver uma membrana com nanocompósito e própolis, onde 
esta apresentou excelentes características de manusea-
bilidade, mediante caracterização física e por possuir um 
amplo aspecto de ação antimicrobiana, assim podendo 
ser utilizadas em estudos futuros para recobrimento de 
sementes.

AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA E SUBAGUDA 
DO EXTRATO HIDROALCÓOLICO DA PRÓPOLIS 

VERMELHA

Valléria Matos Andrade, Rafaela Oliveira da Silva, 
Juliana Cordeiro Cardoso

Resumo

A própolis vermelha é um produto de origem apíco-
la característico da região Nordeste. Embora diversos 
estudos tenham reportado suas atividades biológicas 
ainda não foi realizado até o momento um estudo de 
avaliação toxicológica. Desta forma, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar a toxicidade aguda e subaguda da 
administração oral do extrato hidroalcoólico da própo-
lis vermelha (EHPV). O estudo foi realizado seguindo os 
protocolos da Organisation of Economic Co-operation 
and Development (OECD). Para avaliação da toxicida-
de aguda foram utilizadas ratas Wistar adultas (n = 5/
grupo) que receberam veículo (Tween 80 a 5% em água) 
ou 300 mg/Kg do EHPV. Os animais foram observados 
durante 14 dias quanto aos sinais de toxicidade e/ou 
morte do animal e alteração de massa corporal. Na ava-
liação subaguda, grupos de ratos (machos n=5/grupo e 
fêmeas n = 5/grupo), receberam veículo ou EHPV nas 
doses de 10, 100 e 200 mg/kg diariamente durante 28 

dias. Foram observados sinais clínicos e mortalidade, 
consumo de água, alimento e alteração de massa cor-
pórea. O ciclo estral das fêmeas foi observado diaria-
mente. Foram realizados também exames bioquímicos 
e hematológicos. Após eutanásia, os órgãos foram ana-
lisados macroscopicamente e processados para poste-
rior análise histológica. Foi observado que o tratamento 
agudo com 300 mg/kg de EHPV não induziu morte dos 
animais, porém 80% dos animais apresentaram sinais 
de toxicidade até o terceiro dia após a administração do 
extrato. O tratamento subagudo com a dose de 10 mg/
kg de EHPV ou veículo não induziu sinais clínicos de 
toxicidade, exceto episódios de diarreia em ambos os 
grupos. Já o tratamento subagudo com EHPV na dose 
de 100 mg/Kg induziu sinais de toxicidade em 60% dos 
animais. Não houve diferença de consumo de água e 
ração entre os grupos. Em relação ao ganho de mas-
sa corpórea, somente as fêmeas (100 mg/kg) ganhou 
massa significativa nos primeiros sete dias. O ciclo 
estral das fêmeas não sofreu alterações em relação à 
frequência das fases entre os grupos. Conclui-se que a 
partir dos resultados da toxicidade aguda a dose letal 
mediana (DL 50) do EHPV está acima de 300 mg/Kg. O 
estudo de toxicidade subaguda demonstrou através de 
sinais de clínicos, alterações hematológicas e na massa 
dos órgãos que a dose de 100mg/kg e 200mg/Kg po-
dem causar uma leve toxicidade.

ANÁLISE DOS INDICADORES DE SAÚDE DE DOENÇAS 
CRÔNICAS NÃO TRANSMISÍVEIS DA POPULAÇÃO DE 

LARANJEIRAS-SE

William Alves Oliveira, Raquel Cunha dos Anjos, Maria 
Eliane de Andrade, Soraia Silva Santos Candeias, 

Cristiane Costa Cunha de Oliveira, Verônica de Lourdes 
Sierpe Jeraldo

Resumo

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é considerada uma 
estratégia estruturante dos sistemas municipais de saú-
de, e pela concepção orgânica do Sistema Único de Saúde 
(SUS). A ESF reorienta o modelo assistencial no espaço 
político-operacional, através da atenção básica no am-
biente central que é a Unidade de Saúde da Família (USF), 
propagando-se para os ambientes domiciliares e outros 
espaços de abertura para a educação em saúde, numa 
perspectiva integrativa dos interesses com as ações rea-
lizadas, entre usuários e serviços de saúde ofertados. A 
questão da promoção em saúde para a população negra 
é uma das metas estratégicas do SUS. Esta pesquisa em 
andamento, utiliza o método quantitativo, que avaliará os 
indicadores de saúde das Doenças Crônicas Não Trans-
missíveis (DCNT), na população do município de Laran-
jeiras/Sergipe, no período de 2009-2010. Objetiva-se 
analisar os indicadores de saúde dessa população espe-
cifi camente a partir de 2009, quanto aos atendimentos 
relacionados diretamente com as DCNT. Estão sendo le-
vantados dados secundários no Sistema de Informação 
em Atenção Básica (SIAB) e Sistema de Informação de 
Mortalidade (SIM), sobre os indicadores diretamente rela-
cionados com os quatro principais grupos de DCNT (car-
diovasculares, câncer, respiratórias crônicas e diabetes). 
Os dados quantitativos serão analisados de forma descri-
tiva com apresentação de média, desvio padrão, mediana 
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e frequência percentual dos dados sociodemográfi cos, e 
indicadores de doenças crônicas. Posteriormente, será re-
alizada a análise bivariada dos indicadores referentes às 
DCNT com os dados sociodemográfi cos. Será aplicado o 
teste qui - quadrado para verifi car as diferenças nas as-
sociações entre essas variáveis com nível de signifi cância 
de p<0,05. Espera-se que os resultados deste estudo pos-
sam estimular o planejamento para as devidas melhorias, 
no âmbito da saúde coletiva, direcionadas à população 
do município de Laranjeiras e estimular novas pesquisas 
científi cas nesta seara de discussão, visando os possíveis 
avanços pertinentes à educação em saúde. 

PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE 
NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS MULTIFUNCIONAIS 
PARA APLICAÇÃO EM CARREAMENTO DE FÁRMACOS 

E BIOPROCESSOS

Luiz Pereira da Costa
 Arnaldo Italo Barros Lima

Resumo

A presente proposta se refere à preparação e caracteriza-
ção de nanopartículas poliméricas multifuncionais, a par-
tir de polímeros biodegradáveis, biopolímeros e blendas 
formadas da combinação destes polímeros,  para aplica-
ção em ancoramento e carreamento de fármacos, biomar-
cadores e imobilização de biomoléculas para bioproces-
sos (biocatálise). A proposta inclui também a busca por 
metodologias alternativas (desenvolvimento de processo) 
de síntese de nanopartículas poliméricas com proprieda-
des desejáveis para aplicação nessas áreas, porém mais 
desafi adoras no contexto desse projeto. A síntese de na-
nopartículas poliméricas para aplicação no carreamento 
de fármacos (DrugDelivery) tem sido relatada na literatura, 
nas últimas décadas,  no entanto, o controle efetivo do ta-
manho dessa classe de nanopartículas e a produção em 
escala comercial ainda representam desafi os, consideran-
do que vários fatores concorrem na síntese reprodutível e 
mesmo em grande escala.

MONUMENTO NATURAL GROTA DO ANGICO E 
COMUNIDADES DO ENTORNO: REPRESENTAÇÃO 

SOCIAL DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E 
DIRETRIZES PARA CONSERVAÇÃO

Camila Pereira de Almeida, Andressa Sales Coelho, 
Daniela Teodoro Sampaio, Thayse Ancila Maria de Melo 

Gomes, Matheus Alves Messias

Resumo

O bioma Caatinga foi mais valorizado em questões de 
conservação e mantimento dos seus aspectos ecoló-
gicos e sócio-históricos-culturais a partir da criação do 
Monumento Natural (MONA) Grota do Angico, no alto 
sertão sergipano, que pertence a Poço Redondo e Ca-
nindé do São Francisco, em uma região habitada por co-
munidades ribeirinhas, assentamentos e áreas particula-
res. O objetivo do trabalho foi analisar a representação 
social que povoados da zona de amortecimento e zona 
de ocupação do MONA Grota do Angico, possuem em 
relação à Unidade de Conservação. A metodologia utili-
zada foi com a amostragem Snowball ou “Bola de neve”, 

juntamente com questionários semi-estruturados a par-
tir da Teoria de Representação Social (Moscovici, 1978), 
entendida por Spink (2004) como uma abordagem para 
entender como as pessoas, em seus próprios territórios 
compreendem a construção e transformação dos sabe-
res sociais produzidos na vida cotidiana.  No período de 
novembro de 2013 e agosto de 2014, foram aplicadas as 
entrevistas para três comunidades e para a SEMARH, 
sendo 27 moradores e 10 funcionários do órgão gestor. 
O estudo mostrou que não há confl itos entre as comuni-
dades de Cajueiro, Jacaré e Curralinho com a SEMARH, 
visto que eles não possuem relação direta, ou seja, não 
possuem contato. A visão de conservação das três co-
munidades é ligada a terra e ao sentimento de pertença 
ao local, já a SEMARH apresenta uma visão mais cien-
tífi ca de conservação, que é ligada ao entendimento da 
existência de uma relação sustentável entre o homem e 
o uso dos recursos naturais. A comunidade de Cajueiro 
apresentou problemáticas socioambientais, dentre elas 
despejos de resíduos sólidos e líquidos diretamente no 
rio São Francisco, onde não há coleta de lixo, alem de 
queimadas do solo para resíduos que não foram reco-
lhidos. As questões socioambientais e parâmetros para 
conservação podem ser melhorados a partir de uma ges-
tão participativa, mobilizada pelo órgão gestor junto às 
comunidades, com o conselho consultivo ativo e propos-
tas sustentáveis de o uso da água e do solo, além de prá-
ticas de Educação Ambiental que venham a gerar uma 
sensibilização para as temáticas ambientais.

AÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS E EXTRATO DE 
PRÓPOLIS SOBRE O FUNGO Ascosphaera apis

Alice Tâmara De Carvalho Lopes, Kátia Peres Gramacho

Resumo

O fungo Ascosphaera apis é patogênico das abelhas 
da espécie Apis mellifera L., causando uma doença 
chamada ascosferiose ou Cria Giz. Este se desenvolve 
quando seus esporos são ingeridos pelas pupas jun-
tamente com seu alimento e desenvolve no intestino 
das larvas. Seu alvo são as larvas na fase de pré-pupas 
e pupas que quando contaminadas pelo fungo ficam 
ressecadas, duras, mumificadas, com coloração bran-
ca e mais adiante podendo tornar-se cinza-escuras ou 
quase pretas. O Ascosphaera apis pode causar seve-
ros danos à colmeia, causando baixa produtividade e 
até a morte de todas as abelhas da colônia. Ainda não 
existe um produto químico que seja considerado efeti-
vo para o tratamento desta patologia, apenas o manejo 
com utilização do comportamento higiênico e manu-
tenções na colônia, são empregados para tentar ame-
nizar a infestação e proliferação desta doença. Óleos 
essenciais e extratos de própolis vêm sido utilizados 
em diversas pesquisas com o intuito de avaliar suas 
possíveis propriedades antifúngica, antibacteriana, an-
ti-inflamatória, dentre outras. O objetivo desse traba-
lho é testar in vitro a atividade fungicida de diferentes 
óleos essenciais e extratos de própolis, em diferentes 
concentrações, sobre o fungo Ascosphaera apis. Serão 
testados os extratos etanólicos de própolis vermelha e 
verde, e os óleos essenciais de canela (Cinnamomum 
zeylanicum Breym.), orégano (Origanum vulgare L.) e 
menta (Menta piperita) nas concentrações de 10, 50, 
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100 e 500 mg/mL, através da técnica de difusão em 
disco. O fungo foi isolado e até o presente momen-
to só foi testado o óleo de menta. Cada amostra foi 
testada em triplicata, utilizando o cetoconazol 50 µg/
mL como controle positivo e veículo (água com 5% de 
DMSO) como controle negativo. Os dados obtidos são 
considerados insuficientes, na qual as cepas não atin-
giram um resultado satisfatório pelo fato delas terem 
demorado o dobro de tempo para crescer e por terem 
se propagado além do esperado, ultrapassando o limi-
te dos discos impregnados. Os outros óleos e extratos 
não foram testados devido aos constantes testes com 
o óleo essencial de menta, para que depois de atingir 
um resultado considerável do mesmo, realizar-se-á os 
testes com demais produtos.

DESENVOLVIMENTO DE NANOCOMPÓSITO 
COM ATIVIDADE BIOLÓGICA PARA RECOBRIMENTO 

DE SEMENTES

Denize de Oliveira Nascimento, Luzia Nilda Tabosa 
Andrade, Petherson Araújo da Silva, Andriele Mendonça 
Barbosa, Klebson Silva Santos, Francine Ferreira Padilha

Resumo

Os nanocompósitos elaborados a partir de polímeros 
biodegradáveis são utilizados como revestimento de 
sementes de frutas e hortaliças, principalmente na 
área de agronegócios, proporcionando uma extensão 
da vida útil desses produtos para a exportação, mas 
os produtos que o mercado agrícola vem utilizando 
para esse tipo de revestimento não são biodegradá-
veis e causam danos ao ambiente. Assim a utilização 
de nanocompósito de prata e própolis, para confecção 
de recobrimentos de sementes é uma tecnologia ino-
vadora para o setor agrícola (Luvielmo et al., 2009). 
Todavia, este trabalho tem o objetivo de desenvolver 
um nanocompósito para revestimento contendo polí-
meros biodegradáveis e agentes antimicrobianos para 
sementes. Deste modo segue o experimento, foi con-
duzido por bateladas, inoculo, e fermentação, onde se 
utilizou três linhagens diferentes da bactéria Xantho-
monas campestris, do banco no LBMat S6, 254 e 629, 
sendo a produção com prata só da linhagem 629, rea-
tivadas e estocadas a 4°C, no meio YM (Yeast MaltgL¹). 
Após a fermentação, o biopolímero foi centrifugado e 
recuperado com a dição de etanol, colocado em placas, 
e para secar em estufa, depois de seco dialisado, lio-
filizado, pesado e armazenado em frasco vedado. Foi 
atribuída a técnica de Espectrofotometria na região do 
ultravioleta (UV/Vis), para a observação de formação 
da nanopartícula de prata, avaliada a reologia, com di-
ferentes padrões, padrão comercial, padrão goma pro-
duzida e nanocompósito. Foi medida a concentração 
de prata pelo método de absorção atômica. Os extra-
tos da própolis foram obtidos em extração hidroalcóo-
lica. No desenvolvimento das biomembranas, ensaios, 
nanocompósito, goma xantana e própolis, em seguida 
avaliado a permeabilidade ao vapor de água. Os re-
sultados apresentam uma produção de xantana entre 
as linhagens das bactérias S6, 254 e 629 com valores 
respectivos de 5,4649g, 2,8515g, e 5,6293g. Portanto o 
melhor índice de produção de goma em comparação 
as outras foi pela linhagem 629, e a partir das 629 foi 

obtido 9,405 produtividade e 0,092 de produção do 
nanocompósito. Pela analise da absorbância na faixa 
de 430 nanômetros observou-se a formação da nano-
partículas, na reologia o nanocompósito mostra me-
nor viscosidade em comparação aos outros padrões, 
na absorção atômica mostra a concentração de apro-
ximadamente 50gµ por grama de nanocompósito. A 
consistência dos filmes permitiu a viabilidade do re-
vestimento da semente, que permitirá novos estudos 
sejam realizados com a adição de outros produtos.

CONTRIBUIÇÃO DO GENOGRAMA E ECOMAPA PARA 
AVALIAÇÃO DA HEREDITARIEDADE E RELAÇÕES 

SOCIAIS NA PREVALENCIA DE HIPERTENSÃO 
ARTERIAL

José Carneiro Ribeiro Neto, Neandro Ribeiro Correia, 
Raquel Reis Tavares, Adriana Karla Lima, Vanessa 

Rodrigues Guedes

Resumo

No Brasil, alguns trabalhos avaliam a associação entre 
hipertensão arterial (HA) e características demográfi-
cas como faixa etária, sexo, grupo étnico, nível socioe-
conômico, tabagismo, consumo de álcool, ingestão sa-
lina, estresse, diabetes e obesidade. Entretanto, pouca 
atenção se da à tendência hereditária do desenvolvi-
mento do quadro hipertensivo e a influência de fato-
res emocionais e relações conflituosas desenvolvidas 
ao longo da vida. O presente trabalho investiga com 
emprego das ferramentas Genograma (GE) e Ecomapa 
(EC), a possível relação entre hereditariedade, relações 
sociais e HA do grupo de idosos “Conte Conosco” da 
Unidade de Saúde da Família (USF) Augusto Franco 
em Aracaju/SE. Os pacientes participaram do estudo 
envolvendo atenção farmacêutica, avaliação de ade-
são terapêutica e coleta de dados sobre hábitos de 
vida, relacionamento familiar, relacionamento social e 
histórico familiar de hipertensão. A pesquisa foi apro-
vada pelo CEP/Unit. Para coleta dos dados, 2 grupos 
com 4 estagiários de farmácia, acompanhados de um 
agente comunitário de saúde, realizaram visitas domi-
ciliares entre abril-julho de 2014. Os dados obtidos dos 
perfis sociais e condições de saúde demonstraram: 27 
pacientes são do sexo feminino, 4 do sexo masculino, 
sendo que 28 pacientes possuem mais de 60 anos. A 
HA foi a doença que mais acometia estes indivíduos, 
havendo 27 hipertensos. Outras doenças associadas 
ao quadro clínico do paciente também foram relata-
das, diabetes (10 indivíduos), doenças articulares (12 
indivíduos) e ósseos (8 indivíduos). Com relação à 
ocupação, 26 são aposentados, 2 pensionistas, 2 são 
do lar e apenas 1 é autônomo. Através das representa-
ções gráficas do GE e EC utilizadas para compreender 
o processo de adoecimento nas famílias, foi possível 
observar que em relação aos fatores de risco da HA, 
a hereditariedade é prevalente, indicando que indiví-
duos com história familiar de HA têm grande risco de 
desenvolvê-la no futuro. Se tratando da rede social do 
paciente, o EC mostrou que o paciente possui relações 
harmônicas com a maioria dos membros familiares e 
da comunidade, colaborando dessa forma para uma 
melhor adesão ao tratamento e qualidade de vida. O 
conhecimento da hereditariedade da HA contribui 
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para uma melhor orientação em saúde, possibilitando 
o acompanhamento direcionado por parte dos profis-
sionais de saúde a membros de famílias com histórico 
desta condição.

PREVALÊNCIA DA DEPRESSÃO NOS ACADÊMICOS DA 
ÁREA DE SAÚDE NA UNIVERSIDADE TIRADENTES DE 

ARACAJU –SE

Aline Melo Sentges Lima, Erica Barros, Fernanda Barreto, 
Cinthia Freire, Alice Lima, Emilia Curvelo

Resumo

Introdução: A depressão é um transtorno psíquico hoje 
considerada como o mal do século. Objetivo: Diante disto, 
essa investigação objetivou analisaros diferentes graus 
da depressão nos cursos da área de saúde e correlaciona 
esse transtorno à gênero e ao idade. Métodos: O trabalho 
foi quali-quantitativo, desenvolvido com os acadêmicos de 
medicina, enfermagem e odontologia da Universidade Ti-
radentes em Aracaju, matriculados no ano de 2013; sendo 

aprovado pelo comitê de ética da universidade. Realizou-
se 383 entrevistas através do Inventário de Depressão de 
Beck. De acordo com a porcentagem amostral proporcional 
a quantidade de alunos matriculados em cada curso: 11,62% 
são de medicina resultando em 44 entrevistas; 24,50% são 
de odontologia resultando em 94 entrevistas e 63,87% são 
de enfermagem resultando 245. Resultados: Dos entrevis-
tados 71,27% eram do sexo feminino e 28,72% do sexo mas-
culino. A faixa etária de 26 a 33 anos representou 55,61%. 
No curso de medicina teve ausência de depressão em 36, 
depressão leve em 5 e moderada em 3. O curso de odonto-
logia apresentou ausência de depressão em 40, depressão 
leve em 33, moderada em 16 e grave em 5 alunos.No curso 
de enfermagem verifi cou-se ausência de depressão em 78, 
depressão leve em 98, moderada em 48 e grave em 21 dos 
alunos. A depressão em estudantes da área de saúde é um 
fator de risco que justifi ca medidas preventivas e imediatas. 
Em virtude da falta de conscientização da sua existência foi 
sugerido aos coordenadores e professores dos referidos 
cursos atuar com medidas preventivas de apoio emocional 
para encaminhamento ao centro psicológico da universida-
de visando a saúde mental dos futuros profi ssionais.
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O MODELO DE GESTÃO DAS TECNOLOGIAS NAS 
ESCOLAS SERGIPANAS

Marília Gabriele Melo, Ronaldo Nunes Linhares

Resumo

As tecnologias de Informação e Comunicação se consti-
tuem hoje de uma autonomia que modifi ca a produção/
reprodução das ideias, coloca-se como mediadora das re-
lações sociais. Numa sociedade tecnológica, onde a ideo-
logia da gestão de sistema é uma realidade, a gestão das 
TIC, no espaço escolar avançou muito pouco. Esta posição 
evidencia entre outras coisas, as limitações do modelo de 
educação formal, demonstrando uma problemática na re-
lação educação e as TIC. Refl etindo sobre a necessidade 
de reorganização da gestão escolar a partir da presença 
das TIC na escola, identifi cando a importância de visão do 
gestor escolar, enquanto mediador entre as tecnologias, a 
estrutura escolar e o processo de aprendizagem. Identifi -
car e descrever se o modelo de gestão adotado pela esco-
la sergipana responde efi cientemente as novas demanda 
proposta pela sociedade da Informação e da Comunicação 
nas dimensões técnico/fi nanceiro/administrativo e, princi-
palmente a pedagógica. Se a escola esta preparada, com 
acesso e condições de dar perenidade aos projetos e práti-
cas pedagógicas desenvolvidas com as TIC. A abordagem 
escolhida para o desenvolvimento deste projeto é uma 
pesquisa descritiva de cunho qualitativo, feita com base 
na análise da documentação legal, levantados na Divisão 
de Tecnologia do Ensino – DITE, e também no Serviço de 
Pesquisa e Desenvolvimento Institucional – SEPIN. Estas 
informações subsidiaram a produção de um questionário 
para os Diretores com perguntas relativas à gestão escolar, 
a formação do diretor, a gestão pedagógica, a gestão admi-
nistrativa e fi nanceira. O questionário foi enviado para os 
gestores das 367 escolas estaduais. O resultado subsidiou 
as entrevistas com 3 gestores, que se prontifi caram cola-
borar com a pesquisa. Para este estudo, tomamos como 
fundamento as contribuições de Paro (1996), Luck (2009) 
e Libânio (2012); sobre a Gestão Escolar; sobre as TIC na 
educação; Gestão democrática; Linhares (2007); a respeito 
das Políticas de gestão pedagógicas das TIC na educação. 
Este primeiro momento da pesquisa nos aponta elementos 
de compreensão sobre como os gestores recebe os progra-
mas/projetos de inserção de TIC, e como as escolas não 
estão estruturadas para receber essas tecnologias. Além 
disso, com Inserção das tecnologias na escola o modelo de 
gestão precisa de uma releitura de forma que o seu proces-
so de construção que integrem um ambiente construtivo, 
colaborativo, criativo.

CORPUS PARA A HISTÓRIA DO PORTUGUÊS 
BRASILEIRO EM SERGIPE: EDIÇÃO DE MANUSCRITOS 

DOS SÉCULOS XVII E XVIII

Naassom André Silva Pimentel, Renata Ferreira Costa

Resumo

Tendo em vista contribuir para a história social e linguística 
brasileira, especialmente em Sergipe, este projeto teve por 
fi nalidade selecionar, transcrever e descrever manuscritos 
escritos em Sergipe ou sobre Sergipe nos séculos XVII e 
XVIII. Primeiramente, foi feita uma lista de instituições de-

positárias de manuscritos desse local e época, proceden-
do-se, inicialmente, a uma visita ao Instituto Histórico e 
Geográfi co de Sergipe, onde foi possível encontrar o Catá-
logo de documentos manuscritos avulsos da Capitania de 
Sergipe (1619-1822), o qual contempla os documentos depo-
sitados no Arquivo Ultramarino de Lisboa, escritos em Ser-
gipe ou sobre Sergipe. Além do catálogo, o Instituto possui 
dois CDs com a digitalização desses manuscritos, o que 
nos permitiu fazer uma cópia de cada um deles. A partir das 
cópias, foram selecionados manuscritos seiscentistas e se-
tecentistas datados de Sergipe para transcrição e estudo 
linguístico. Uma vez reproduzidos os documentos (em CDs 
ou fotocópias), deu-se início à sua classifi cação diplomá-
tica e à sua organização temporal, para então começarem 
os trabalhos de leitura e edição. A edição feita foi a semi-
diplomática, também conhecida como diplomático-inter-
pretativa ou paleográfi ca, que apresenta uma dose mínima 
de intervenções editoriais, uma delas o desenvolvimento 
das abreviaturas, com o propósito de apresentar um texto 
muito pouco afastado do que se acha no manuscrito e fa-
cilmente legível a um leitor não especialista em questões 
fi lológicas ou linguísticas. Durante o período de dez meses 
do projeto, foram transcritos trinta e um documentos, sen-
do dezenove do século XVII e doze do século XVIII, uma 
parte deles escrita em Sergipe e outra parte dos documen-
tos escrita em Portugal e destes documentos foram elabo-
radas tabelas com os fenômenos e diferenças encontradas 
nos manuscritos. Além das transcrições, foram lidos cinco 
textos que ajudaram no desenvolvimento do projeto e de 
três destes textos foram elaboradas resenhas para melhor 
entendimento e aprimoramento do estudo.

A ANÁLISE DA DEPRESSÃO NO NOTICIÁRIO 
SEMANAL BRASILEIRO

Rafael Santos Barboza, Stefania Crestana Lima, Dinamara 
Garcia Feldens

Resumo

Derivado de um trabalho de Iniciação Científi ca PIBIC/FA-
PITEC, o trabalho possui como principal objetivo a análise 
das implicâncias e relações de saber-poder que operam na 
intersecção entre mídia e psicopatologias, mais especifi ca-
mente a mídia impressa de periodicidade semanal, através 
da investigação com a Revista Veja, e a psicopatologia sob 
o desígnio científi co de depressão. A relação entre essas 
duas instâncias vão além das suas respectivas dimensões, 
revelando processos de subjetivação da nossa contempo-
raneidade e novas construções de laços sociais, além das 
experiências de auto-identidade e alteridade envolvidas. 
Através da análise de conteúdo, realizamos uma investiga-
ção com 69 matérias que abordam a temática da depres-
são, em um recorte temporal que abrange Janeiro de 2007 
a Dezembro de 2013. O formulário de extração buscou a 
averiguação dos seguintes itens: a) Data das matérias; b) 
Sessão das matérias na revista; c) Utilização de imagens 
ou fotografi as; d) Menção direta a fontes de informação; 
e) Menção a tratamentos para a psicopatologia; f) Men-
ção a causas ou possíveis agravantes da psicopatologia; 
g) Assunto principal da reportagem. A análise da produção 
jornalística pode nos levar a uma tentativa talvez não de 
responder - mas de discutir e refl etir – acerca da seguinte 
questão: quem é o sujeito privilegiado pela mídia a partir 
da sua narrativa referente à depressão? As refl exões fi nais 
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com o fi m da pesquisa apontam para a relação simbiótica 
entre jornalismo e discurso científi co na cobertura, prepon-
derância do modelo organicista em detrimento da singula-
ridade dos afetos, recorrência aos ditos especialistas, força 
da noção de cultura cerebral ou sujeito somático, inserção 
da depressão em um contexto de desempenho performáti-
co, entre outras questões importantes.

TRÁFICO DE PESSOAS E DIREITOS HUMANOS: 
DEVIDA ASSISTÊNCIA INTEGRAL ÀS VÍTIMAS

Rodrigo Macedo Fontes da Fonseca, 
Waldimeiry Corrêa da Silva

Resumo

Embasada no campo do Direito Internacional Público e Di-
reitos Humanos com ênfase no Tráfi co de Pessoas, esta 
investigação objetivou realizar uma análise sobre a defi ni-
ção do tráfi co de pessoas, com o intuito de desmistifi car o 
que é o atendimento integral às vítimas do tráfi co de pes-
soas; a importância da capacitação dos profi ssionais para 
a correta identifi cação das vítimas; e por fi m, se o Estado de 
Sergipe presta assistência às pessoas em situação de ex-
ploração. Sendo uma pesquisa bibliográfi ca e documental, 
foi analisado um conjunto de institutos de enfrentamento 
ao tráfi co de pessoas. Dentre eles, o Protocolo de Palermo, 
a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfi co de Pesso-
as e o Código Penal Brasileiro. Foi realizado, também, uma 
investigação empírica no Município de Aracaju/SE, a fi m 
de averiguar se o mesmo possui alguma política de enfren-
tamento ao tráfi co de pessoas.A pesquisa versa sobre os 
conceitos de tráfi co de pessoas, às alterações ocorridas no 
Código Penal em 2005 e 2009, os mecanismos de identi-
fi cação das vítimas e ações para um atendimento integral 
às pessoas trafi cadas. Essa pesquisa é resultado de um ar-
tigo científi co realizado através da UNIT em parceria com a 
PIBIC (FAPITEC), já fi nalizado. A orientação é da Profª. Drª 
Waldimeiry Corrêa da Silva. A intenção é demonstrar que 
não existe políticas públicas de enfrentamento ao tráfi co de 
pessoas no Estado de Sergipe, bem como contribuir para 
a implementação de políticas públicas efi cazes na assis-
tência integral às vítimas desse crime. O interesse nesta in-
vestigação se dá pela gravidade do crime para a sociedade 
contemporânea. 

O ENSINO CIBERNÉTICO DA II GUERRA MUNDIAL

Raquel Anne Lima de Assis, Dilton Maynard

Resumo

Este texto tem como objetivo investigar a abordagem histó-
rica da Segunda Guerra Mundial em Objetos Educacionais 
Digitais (OEDs). Os objetos são multimídias complementa-
res aos livros didáticos que passaram a integrar o ensino 
a partir de 2014 com a aprovação do Edital PNLD em 2012. 
São oferecidos infográfi cos, vídeos, jogos e hipermídias 
para serem utilizados em sala de aula ou individualmente 
pelo aluno. Sendo assim, esta pesquisa é uma tentativa de 
observar o diálogo entre o ensino de história e a cibercultu-
ra, parte cotidiana do universo dos alunos. Estes recursos 
são oferecidos pelo Governo Federal por meio da avaliação 
e distribuição realizada pelo Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD) em todo território brasileiro. Trabalhare-

mos com História do Tempo Presente, Digital History e His-
tória Comparada. Esta última é aplicada na metodologia do 
trabalho quando comparamos alguns aspectos dos OEDs 
e assim encontramos semelhanças e diferenças entre os 
variados objetos. Apresentaremos alguns aspectos do en-
sino de história digital sobre a Segunda Guerra Mundial 
através de Objetos Educacionais Digitais. O resultado par-
cial observou que a produção destes OEDs está em con-
formidade ao cotidiano cibernético dos alunos. Assim, o 
PNLD percebeu a necessidade de aproximar o ensino dos 
meios digitais. As editoras, para angariar a aprovação e a 
consequente compra de seus materiais passaram a produ-
zir estes recursos.

APROXIMAÇÃO DA PESQUISA EMPÍRICA EM DIREITO

Mayara Dantas Santos, Leslie Sherida Ferraz

Resumo

Através de um apanhado histórico da pesquisa empírica no 
Direito e traçando um perfi l do ensino jurídico e da comu-
nidade forense em relação à pesquisa, este trabalho teve 
como objetivo desvendar os percalços da pesquisa Empí-
rica em Direito no Brasil. Através de um arcabouço teórico 
no qual a problemática aqui em questão se insere, realizou-
se uma análise de como é possível aproximar o campo da 
pesquisa empírica ao Direito. Teve relevância neste traba-
lho o livro Pesquisa Empírica em Direito: Anais do Primeiro 
Encontro de Pesquisa Empírica em Direito, Ribeirão Preto, 
29 e 39 de setembro de 2011, (2003), os textos presentes 
neste livro foram de grande valia, pois serviram de cenário 
para responder as questões levantadas durante o projeto, 
como por exemplo, como utilizar a Pesquisa Empírica no 
Direito? Foram analisados também os obstáculos de reali-
zar pesquisa de campo no Direito, tendo em vista que nos 
encontramos em uma área extritamente normativa. Por fi m, 
por meio de uma análise conclusiva, através de técnicas 
qualitativas e quantitativas dos casos pesquisados, foram 
angariados dados estatísticos quanto ao desenvolvimento 
e o início do crescimento da Pesquisa Empírica em Direito 
no Brasil. 

DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DA HISTÓRIA DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA USO DAS TIC EM SERGIPE 

NO PERÍODO 1994 A 1995

Dayse Monik Nunes Oliveira, Andrea Karla Ferreira Nunes

Resumo

As Tecnologias da Informação e da Comunicação – TIC 
– estão presentes no cotidiano dos indivíduos, parte 
daquilo que utilizamos em nossa vida diária, pessoal e 
profi ssional são formas diferentes de mídias. Devido ao 
uso das TIC a circulação da informação se tornou ca-
racterizada pela velocidade, sendo imprescindível a ne-
cessidade permanente de atualização do homem para 
acompanhar as mudanças. A ausência de organização 
dos acervos nas instituições vem sendo um problema 
constante, pois, entende-se que a preservação do acer-
vo no formato digital irá conservar a identidade de um 
determinado tempo, local e conteúdo, sendo possível 
transformar a história imaginada em uma história que 
existiu aos olhos humano e que não fi cou apenas na 
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memória. Por entender, o acervo como patrimônio rele-
vante para uma instituição ou nação, se faz necessário 
conservar os documentos, visto que estes contêm infor-
mações valiosas de várias áreas dos saberes e politicas 
que atravessam o espaço e o tempo podendo, após ana-
lisados contribuírem para melhoria da sociedade. E as 
tecnologias vêm contribuir para a preservação dos acer-
vos, tornando-se um aliado no processo de conservação 
dos bens. Considerando que os acervos no formato di-
gital podem ser disponibilizados, sem correr o risco de 
deterioração. O trabalho que se apresenta fez parte de 
pesquisa fi nanciada por PIBIC/FAPITEC que permitiu a 
digitalização dos documentos da Divisão de Tecnologia 
de Ensino (DITE/SE) nos anos de 1994 a 1995, num to-
tal de 409 documentos digitalizados.  O local de trabalho 
para digitalização dos documentos foi na DITE, pois não foi 
permitido o manuseio dos documentos fora do espaço do 
setor e por que a SEED cedeu um scanner para o trabalho 
ser realizado. Os documentos foram salvos em PDF e pos-
teriormente inserido no software PostgreSQL que realizava 
a leitura dos arquivos armazenados no Excel e transferia 
para o software de forma compactada. Para o arquivamen-
to no EXCEL foi preciso defi nir categorias de catalogação 
dos documentos, fi cando da seguinte forma: Tipo_Docu-
mento; Assunto_Doc;Origem__Doc; Ano_Doc: Num_Doc; 
Interessado: Nome_Arquivo. O interesse nesta pesquisa 
aconteceu pela relevância da conservação dos documen-
tos, bem como para o conhecimento histórico da trajetória 
das politicas públicas de uso das tecnologias em Sergipe.
 

OS DESAFIOS JURÍDICOS DO ESTADO DE SERGIPE 
PARA IMPLANTAR UMA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Isadora Souza de Mélo Silva, Aline Alves Farias, Adriana 
Macena Silva Savio, Liziane Paixão Silva Oliveira

Resumo

As décadas de 80 e 90 foram marcadas pela alteração 
na consciência global referente aos impactos ambientais 
causados pela interferência humana. Nesse período, pas-
sou-se a reconhecer o aquecimento do Planeta como um 
desafi o universal, transversal e complexo, e que neces-
sitava da cooperação internacional, nacional e estadual; 
não podendo mais ser desconsiderado ou deixado para 
ser tratado futuramente. Em 1992, o Brasil ratifi cou a Con-
venção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Cli-
máticas, cujo objetivo principal é “a estabilização da con-
centração de gases de efeito estufa na atmosfera em um 
nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no 
sistema climático”. Os países desenvolvidos e em desen-
volvimento se comprometeram a modifi car o seu modelo 
de produção para reduzir os impactos ambientais e mitigar 
as mudanças climáticas. Em 2009, o Brasil institui a Polí-
tica Nacional sobre Mudança Climática impulsionando os 
Estados brasileiros a elaborarem as legislações estaduais 
sobre o tema. Nesse sentido, o objetivo desse projeto de 
pesquisa foi analisar as legislações brasileiras sobre clima 
e em especial verifi car a situação do Estado de Sergipe 
quanto à Política Estadual específi ca sobre Mudança Cli-
mática. Dessa forma, foram realizadas as seguintes ativi-
dades: reuniões de pesquisa; acompanhamento junto ao 
site do Ministério do Meio Ambiente e do Fórum Clima; 
levantamento de literatura para a construção do marco 

teórico da pesquisa, tendo sido realizados fi chamentos, 
tabelas comparativas e produção de artigo científi co. Com 
a pesquisa foi possível observar que na região Nordeste 
quatro Estados (Bahia, Paraíba, Pernambuco e Piauí) ins-
tituíram políticas estaduais de combate às Mudanças Cli-
máticas e outros como Maranhão e Ceará, embora ainda 
não tenham uma legislação climática, criaram seus Fó-
runs de Mudanças Climáticas através dos quais se pôde 
mobilizar a participação da sociedade civil e dos setores 
públicos e privados a fi m de discutir e tomar decisões re-
lacionados aos problemas das mudanças climáticas em 
suas regiões. Todavia, Sergipe, Alagoas e Rio Grande do 
Norte ainda não estabeleceram suas políticas de clima. 
Nota-se, pois, que há uma lacuna jurídica e institucional 
no tocante a este tema que poderá acarretar ao Estado 
de Sergipe, objeto de nosso estudo, perdas vitais para sua 
população, para os setores produtivos e seu meio natural, 
posto que os efeitos da mudança climática, tais como os 
períodos de seca, são cada vez mais frequentes e longos. 
Assim sendo,  urge a criação de um Fórum para debater o 
tema no Estado e a elaboração de uma política climática 
para o Estado.
  

MAPEAMENTO DO ESPAÇO DESTINADO PELOS SITES 
DA UNIT, UFS E FAPITEC À DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Sérgio Prado Leite, Cristiane de Magalhães Porto

Resumo

Um estudo sobre a importância da divulgação cientifi ca e 
sua relação com suas instituições de partida. Este projeto 
propõe uma investigação acerca de como os sites de três 
instituições de Sergipe reservam espaço para divulgação 
científi ca. Pretende-se também investigar como se carac-
teriza a divulgação científi ca online nestas instituições, a 
saber: Universidade Tiradentes (Unit), Universidade Fede-
ral de Sergipe (UFS) e a Fundação de Apoio à Pesquisa e 
à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec). O 
estudo foi desenvolvido através de pesquisas qualitativas e 
quantitativas, por meio de observação direta nos sites. Pos-
sibilitando descrever, analisar e classifi car os dados coleta-
dos. O objetivo geral do projeto é investigar como os sites 
dessas instituições destinam espaço à divulgação científi -
ca e tem como objetivo específi co observar as potencialida-
des e limitações dos sites que disponibilizam o conteúdo 
científi co online; classifi car o grau de interatividade, a pe-
riodicidade de atualização e a utilização de banco de dados 
nos sites no que se refere à divulgação científi ca e verifi car 
como estão sendo abordadas notícias sobre ciência, tecno-
logia e inovação, via divulgação de ciência. Para diagnosti-
co, foram utilizados os dados coletados através da pesqui-
sa quantitativa, permitindo maior ênfase à interpretação. O 
estudo objetiva promover a divulgação científi ca nos sites 
destas instituições, visando ajudar a formação de uma cul-
tura científi ca no estado de Sergipe e consequentemente 
à valorização do pesquisador através do reconhecimento 
pela instituição, refl etindo em incentivo aos futuros pesqui-
sadores. Atualmente, mesmo com o grande potencial que é 
a internet hoje em dia, percebeu-se, através do mapeamen-
to do site, que a divulgação nos sites destas instituições 
ainda acontece de forma limitada, pois, a quantidade de 
material disponível em relação à divulgação cientifi ca ainda 
é escassa e os bancos de dados dedicados especialmente 
para as produções científi cas da instituição são insufi cien-
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tes e/ou falhos. Essa pesquisa é resultado de um projeto 
apoiado pela FAPITEC, realizado no ano de 2013/2014, sob 
a orientação da Profª. Drª Cristiane de Magalhães Porto.

DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DA HISTÓRIA DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA USO DAS TIC EM SERGIPE 

NO PERÍODO 1996 a 2006

Letícia Dantas Sobral, Andrea Karla Ferreira Nunes

Resumo

As Tecnologias da Informação e da Comunicação – TIC – 
estão presentes no cotidiano dos indivíduos. Parte daquilo 
que utilizamos em nossa vida diária, pessoal e profi ssional 
são formas diferentes de ferramentas tecnológicas. Devido 
ao uso das TIC, a circulação da informação se tornou mais 
caracterizada pela velocidade das alterações no universo 
informacional e pela necessidade permanente de atuali-
zação do homem para acompanhar as mudanças. Nesta 
sociedade baseada na informação e no conhecimento, a 
miniaturização dos recursos tecnológicos é evidente. É 
possível ter o maior número de informação num único re-
curso técnico – computador portátil - em qualquer lugar. 
Fica então o questionamento: como garantir a guarda de 
documentos relevantes para a pesquisa se por vezes en-
contram-se em local de acesso registro ou mal arquivados. 
Este projeto de pesquisa tem como objetivo digitalizar os 
documentos da Divisão de Tecnologia de Sergipe (DITE) os 
anos de 1996 a 2006, continuando o trabalho já realizado 
no projeto anterior, além de continuar cuidando da sua ca-
talogação no Banco de Dados, que foi criado em parceria 
com técnicos da DITE. Por ser este setor da Secretaria de 
Estado de Educação (SEED) o local que cuida das políticas 
públicas para uso das TIC, esta ação será relevante para or-
ganização da documentação e futuro dos pesquisadores, 
tendo em vista as pesquisa que são produzidas nesta área, 
bem como para conhecer a trajetória das TIC no Estado de 
Sergipe. O estudo assume as características de uma pes-
quisa documental, constituindo uma investigação do tipo 
in loco. Nesse tipo de trabalho, será necessário o contato 
com os documentos, sua leitura e seleção por conteúdo. 
Após esta ação os documentos serão digitalizados e inse-
ridos no Banco de Dados, que será disponibilizado a DITE/
SEED como resultado da pesquisa, e apresentados à comu-
nidade acadêmica.

MIGRAÇÕES AMBIENTAIS: LEGISLAÇÃO E REFLEXOS 
SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS NO BRASIL

Thaís Valiante Alves da Silva, Vania Fonseca

Resumo

Tendo como base a crescente recepção de migrantes 
ambientais no Brasil nos últimos anos, esta investigação 
objetivou sistematizar e analisar o conjunto das princi-
pais normas internacionais e brasileiras relacionadas ao 
deslocamento populacional decorrente de problemas am-
bientais e averiguar os potenciais refl exos das migrações 
ambientais no Brasil. Sendo uma pesquisa de caráter bi-
bliográfi co e documental, foram analisados protocolos, po-
líticas nacionais e internacionais, artigos científi cos, bem 
como publicações de organizações internacionais como o 
PNUD, PNUMA/UNEP e ACNUR/UNHCR. Essa pesquisa é 

resultado de um projeto de Iniciação Científi ca, em parceria 
com a Universidade Tiradentes e a Fundação de Apoio à 
Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe 
(FAPITEC), e se encontra fi nalizado. A orientação é da Profª. 
Drª Vania Fonseca. A questão levanta os possíveis refl exos 
decorrentes das migrações populacionais causadas por ca-
tástrofes ambientais no Brasil, bem como a busca por nor-
mas e ações políticas efi cazes para controlar o fenômeno 
do deslocamento ambiental. O interesse nesta investiga-
ção se encontra no fato de estar ocorrendo um fenômeno 
atual, nesse caso, os deslocamentos ambientais, que tem 
provocado a locomoção de milhões de pessoas e que ten-
de a se agravar, podendo acarretar consequências para o 
Brasil, tanto econômicas como políticas e sociais.

CONSTRUÇÃO DE NOVAS METODOLOGIAS DE ENSINO 
BASEADAS EM REA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE 

CONTEÚDOS TRANSMIDIATICOS

Emilly Firmino Lima, Andrea Cristina Versutti

Resumo

O projeto tem por objetivo o estudo e a análise de novas me-
todologias de ensino voltadas ao uso de Recursos Educa-
cionais Abertos (REA’S) através da utilização de conteúdos 
transmidiáticos. Levando em consideração a necessidade 
de aprofundamento teórico, foram desenvolvidas ao lon-
go da pesquisa a leitura de textos e livros relacionados ao 
tema, assim como fi chamento de conteúdo e apresentação 
de trabalho acadêmico em anais de congresso. Além disso, 
visando o compartilhamento do conteúdo de pesquisa com 
aqueles interessados em desenvolver a temática e, tam-
bém, gerar visibilidade ao tema do projeto, a alimentação 
de conteúdo do blog Transmedia Works (transmediaworks.
blogspot.com.br) foi retomado, página atualizada anterior-
mente por um grupo de pesquisa da mesma orientadora. 
Ainda visualizando o compartilhamento, foram realizados 
diversos debates em conjunto ao Grupo de pesquisa em 
Educação, Filosofi a e Imagem (GEFI). A partir do desenvol-
vimento das atividades de pesquisa foi possível compreen-
der o papel da transmidia enquanto ferramenta educativa, 
assim como as outras formas de manifestação dela dentro 
da sociedade. Entende-se, assim que, geralmente, a trans-
mídia se manifesta de maneira planejada, atuando em con-
junto com o produto para trazer lucro a suas franquias. Em 
“Cultura da Convergência”, por exemplo traz-se as possi-
bilidades de uso das narrativas transmídia na educação, e 
como as TICs podem melhorar a prática de ensino na mo-
dalidade EAD. É possível refl etir então a relação da comuni-
cação dentro da educação, em como despertar o interesse 
do aluno aquilo que se mostra atraente a ele, independe 
dessa relação se dar de forma rasa ou incentivando-o a ir 
além e buscar a temática de forma mais profunda. O que se 
vê atualmente é um crescimento de conexões banda larga 
em todas as escolas, viabilizando o uso de REA nas salas 
de aula e a experimentação de novas práticas pedagógicas 
a partir dessa ferramenta. Porém, se por um lado as tecno-
logias da informação estejam disponíveis e sejam encora-
jadas por iniciativas do governo nos espaços educacionais; 
por outro, fi cam restritas e momentos únicos, sem que atin-
jam o objetivo real, fi cando concentradas em laboratórios e 
não nas salas de aula. Avaliando que, de forma normativa, a 
estrutura do Plano Nacional de Educação (PNE), implanta-
do atualmente pelo governo, acentua a visão fragmentária 
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e segmentada que se tem pela educação, ao se basear em 
metas básicas traçadas para atingir a educação superior, 
esse se mostra infl exível e necessitado de uma reformula-
ção que melhor organize a atuação de seu tripé (diagnós-
tico, diretrizes e metas). O que se vê é que se por um lado 
essa segmentação se ocorre, por outro há uma multiplica-
ção de metas a cada etapa que vem de forma desordenada 
e desacompanhada das estratégias necessárias para que 
tais metas sejam cumpridas.

A INSTRUÇÃO SECUNDÁRIA PÚBLICA E PARTICULAR 
NOS RELATÓRIOS, MENSAGENS E FALAS DE 

PRESIDENTES DA PROVÍNCIA DE SERGIPE. (1840-1870).

Joelson Silva dos Santos, Cristiano de Jesus Ferronato

Resumo

O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa Ins-
tituições Escolares, aulas avulsas e cultura material: A ins-
trução secundária particular na Província de Sergype nos 
Oitocentos (1822-1889), (CNPq-UNIT), realizado no interior 
do Grupo de Pesquisas História da Educação no Nordeste 
Oitocentista GHENO/GT-SE sob a orientação do Prof. Dr. 
Cristiano Ferronato. A pesquisa encontra-se em andamen-
to e está dividida em dois períodos, assim teve como obje-
tivo neste primeiro momento analisar aspectos relativos ao 
processo de organização da instrução secundária pública 
e particular na Província de Sergype no período de 1840-
1870. Dessa forma, pretendeu-se à luz da cultura política e 

da cultura escolar compreender como se processou a orga-
nização formal da instrução secundária pública e particular 
no século XIX na Província de Sergype, ao mesmo tempo 
em que se buscou identifi car como foram tecidas as práti-
cas instrucionais características do período em questão. O 
presente estudo empregou como metodologia a pesquisa 
documental, utilizando-se como a principal fonte os Rela-
tórios de Presidente de Província de Sergype disponíveis 
em sítio eletrônico. A análise dos relatórios referentes ao 
período abrangido pela pesquisa permitiu avaliar as difi -
culdades, os embates políticos e jogos de poder travados 
no campo educacional, bem como observar a importância 
concedida ao âmbito instrucional – principalmente no que 
diz respeito ao nosso objeto: a instrução secundária – pe-
las autoridades provinciais. Esta investigação pauta-se nos 
aportes teórico-metodológicos da História Cultural Chartier 
(1970), e nas categorias analíticas: instituições escolares, 
Magalhães (2004), processo civilizatório, Elias (1990-2001), 
e documento monumento, Le Goff  (1984). No que tange 
aos resultados obtidos durante o período da pesquisa, a 
quantidade de dados referentes à organização do ensino 
secundário sergipano encontrado em nossas fontes foi no-
tória, e a sequente catalogação desses contempla um dos 
principais objetivos do presente trabalho, bem como a pu-
blicação da produção gerada durante a pesquisa, a título de 
exemplifi cação deste último objetivo pode-se mencionar a 
apresentação e publicação do artigo A organização da ins-
trução pública na Província de Sergype durante o período 
de construção do Estado Nacional. (1820-1850) no X Con-
gresso Luso Brasileiro de História da Educação.
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ESTUDO ESTATÍSTICO PARA OTIMIZAÇÃO DAS 
CONDIÇÕES OPERACIONAIS NA PREPARAÇÃO DE 
CATALISADORES PARA A FOTODEGRADAÇÃO DE 

POLUENTES PETROQUÍMICOS.

Raí Melo de Oliveira, André Pimentel Neto, Manuela 
Souza Leite, Renan Tavares Figueiredo, Sandro Luis 

Medeiros

Resumo

Os chamados BTX, contaminantes provenientes do petróleo 
quando este é tratado na refi naria, são muito tóxicos e por 
serem muito solúveis em água acabam atingindo aos len-
çóis freáticos que acabam contaminados por estes, que por 
terem anéis aromáticos em suas formulas moleculares pos-
suem características cancerígenos, sendo uma solução para 
o problema ambiental destacado os POA (Processos Oxida-
tivos Avançados), através da fotocatálise que é o aumento 
da velocidade de uma fotoreação pela ação de um catalisa-
dor, pode decompor ou dissociar poluentes químicos, já que 
a mesma consiste na liberação de radicais, onde o primeiro 
dá início a quebra de ligações na solução onde foi aplica-
da a fotodegradação, formando uma reação em cadeia. Tal 
processo pode ser realizado por planejamento fatorial, para 
melhor aproveitamento e analise do experimento. O uso do 
planejamento fatorial garantiu menos chances de defeitos 
do processo. Na pratica o planejamento teve forma bk, sen-
do b os níveis do experimento e k os fatores de infl uência do 
parâmetro estudado. Essa representação do planejamento 
fatorial permitiu estabelecer o número de testes possíveis 
envolvendo as combinações entre os níveis e fatores, que 
aumentam de qualidade à medida que os fatores tendem a 
crescer. (OBJETIVO) O principal intuito do projeto é estudar a 
infl uência de variáveis envolvidas na etapa de preparação de 
catalisadores, visando otimizar as condições que propiciem 
maior efi ciência de degradação fotocatalítica de BTX em 
efl uentes petroquímicos. (METODOLOGIA) O procedimento 
adotado pelo projeto consiste inicialmente na preparação e 
analise de catalisadores, estes do tipo TiO2 puro, TiO2 com 
quitossana, TiO2 com Óxido de Zinco, TiO2 com Óxido de 
Alumínio, e caracterizados por difração de raios X (DRX), 
analise elementar CHN, microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) e de transmissão (MET). Após a preparação e caracte-
rização dos catalisadores iniciou-se o preparo de soluções 
BTX em água deionizada, de modo que antes da contamina-
ção da água foram diluídos o benzeno, tolueno e xileno em 
metanol para criar mais realidade ao processo, sendo estas 
diluídas em água deionizada em concentrações de 1, 4, 7, 10 
e 13ppm, para assim estas serem analisadas em um croma-
tografo gasoso com o intuito de estimar uma proporção do 
poluente na solução feita. (RESULTADOS) Analisando os re-
sultados em relação à quantidade de fotocatalisadores utili-
zados na reação, as menores dosagens facilita a degradação 
do poluente benzeno, assim como podemos analisar que as 
menores quantidades da intensidade de luz também facili-
tam a degradação. Através da análise estatística foi possível 
determinar que os valores preditos pelo modelo apresentas-
sem boa correlação com os dados experimentais, e que o 
modelo pode ser utilizado para fi ns preditivos sobre a evolu-
ção da reação fotocatalítica. (REFERÊNCIAS) SANTOS, M. S. 
Degradação Fotocatalítica dos Contaminantes BTX em Fase 
Aquosa em Presença de Etanol. Programa de Pós-gradua-
ção em Engenharia de Processos, Aracaju/SE, 2010.

MODELAGEM POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DE UM 
PROCESSO DE TRATAMENTO DE PETROLEO COM 

TECNOLOGIA MICRO-ONDAS

Tales Andrade Almeida, Manuela Souza Leite

Resumo

A ideia de criação de mecanismos autônomos foi mitifi -
cada durante décadas na dramaturgia e é sempre alvo de 
críticas em várias áreas da ciência (econômica, médica, 
meteorológica) e tecnologia (robótica, logística, controle...). 
Predizer o comportamento futuro de um sistema pode ser 
um desafi o em vários aspectos. OBJETIVOS: O presente 
projeto objetiva atingir bons resultados através da mode-
lagem de um sistema de predileção da efi ciência de uma 
técnica micro-ondas monomodo continua de tratamento 
laboratorial de emulsões de petróleo empregando redes 
neurais artifi ciais beck-propagation. METODOLOGIA: Por 
razões econômicas e operacionais, é necessário separar 
a água do óleo antes das operações de transporte e refi -
no, porém a emulsão que se forma na interfase óleo/agua 
é comumente problemática na operação de separação. 
Estudou-se então a possibilidade de projetar a efi ciência 
sempre que for viável aplicar técnicas micro-ondas mono-
modo contínuas de tratamento A/O. As cavidades mono-
modo são desenvolvidas para direcionar as micro-ondas 
precisamente na amostra, essas cavidades requerem uma 
fonte que tenha pouca variação na frequência de saída. 
Esse tipo de cavidade tem a vantagem de garantir uma 
aplicação mais efi ciente da energia micro-ondas. A medi-
ção das amostras é feita continuamente em série temporal 
de aplicação e os experimentos foram efetuados repeti-
das vezes. Os parâmetros de processo na entrada da rede 
foram taxa inicial de água, tamanho da gotícula de óleo, 
tempo de exposição às micro-ondas e temperatura do sis-
tema, o parâmetro de saída foi a efi ciência de separação. 
Para compreender melhor uma rede neural artifi cial, deve-
se entender o processamento de informações nas células 
do sistema nervoso humano. O papel da célula elementar 
do sistema de processamento cerebral, o neurônio, resu-
me-se a conduzir estímulos elétricos advindos de reações 
físico-químicas sob determinas condições de operação. A 
partir do conhecimento de suas respectivas funções pode-
se criar uma unidade que permita a processamento de in-
formações de forma parecida. Fez-se um apanhado geral 
dentre as arquiteturas existentes desde as mais simples 
de camada única até estruturas mais complexas como as 
reticuladas. Entendeu-se como se dá a modifi cação dos 
pesos e bias em relação ao algoritmo empregado em cada 
caso. Assim iniciou-se o entendimento da utilização do 
software MatLab 7.8 e ambientação. Por fi m o manuseio 
dos comandos de gráfi cos e suas formatações, a inserção 
de novos dados no banco de dados. RESULTADOS: Con-
seguiu-se atingir o R2 de até 0,9979 no gráfi co dos pontos 
de efi ciência real dos dados de teste e a predita. Esse valor 
é melhor indicador quanto mais se aproxima.
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ESTUDO DA ADSORÇÃO DE CORANTES SOBRE 
CARVÃO OBTIDO POR PIRÓLISE DO MESOCARPO 

DO COCO VERDE

Jamilly Andressa Santos Barros, Laiza Canielas Krause

Resumo

O desenvolvimento das atividades industriais e agrícolas 
das últimas décadas tem sido um dos principais respon-
sáveis pela contaminação do meio ambiente, seja devido 
à negligência do tratamento dos seus efl uentes ou mesmo 
por acidentes cada vez mais frequentes que propiciam o 
lançamento de muitos poluentes numa quantidade muito 
maior do que aquela que seria natural. Diante disso, vem 
crescendo o interesse pela busca de materiais de baixo 
custo que possam ser utilizados como adsorventes, por 
exemplo, o resíduo de pirólise do mesocarpo do coco ver-
de, para eliminação de contaminantes em efl uentes aquo-
sos. OBJETIVO: Investigar a viabilidade de uso do resíduo 
da pirólise (carvão vegetal) do mesocarpo do coco verde 
como bioadsorvente de corante azul de metileno em solu-
ção aquosa. METODOLOGIA: Inicialmente o carvão vegetal 
foi macerado com intuito de diminuir a sua granulometria e 
em seguida foi lavado com água destilada (solvente polar) 
e com diclorometano (solvente apolar) para remover impu-
rezas presentes, com auxílio de ultrassom, o sólido foi co-
locado em estufa a 100ºC com duração de 2 horas. Após 
secagem o carvão foi submetido ao experimento. O azul 
de metileno foi escolhido como adsorvato devido à sua fa-
cilidade de manuseio e de análise por espectrofotometria 
no UV-Vis. A efi ciência da remoção do corante foi avaliada 
por espectrofotometria no UV-Visível e foram avaliadas as 
variáveis concentração inicial do corante (Co = 2- 50 mg/L), 
dosagem do de adsorvente (0,25-2 g/L), tempo de contato 
de 60 min, pH (2-12), para todos os parâmetros foi utiliza-
da a temperatura de 25 ºC. Todas as análises foram reali-
zadas em duplicata. RESULTADOS: Os resultados obtidos 
mostraram que o carvão foi capaz de remover o corante 
da solução aquosa com até 80 % de remoção após 30 min 
de adsorção. Observou-se que o equilíbrio foi alcançado 
rapidamente, em torno de 20 min. A capacidade de adsor-
ção não foi signifi cativamente infl uenciada pela massa do 
adsorvente na faixa estudada e decidiu-se utilizar uma do-
sagem de 1,0 g/L em todos os experimentos. Observou-se 
que o pH teve efeito marcante na capacidade de adsorção 
(qm) e obteve-se o melhor resultado em pH 5,0, com qm = 
11 mg/g.   A concentração inicial do corante teve efeito posi-
tivo na velocidade de adsorção no intervalo de 2-50 mg/L. 
A velocidade de adsorção foi melhor descrita pelo modelo 
de pseudo-segunda ordem do que pelo modelo de pseudo-
-primeira ordem, pois os valores de qe calculados concor-
daram com os valores obtidos experimentalmente.

GOMA XANTANA OBTIDAS A PARTIR DE FONTES 
ALTERNATIVAS DE CARBONO: CARACTERIZAÇÃO 

PARCIAL

Felipe Amaral Costa, Jorge Alberto Lopes Rodrigues

Resumo

A xantana, uma goma microbiana, se destaca comercial-
mente, devido às propriedades reológicas incomuns, tais 
como alto grau de pseudoplasticidade, elevada viscosida-

de à baixa concentração, estabilidade e compatibilidade 
com diversos sais metálicos, alta solubilidade e estabilida-
de em soluções com ampla faixa de pH, além de resistente 
à degradação em elevadas temperaturas. Sua síntese por 
Xanthomonas campestris a partir glicose como fonte de 
carbono onera sua produção; daí, o interesse em resíduos 
para sua biossíntese [1]. Devido às propriedades dinâmi-
cas, a goma é aplicada particularmente como agente es-
tabilizador e de controle reológico em sistemas aquosos 
viscosos em fl uidos de perfuração na recuperação de pe-
tróleo [2]. Objetivo. Produção de goma xantana a partir de 
resíduos industriais por fermentação com X. campestris e 
avaliação das propriedades físico-químicas. Metodologia. 
A fermentação foi efetuada em 50 mL de meio contendo 
um substrato (biodiesel, glicerina, sacarose), suplementa-
do com ureia a 0.01% e KH2PO4 a 0.1%, e X. campestris 
629, a 28ºC/250 min-1/120h. A viscosidade aparente das 
gomas foi medida em reômetro a 25, 45, 65 e 85ºC e taxa 
de cisalhamento entre 25-1000 s-1. Os dados reológicos 
foram ajustados conforme o modelo de Ostwald-de-Wae-
le (µ = K (γ)n-1) para determinar a viscosidade aparente (K, 
n2) [3]. A análise das gomas por FTIR foi medida na faixa 
espectral entre 4000-400 cm-1, resolução de 4 cm-1 em 
pastilhas de KBr, e a TGA entre 0-700ºC, taxa de aque-
cimento de 10ºC•min-1 e atmosfera de ar. Resultados. Os 
substratos alternativos mostraram potencial para a sínte-
se de xantana com uma produção de 7,23 e 12,89 g�L-1 com 
glicerina e biodiesel, respectivamente. Reologicamente, a 
goma a partir de glicerina exibiu um índice de consistência 
(K) de 650 mPa.s e taxa de fl uxo (n) de 0,2068, enquanto 
que a obtida com biodiesel, um K = 937,3 mPa.s e n = 0,61; 
todas apresentando um comportamento pseudoplástico 
(n<1,0) [3]. A FTIR das gomas indicou um comportamen-
to espectral análogo ao resultado daquela obtida com 
sacarose, indicativo de semelhança químico-estrutural. A 
maior degradação térmica das gomas aconteceu acima 
de 400ºC. A resistência térmica é um fator diretamente 
relacionado ao desempenho de fl uidos de perfuração [4]. 
Contudo, a realização de outras análises químicas e físi-
co-químicas deve permitir uma melhor avaliação do po-
tencial dessas gomas.

MODIFICAÇÃO POR VIA QUÍMICA E ENZIMÁTICA 
DO FENOPROFENO

Allysson Rodrigo Cunha, Cleide Mara Farias Soares

Resumo

O fenoprofeno é um exemplo clássico de anti-infl amató-
rios não-esteroidais (AINEs), derivados do ácido propiô-
nico, o qual atua inibindo tanto a ciclooxigensase 1 quan-
to a ciclooxigenase 2 devido ao enantiômero S (EVANS, 
1996). Já os enantiômeros R são de 100 a 1000 vezes me-
nos potentes que os enantiômeros S, em consequência 
a isto, graças aos incentivos regulatórios, e consequente 
expansão no desenvolvimento de novos fármacos enan-
tiopuros a tendência será a comercialização de enantiô-
meros puros dos AINEs como forma de evitar os efeitos 
indesejáveis a literatura relata o uso da biocatálise como 
alternativa estereoseletiva para a obtenção de AINEs. 
Portanto, o objetivo deste trabalho foi modifi car por via 
química e enzimática o fenoprofeno. A esterifi cação foi 
realizada por via química para a formação do éster de fe-
noprofeno, essa reação consiste na utilização de 3g de 
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fenoprofeno, diferentes álcoois (metanol, etanol, propa-
nol, isopropanol ou butanol) e 700 µL de ácido sulfúrico. 
A reação foi deixada sob refl uxo a 70ºC por 72h. Após a 
síntese verifi cou-se as bandas espectrais dos compostos 
por análise em Infravermelho por transformada de Fou-
rier (FTIR). Para a reação de hidrólise foram utilizadas li-
pase de Burkholderia cepacia imobilizadas por adsorção 
física em sílica modifi cada pelo líquido iônico (Pentano-
ato N-metilmonoetanolamina). A reação de hidrólise foi 
conduzida nas seguintes condições: 0,020g do produto 
obtido da reação de esterifi cação, 1 mL de isooctano, 1 mL 
de tampão fosfato pH 7,0 e 100 mg da lipase imobiliza-
da, a 50ºC por 120h (GHANEM et al., 2010). Os produtos 
obtidos na esterifi cação e na hidrólise foram avaliados 
qualitativamente por cromatografi a em camada delga-
da (CCD). A determinação quantitativa dos produtos da 
esterifi cação foi obtida por cromatografi a gasosa com 
detector de massas (CG-MS). Os valores obtidos de con-
versão da reação de esterifi cação utilizando os diferen-
tes álcoois foram: 94,08% para o metanol, 92,36% para o 
etanol; 79,1% para o propanol, 100% para o isopropanol e 
92,6% para o butanol. As bandas características do éster 
de fenoprofeno (1562, 1268, 1248, 1225 e 1211 cm-1) foram 
observadas. Na análise qualitativa por CCD verifi cou-se a 
pureza dos produtos obtidos da modifi cação por via quí-
mica e enzimática do fenoprofeno.

SÍNTESE DE NANOFIOS DE PT-SN/C PARA OXIDAÇÃO 
ELEROQUÍMICA DE ETANOL EM MEIO ÁCIDO

Dara Silva Santos, Lays Soares Silva, Katlin Barrios 
Eguiluz, Giancarlo Salazar Banda

Resumo

Devido à alta emissão de poluentes causados pelos com-
bustíveis fósseis surgem novos conceitos tecnológicos 
como as células a combustível capazes de produzir energia 
de forma mais ecológica [1]. Algumas substâ ncias orgâ nicas 
sã o consideradas combustí veis promissores para alimentar 
estas células. A eletrocatá lise do etanol é  tema de interesse 
devido este combustí vel apresentar baixa toxicidade e po-
der ser produzido em grandes quantidades como fonte de 
energia renová vel a partir da fermentaç ã o da biomassa [2]. 
Eletrocatalisadores a base de platina são apropriados para a 
oxidação eletroquímica do etanol, porém, exibem habilidade 
limitada e são desativados rapidamente devido ao bloqueio 
de sítios ativos pelos intermediários da reação [3]. Estrutu-
ras multidimensionais, como nanofi os, arranjos de nanofi os, 
vêm sendo desenvolvidas como alternativas devido às na-
noestruturas multidimensionais aumentarem o poder cata-
lí tico da platina para oxidaç ã o de etanol. Assim este projeto 
visa desenvolver nanofi os de Pt/C e Pt-Sn/C com 40% de 
carga e uma relação Pt:Sn 3:1, com fi nalidade em estudar a 
estabilidade dos mesmos e a efi ciência dos nanofi os para a 
oxidação eletroquímica de etanol em meio ácido. Os catali-
sadores foram preparados utilizando o método de redução 
química. Após sua preparação foram caracterizados eletro-
química (voltametria cíclica) e físicamente (difratometria de 
raios X). Para estudar a estabilidade, assim como, a efi ciência 
destes nanofi os frente à reação de oxidação de etanol foram 
utilizadas as técnicas eletroquímicas: voltametria cíclica, cro-
noamperometria e curva de polarização. Resultados obtidos 
dos perfi s voltamétricos para os catalisadores em ausência 
de álcool mostraram um crescente pico a partir de 0.85V vs. 

EHMS representando a formação de óxidos de platina, se-
guidos pela redução dos óxidos durante a varredura catódica 
em aproximadamente 0.75V vs. EHMS. Comportamento vol-
tametrico dos catalisadores na presença de etanol, mostrou 
que a sua oxidação ocorre em 0.4 V vs EHMS para o nanofi o 
Pt/C e para o nanofi o Pt–Sn/C ocorre em 0.2 V, mostrando 
benefi cio da adição do estanho. Curvas de polarização mos-
traram que o maior pico de corrente é atribuído ao catalisa-
dor Pt/C. Pela técnica de difração de raios X foi observada a 
formação de nanofi os no catalisador Pt/C. Contudo o cata-
lisador com os dois metais apresentou boa atividade frente 
à oxidação de etanol resultando em menores potencias de 
oxidação do álcool.

APLICAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS AQUOSOS 
BIFÁSICOS FORMADOS POR BIOPOLÍMEROS E 

ACETONITRILA PARA A PARTIÇÃO DE VANILINA

Isabela Nascimento Souza, Álvaro Silva Lima

Resumo

O Sistema Aquoso Bifásico (SAB) é uma importante técni-
ca para extração e purifi cação de biomoléculas. Neste tra-
balho, foi possível observar que os sistemas aquosos bifá-
sicos podem ser formados pela combinação de acetonitrila 
e polissacarídeos, dentre eles os biopolímeros dextrana e 
maltodextrina. Os respectivos diagramas de fase ternários 
foram determinados pelo método da turvação (cloud point) 
a 25 ºC e à pressão atmosférica (Pereira et al., 2010) para os 
sistemas constituídos por água + acetonitrila + dextrana ou 
maltodextrina.  O efeito do peso molecular da dextrana e 
da maltodextrina também foi verifi cado de acordo com sua 
capacidade de sofrer extração líquido-líquido. Observou-se 
que o aumento no peso molecular de ambos biopolímeros 
favorece a separação de fases. Em geral, a acetonitrila se 
concentra na fase superior enquanto que a dextrana ou 
maltodextrina é concentrada na fase inferior. A aplicabilida-
de deste novo tipo de sistemas bifásicos como abordagens 
de extração líquido-líquido, também foi avaliada através 
do estudo do comportamento de partição de um antioxi-
dante conhecido, a vanilina, utilizada como um modelo de 
biomolécula. As condições otimizadas levaram a uma re-
cuperação de vanilina de 70,7% na fase rica em acetonitrila 
para o SAB formado com dextrana e de 92,4 % para o SAB 
formado com maltodextrina. O melhor sistema foi o SAB 
formado por maltodextrina em uma condição otimizada, o 
maior coefi ciente de partição (Kvan) foi verifi cado 35% em 
peso de concentração de maltodextrina 16.5-19.5 a 30 ºC 
(Kvan = 13,84), com desvio de 0,53 no qual apresentou uma 
recuperação na fase superior de 92,4%.
 

PARTIÇÃO E CONCENTRAÇÃO DE DIURON EM 
SISTEMAS AQUOSOS BIFÁSICOS FORMADOS POR 

TETRAHIDROFURANO E CARBOIDRATOS

Gustavo Edson L. O. Maciel. Kênia Marcatti de Sousa. 
Álvaro Silva Lima. Cleide Mara Faria Soares 

Resumo

O aumento da atividade agrícola desenvolvida em áreas 
de mananciais tem causado preocupação quanto a conta-
minação decorrente da aplicação de herbicidas. A agricul-
tura é uma das possíveis fontes de contaminação ambien-
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tal, geralmente apontada como importante contribuinte 
de poluentes (BRITO et al., 2001). O diuron é um herbicida 
e por ser utilizado na formulação de vários agrotóxicos, 
pode estar presente em água contaminada, inclusive po-
dendo ser encontrado nas águas captadas para uso hu-
mano. Sua detecção é importante, por ser uma substância 
de moderada toxicidade. Uma alternativa para a detecção 
de diuron é uso de novas tecnologias, como sistemas 
aquosos bifásicos (SAB). SAB é uma técnica importante 
utilizada para extração e purifi cação de moléculas de in-
teresse. Este trabalho tem como objetivo investigar a par-
tição e concentração de Diuron utilizando sistemas aquo-
sos bifásicos (SAB) formados por tetrahidrofurano (THF) 
e carboidratos (glicose, frutose, D-arabinose, L-arabinose, 
etc). As curvas binodais foram determinadas pelo méto-
do do ponto de turvação e as linhas de amarração ajus-
tadas pelo modelo de Merchuck e colaboradores. Foram 
defi nidas duas concentrações ideais para a investigação 
da partição do diuron, a saber: 20% em peso de carboi-
dratos e 45% em peso de tetrahidrofurano e 25% em peso 
de carboidratos e 45% em peso de tetrahidrofurano para 
ser investigados. A partição do diuron foi acompanhada 
pela determinação do coefi ciente de partição (KDiu) e da 
efi ciência de extração (EE). Em todos os sistemas o THF 
encontra-se na fase de topo e os carboidratos na fase de 
fundo. Os sistemas estudados demonstram a afi nidade 
preferencial de diuron pela a fase rica em tetrahidrofura-
no. Esta migração preferencial está de acordo com o coe-
fi ciente de partição octanol-água de diuron (logKow = 2,6), 
que indica a afi nidade do herbicida pela fase mais hidro-
fóbica. O tetrahidrofurano (logKow = 0,46) é de fato mais 
hidrofóbico que os carboidratos (2,30 < logKow < 4,70) e 
reafi rma a tendência observada. Os sistemas estudados, 
para ambas as concentrações defi nidas, até o momento 
apresentaram valores médios de KDiu > 1,5 e EE >75%. 

MODELAGEM E SIMULAÇÃO DA CINÉTICA DA 
REAÇÃO DE DESIDROGENAÇÃO DE ETILBENZENO 
INTEGRADA AO PLANEJAMENTO SEQUENCIAL DE 

EXPERIMENTOS

Hugo Rodrigues de Oliveira, Clara Jessica Fernandes 
Carmo, Marcos Wandir Nery Lobão

Resumo

O principal objetivo deste trabalho é propor um modelo ciné-
tico para o processo de desidrogenação de etilbenzeno para 
uma faixa ampla de conversões, em condições semelhantes 
à operação industrial. A modelagem e simulação da cinética 
da reação de um processo catalítico compreende duas eta-
pas: a representação de um modelo matemático que repre-
senta bem a taxa de reação e a estimação de parâmetros 
precisos encontrados no modelo.Atualmente, tem-se desen-
volvido outra abordagem, que visa reduzir o esforço experi-
mental, baseado na utilização de métodos sequenciais para 
o planejamento do experimento, com o objetivo de melhorar 
as condições do mesmo, para que a tomada de decisão seja 
mais efi caz. A estimação de parâmetros e o planejamento 
sequencial dos dados experimentais foram desenvolvidos, 
usando o software ESTIMA, um programa desenvolvido pela 
COPPE/UFRJ. Os experimentos foram escolhidos de acordo 
com uma estratégia de planejamento de experimentos para 
permitir a estimação dos parâmetros do modelo coma má-
xima precisão. A infl uência do tempo de residência e a pres-
são parcial do etilbenzeno sobre a conversão foi analisada. 
Os dados experimentais foram tratados em todas as etapas 
com o apoio do princípio da máxima verossimilhança. Os re-
sultados obtidos indicam que o modelo cinético proposto foi 
adequado para descrever o processo em toda região expe-
rimental, a qual inclui as condições de operação industrial. 
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UM NOVO MÉTODO PARA A SÍNTESE DE 
NANOPARTÍCULAS DE CACU3TI4012 VIA ELETRÓLISE

Yuri Matheus Santana Dias, 
Giancarlo Richard Salazar-Banda

Resumo

Óxidos metálicos mistos com estrutura cristalina cú-
bica do tipo perovskita têm sido estudados por suas 
propriedades físicas como ferroeletricidade, pieze-
letricidade e efeitos magnéticos [1]. O CaCu3Ti4O12 
(CCTO) faz parte da família de compostos com essa 
estrutura. Devido a sua constante dielétrica extrema-
mente alta, alta permissividade em baixas frequências 
e a temperatura ambiente e boa estabilidade térmi-
ca em uma larga faixa de temperatura (300-900 °C) 
[4], o CCTO tornou-se objeto de interesse de muitos 
pesquisadores por seu potencial uso em dispositivos 
microeletrônicos. No entanto, sua alta perda dielétri-
ca impossibilita sua utilização como capacitor [2, 3]. 
Tendo em vista as excelentes propriedades dielétricas 
do CCTO, o presente trabalho propõem aplicá-lo como 
agente aquecedor na síntese de biodiesel em reator de 
micro-ondas. Neste caso, materiais com altos valores 
de perda dielétrica dissipam mais energia sob a forma 
de calor, aumentando a eficiência de aquecimento da 
reação de transesterificação. As amostras de CCTO 
foram produzidas via método eletroquímico utilizando 
Ca(NO3)4H2O, NaOH e CuN2O63H2O como precur-
sores. Eletrodos de titânio foram empregados como 
fonte de Ti. A fase majoritária do CaCu3Ti4O12 apli-
cando-se uma corrente constante de 3 mA por 2 ho-
ras foi obtida após calcinação do pó a 1000 °C por 2 
h. No entanto, ainda se observa a presença de fases 
espúrias no padrão de difração deste material, como 
Cu2O e CaCuO2. Os próximos passos de continuidade 
ao projeto consistem em produzir amostras variando 
os parâmetros de corrente aplicada nos eletrodos de Ti 
e o tempo de reação durante a síntese eletroquímica, 
com o intuito de controlar a quantidade de Ti deposita-
da no meio reacional. Também serão realizados testes 
de calcinações dos pós em diferentes temperaturas 
procurando-se obter a fase cristalina única do CaCu-
3Ti4O12.

OBTENÇÃO DE ISOLADOS RAROS E ANÁLISE DO 
POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO NO CONTROLE DE 

XANTHOMONAS CAMPESTRIS, THIELAVIOPSIS 
PARADOXA E PLENODOMUS DESTRUENS.

Hallana Souza Santos, 
Leandra Eugenia Cardamone Diniz

Resumo

No solo são encontradas inúmeras bactérias de grupos fi loge-
néticos distintos. Muitas dessas são chamadas de raras, não 
cultiváveis ou ainda não cultivadas, por não serem encontra-
das com facilidade nos métodos de isolamento em meios de 
cultivos tradicionais, o que tem se tornado um fator limitante 
ao acesso as informações genéticas e metabólicas desses 
microrganismos. Essas bactérias podem apresentar grande 
potencial biotecnológico, como por exemplo: novos genes 
microbianos, envolvidos em processos ou rotas metabólicas 
complexas e que podem ser facilitados pela obtenção de mi-
crorganismos cultiváveis para uso futuro como inoculantes ou 
em fermentadores. Para o isolamento dessas bactérias são 
necessárias algumas alterações nas técnicas de cultivos tra-
dicionais como criação de condições de cultivo que simulem 
mais adequadamente as condições do habitat do solo pode 
ser a solução para aumentar a diversidade microbiana culti-
vada. Devido à limitação de cultivo é provável que diversas es-
pécies de microrganismos promotores do crescimento ainda 
não sejam conhecidas. O objetivo do presente trabalho foi ex-
pandir a diversidade de bactérias cultiváveis de solos tropicais 
pelo desenvolvimento e adaptação de métodos e condições 
simples de cultivo em laboratório, bem como avaliar o poten-
cial de novos isolados para eliminação de fi topatógenos. Para 
isso foram analisados 82 isolados provenientes do banco de 
dados do laboratório de Microbiologia do Solo, localizado na 
Embrapa Tabuleiros Costeiros, Aracaju-SE. A partir dos re-
sultados obtidos foi possível selecionar um meio de cultivo 
efi ciente para o isolamento e cultivo de bactérias até então 
não cultivadas. Os isolados também foram avaliados quanto 
à atividade antimicrobiana in vitro contra os patógenos Xan-
thomonas campestris, Thielaviopsis paradoxa e Plenodomus 
destruens. Além disso, os isolados da coleção de bactérias fo-
ram identifi cados pelo sequenciamento do gene rDNA16S. A 
partir disso foram identifi cadas 19 espécies do gênero Bacillus 
e Staphylococcus e as espécies Paenibacillus polymyxa e Aci-
netobacter calcoaceticus. 
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SÍLICA MODIFICADA POR LÍQUIDOS IÔNICOS 
BASEADOS EM AMINAS PARA IMOBILIZAÇÃO DE 

LIPASE POR LIGAÇÃO COVALENTE

Paulo Alexandre Almeida Rodrigues, Maria Vanessa 
Souza Oliveira, Matheus Mendonça Pereira, Silvana 
Mattedi, Cleide Mara Faria Soares, Álvaro Silva Lima

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito 
de líquidos iónicos próticos baseados em diferentes ami-
nas na modifi cação de sílica; e, posteriormente aplicar o 
novo material sintetizado na imobilização de lipase de 
Burkholderia cepacia por ligação covalente. A sílica obtida 
pela técnica sol-gel utilizando tetraetilortossilicato (TEOS) 
como precursor foi modifi cada com adição de diferentes 
LIPs (Pentanoato de monoetanolamina, Pentanoato de 
metilmonoetanolamina, Pentanoato de dietanolamina) 
durante o processo de polimerização. Após a modifi ca-
ção, a sílica foi lavada com hexano em refl uxo utilizando 
o aparelho de Soxhlet e em seguida secada em estufa a 
105oC por 2 h. Uma vez obtido o suporte de sílica modifi -
cada procedeu-se a imobilização da lipase de B. cepacia 
por ligação covalente empregando como agentes de ati-
vação gluteraldeído e epicloridrina. O suporte modifi cado 
e os biocatalisadores obtidos por imobilização foram ana-
lisados morfológicamente por Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV), e químicamente por Espectroscopia de 
Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR). Tam-
bém foram determinados os rendimentos de imobilização. 
A análise das imagens obtidas pelo MEV permitiu obser-
var modifi cações provocadas pelos LIP quando compara-
dos com a sílica na ausência deste solvente. E por meio da 
análise de FTIR observou-se que a lavagem com hexano 
em refl uxo foi sufi ciente para a não observação de bandas 
espectrais características dos LIP no suporte, ou seja, a 
remoção deste solvente do suporte modifi cado. Os rendi-
mentos de imobilização da lipase por ligação covalente e 
utilizando gluteraldeído não apresentaram diferenças sig-
nifi cativas para os diferentes suportes (variando de 33% 
para 44%). Já para o uso da epicloridrina foi verifi cado um 
aumento considerável no rendimento de imobilização de 
aproximadamente 30% para os sistemas imobilizados em 
que se utilizou os líquidos iônicos próticos em compara-
ção com o sistema sem LIP. Efeito resultante da necessi-
dade de apenas um grupo hidroxila para a reação e con-
sequentemente um maior número de sítios ativos fi cam 
expostos.

IMOBILIZAÇÃO DE PEROXIDASE VEGETAL COMERCIAL 
E POTENCIAL APLICAÇÃO NA OBTENÇÃO DE 

BIOAROMA

Dheine santana monteiro silveira, 
Cleide Mara Faria Soares

Resumo

A imobilização de enzimas em suportes sólidos fornece 
como vantagens a possibilidade de reutilização do bioca-
talisador, a viabilidade de processos enzimáticos de forma 
contínua, e melhoria na estabilidade deste sistema imobi-
lizado. A peroxidase de raiz forte (HRP) quando imobiliza-
da pode ser bastante vantajosa e economicamente viável 

em processos oxidativos. O objetivo desse trabalho foi 
estudar a imobilização da HRP em esferas de alginato de 
cálcio (encapsulamento, adsorção e ligação covalente) e 
verifi car o potencial de aplicabilidade dos biocatalisadores 
imobilizados obtidos para a obtenção bioaromas. As esfe-
ras foram obtidas por gotejamento da solução aquosa de 
alginato de sódio (10 mL) em solução de cloreto de cálcio 1 
M. Na adsorção física as esferas de alginato de cálcio (0,5 
g) previamente secas foram suspensas em 10 mL de hexa-
no e mantidas sob agitação mecânica, em seguida adicio-
nou-se solução de HRP preparada em tampão fosfato 100 
mM, pH 6,0 e 2 mL de terc-butanol. O sistema foi mantido 
sob agitação a 25 °C, e em seguida armazenado a 4 °C em 
condição estática, durante 24 h. Na mobilização por liga-
ção covalente o suporte (esferas de alginato) foi previa-
mente ativado com glutaraldeído 2,5 % (v/v) e após a ativa-
ção do suporte para o processo de imobilização covalente. 
Para o encapsulamento da enzima, a mesma foi dissolvi-
da na solução aquosa de alginato de cálcio e gotejada em 
CaCl2 1 M, mantida em agitação branda, formando as es-
feras de alginato de cálcio contendo HRP encapsulada. As 
esferas foram lavadas com água destilada para a retirada 
do excesso de cloreto de cálcio e moléculas de enzimas 
não imobilizadas, em seguida foram secas em estufa a 40 
°C. Nos diferentes métodos de imobilização foram testa-
dos diferentes carregamentos de HPR, que variou entre 
0,0406 a 0,65 mg HRP/g de suporte. A determinação da 
atividade enzimática foi realizada em espectrofotômetro 
a 470 nm. Uma unidade de atividade de HPR livre ou imo-
bilizada foi defi nida como o correspondente à variação 
de uma unidade de absorbância por min/mL ou min/g de 
amostra. Nas reações de conversão para a obtenção do 
bioaroma foram utilizadas como agente oxidante a solu-
ção enzimática ou sistemas imobilizados nos diferentes 
métodos de imobilização. O substrato foi constituído por 
0,3mL de anetol e 0,016mL de peróxido de hidrogênio 
em meio aquo-restrito. Posteriormente, as amostras dos 
bioaromas foram analisadas por cromatografi a gasosa 
acoplada a espectrometria de massas (CG-MS). O método 
de imobilização mais efi ciente foi a HRP imobilizada em 
alginato de cálcio por ligação covalente com a recupera-
ção de 18,7 % da atividade oferecida no carregamento de 
0,65 mg HRP/g de suporte, isto é, no maior carregamento 
dentro da faixa experimental estudada. Para avaliação do 
potencial aplicação na obtenção de bioaroma por via enzi-
mática, verifi cou-se uma boa conversão do isoeugenol em 
vanilina e epóxidos. Desta forma, deve-se considerar este 
biocatalisador como alternativa potencial para aplicações 
industriais, podendo substituir assim os processos quími-
cos convencionais.
 

DESENVOLVIMENTO, CARACTERIZAÇÃO E 
AVALIAÇÃO ANTIBACTERIANA DE MEMBRANAS 

BIODEGRADÁVEIS DE COLÁGENO HIDROLISADO COM 
EXTRATO DE SEBASTIANA CORNICULATA

Mayra Nathália Vieira Dos Santos, 
Francine Ferreira Padilha

Resumo

As infecções relacionadas a assistência a saúde causam 
preocupação universal por estarem associadas a multirre-
sistência. A área terapêutica vem sido benefi ciada com a 
utilização de membranas biodegradáveis produzidas com 
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polímeros biológicos como perspectiva no tratamento de 
infecções. Essas membranas preservam a atividade do 
extrato e também formam uma matriz coesa e contínua 
na aplicação. A partir dessa premissa investimentos aos 
estudos de novas formas de tratamento e combate aos 
patógenos são necessários. O presente trabalho teve por 
objetivo, a partir de trabalhos anteriores, o desenvolvimen-
to, caracterização e avaliação bacteriana de membranas 
biodegradáveis de colágeno hidrolisado com extrato de 
Sebastiana corniculata. O extrato foi cedido em parceria 
pelo Laboratório de Pesquisa em Tratamento de Feridas 
(LpTF/UFAL). A membranas biodegradáveis foram elabo-

radas e cedido pelo mesmo. Para o desenvolvimento das 
membranas utilizou-se colágeno comercial (polímero), 
propilenoglicol (plastifi cante), ácido acético e incorporado 
extrato da S. corniculata 5% - 30%.  As membranas foram 
analisadas em relação às propriedades mecânicas e per-
meabilidade ao vapor de água. Para a análise microbio-
lógica, as membranas foram testadas frente a linhagens 
bacterianas Gram-positivas e Gram-negativas, formado-
ras de biofi lme.  As membranas biodegradáveis com ex-
trato da S. corniculata apresentaram resultados satisfató-
rios que indicam a continuação do estudos para ensaios 
in vivo e o desenvolvimento de artigos científi cos. 
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MORTALIDADE DE JOVENS POR CAUSAS EXTERNAS 
EM SERGIPE - 2008 A 2012

Priscilla Mendonça Borba, Vânia Fonseca

Resumo

Analisar as causas de morte de crianças e adolescentes por 
causas externas em Sergipe, no período 2008 a 2012, por mu-
nicípio e, em Aracaju, por bairro. A partir de dados secundários 
cedidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de 
Sergipe, foram calculados índices de homicídios da popula-
ção de 0 a 17 anos em todo o período de estudo, por municí-
pio e, em Aracaju, por bairro. Desse cálculo foi utilizado para 
a elaboração de mapas temáticos de forma a permitir melhor 
visualização das diferenças espaciais e direcionar as análi-
ses relacionadas aos fatores do ambiente social que possam 
estar vinculados à ocorrência desses índices. Para a análise 
da evolução das mortes na população jovem também foram 
utilizados dados do Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde (DATASUS), dos Arquivos do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, dos Anuários Brasileiros de Segurança 
Pública 2008 a 2012, Índice de Desenvolvimento Humano do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Os 
dados, processados por estatística descritiva e estatística pro-
babilística permitiram a fundamentação da análise dos fato-
res relacionados ao espaço geográfi co. Os principais fatores 
vinculados às causas de morte de crianças e adolescentes por 
causas externas em Sergipe e em Aracaju, revelando a) níti-
da tendência para o crescimento do volume de mortes entre 
2008 e 2012, com destaque para o uso de armas de fogo; b) 
não ser detectada relação entre mortes por causas violentas 
entre 0 e 17 anos e o índice geral de homicídios, nem com o 
crescimento populacional; c) haver relação das mortes violen-
tas de jovens com acidentes de trânsito, especialmente com 
motocicletas. Levantamento de campo realizado em 64 muni-
cípios sergipanos em julho de 2013, permitiu verifi car a grande 
quantidade de motocicletas circulando no interior de Sergipe, 
especialmente na região semi-árida, onde esse veículo parece 
ter substituído o uso de jegues, mulas e cavalos. A observa-
ção direta permitiu verifi car, também, que os condutores são, 
em geral, do sexo masculino, muito jovens, e a grande maioria 
não mostra qualquer preocupação com as normas de trânsito 
nem utilizam equipamentos de proteção, como capacetes e 
antenas corta linhas de “papagaios”. Os delegados e policiais 
entrevistados não apontaram o uso de drogas como tendo re-
lação signifi cativa com as mortes de jovens de até 17 anos por 
causas externas, embora reconheçam que vem aumentando 
o número de mortes ligadas ao tráfego de drogas envolvendo 
a população jovem, mas acima dos 18 anos. 

DOENÇAS EM PESCADORES DE COMUNIDADE 
PESQUEIRA DO MOSQUEIRO, ARACAJU/SE

Thiago José Magalhães Silva Viana, Guilherme Mota Da 
Silva, Carla Grasiela Santos de Oliveira

Resumo

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), a pesca é reconhecida como uma das atividades de 
trabalho mais arriscadas e coloca os seus trabalhadores 
em risco de morte. O objetivo geral foi identifi car as prin-
cipais doenças que acometem os pescadores/marisquei-
ras da comunidade pesqueira do Mosqueiro, Aracaju/SE. 

Tratou-se de uma pesquisa de delineamento transversal, 
inquérito epidemiológico, de caráter exploratório, analíti-
co, com abordagem quantitativa realizada na comunidade 
pesqueira do Mosqueiro, em Aracaju/SE. Com o mapea-
mento de fatores de risco e nutricionais para hipertensão 
arterial na população estudada observou-se que ape-
nas 36,22% (134) apresentavam-se eutrófi cos, enquanto 
34,05% (126) eram pré-obesos e 22,43% (83), obesos em 
grau I, II ou III. Quanto aos sinais vitais, observou-se que 
84% (311) dos indivíduos estudados apresentavam normo-
cardia, 13,5% (50) estavam bradicárdicos e apenas 2,4% 
(9) apresentavam taquicardia. Foram encontrados 17,85% 
dos homens somente com cefaleia, 37,85% com cefaleia 
e lombalgia e 19,28% relataram possuir somente lombal-
gia. Dentre as mulheres, 15,65% descreveram a existência 
de casos de cefaleia, 66,52% relataram casos de cefaleia 
e lombalgia, e 14,78% relataram possuir somente lombal-
gia. Dentre os cortes relatados pelas mulheres, quase 50% 
das mulheres descreveram cortes com ostras, siris, peixe 
e a maioria dos homens já se cortaram com ostras, facas, 
bagre, arraia e o niquim. De acordo com as doenças en-
contradas e sinais e sintomas decorrentes de acidentes 
causados nesta população, podem-se classifi car essas 
ocorrências como um problema de saúde. Devemos res-
saltar que, provavelmente, o número de acidentes ocorri-
dos é maior do que o encontrado, já que, muitas vezes a 
população não tem conhecimento dos sinais e sintomas 
das doenças mais acometidas entre eles e dos acidentes 
que ocorrem devido às suas atividades laborais. Muitas 
vezes, os pescadores da comunidade e as marisqueiras 
não procuram o serviço de saúde em caso de acidente a 
não ser quando ocorre algum tipo de infecção secundária.

CRANIOTOMIA: ESTUDO DE CASO DE PACIENTE 
VÍTIMA DE TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO SOB 

CUIDADOS INTENSIVOS

Larissa Alves Lima, Bianca Héglan de Souza Menezes

Resumo

Trata-se de um estudo de caso realizado a partir do ensi-
no clínico da disciplina Enfermagem na Saúde do Adulto 
I que foi realizado em uma unidade de terapia intensiva 
(UTI) de Sergipe, no mês de agosto de 2014, quando foi 
possível aplicar o Processo de Enfermagem (PE) que con-
forme Resolução COFEn Nº 358/2009, delibera que este 
deve ser realizado de modo deliberativo e sistemático, fun-
damental para a prática profi ssional, pois são julgamen-
tos clínicos sobre alterações de saúde e que direcionam 
o planejamento das ações ou intervenções de enferma-
gem, fornecendo a base para a avaliação dos resultados 
de enfermagem alcançados. O objetivo é apresentar o 
estudo de caso de paciente vítima de traumatismo cranio-
encefálico pós craniotomia e descrever os diagnósticos 
e intervenções de enfermagem evidenciados a partir do 
uso do processo de enfermagem. Relato do Caso: Jovem, 
vitima de agressão física com ferimento corto-contuso em 
região occipital e temporal esquerda, em pós operatório 
tardio de craniotomia para drenagem de hemorragia na 
região occipital. No exame físico foi observada que a jo-
vem encontrava-se agitada, desorientada e com presen-
ça de rinorragia e incisão cirúrgica devido a craniotomia. 
Os achados evidenciaram hematoma e edema periorbi-
tário-bilateral, sedada, com suporte nutricional enteral, 



72

Anais || Sempesq || 2014

ventilação mecânica invasiva, mantendo uso de  cateter 
venoso central e sonda vesical de demora. O TCE por vio-
lências são derivadas de causas externas que sinalizam a 
magnitude da ferocidade interpessoal no cenário social. 
O evento traumático da paciente em estudo, resultou de 
uma agressão física, com presença de lesão primária (fra-
tura do osso temporal) e lesão secundária (hematoma em 
região occipital) o que caracterizou o TCE. Dada a suspei-
ta de violência sexual foi realizada a terapia antiretroviral 
para HIV. A partir da aplicação do processo de enferma-
gem foram lançados como diagnósticos de enfermagem 
principais Padrão respiratório inefi caz1 e Perfusão tissular 
inefi caz2. Para atender aos problemas em questão são 
prioridades de enfermagem executar os cuidados: 1-Reali-
zar aspiração das vias aéreas superiores e inferiores (TOT) 
quando necessário e no mínimo três vezes ao dia; Realizar 
ausculta pulmonar e monitorar as condições respiratórias; 
Avaliar quantidade, qualidade e volume das secreções as-
piradas das vias aéreas superiores e inferiores. 2- Realizar 
avaliação completa da circulação periférica; Monitorar as 
extremidades quanto a áreas de calor, vermelhidão, dor ou 
edema; Manter hidratação adequada para evitar o aumen-
to da viscosidade do sangue; Evitar lesão na área afetada. 
O uso do processo de enfermagem a paciente em cuida-
dos críticos pôde fazer refl etir que o raciocínio diagnóstico 
de enfermagem deve partir dos problemas que afetam a 
perda de uma ou mais necessidades humanas básicas e 
por isso é importante que os discentes e docentes este-
jam atentos ao processo de aprendizagem do futuro pro-
fi ssional enfermeiro. A hospitalização da jovem refl ete no 
sofrimento da família diante da gravidade do evento trau-
mático e violência.

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL DOS 
USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE EM MÉDIA E BAIXA COMPLEXIDADE DE 
ACORDO COM CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL 

DE FUNCIONALIDADE E INCAPACIDADE (CIF) EM UM 
CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA DE UNIVERS

Zenilaide Leite Santos Leite Santos, 
Indynara Bitencourt Vieira, Edna Aragão Farias Candido

Resumo

O Brasil vem apresentando um novo perfi l epidemioló-
gico,novas incidências de doenças .Na reabilitação por 
responsabilidade do governo encontra-se a reabilitação 
motora que assiste os indivíduos com alguma defi ciência 
motora, onde segundo o IBGE em 2010 é a segunda mais 
relatada pela população brasileira. No município de Ara-
caju a população com defi ciência motora é de 37.124,68 
(6,5%) (CENSO, 2010). Em 2001 foi aprovado pela OMS a 
Classifi cação Internacional de Funcionalidade, Incapaci-
dade e saúde (CIF) que foi elaborada com fi nalidade de re-
gistrar e organizar um conjunto de informações referente 
a vários estados de saúde sendo usada por todas as pes-
soas portadoras de defi ciência. A CIF analisa o indivíduo a 
partir de cinco categorias que permiti relatar situações re-
ferentes as restrições e funcionalidade. OBJETIVO: Avaliar 
a capacidade funcional dos usuários assistidos pelo SUS 
em média e baixa complexidade de acordo com Classifi -
cação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade em 
um Centro de Reabilitação da Unit. METODOLOGIA: Tra-
ta-se de uma pesquisa de campo e analítica, com N=134 

pacientes , com idade entre 18 a 64 anos com diagnóstico 
clínico Neurológico submetidos a um exame neurofuncio-
nal , utilizando o fexímetro pendular sendo ele um equi-
pamento que permiti a avaliação da fl exibilidade corporal. 
RESULTADOS PARCIAIS: No constructo função do corpo 
foi percebido que a mobilidade de uma única e várias arti-
culações se apresentaram de forma leve e moderado em 
40 e 33% respectivamente; na estabilidade de uma única 
articulação e força de um membro foram encontrados de 
forma moderado e não especifi cada  em 30,77%; já para 
força de Hemicorpo moderado em 33,33%; grave em per-
nas (33,33%), todo o corpo (38,46%) e tronco (36,36%); para 
resistência dos músculos isolados o grau foi leve (40%) 
e para grupos musculares em leve, moderado e completo 
em 25% e todos os músculos do corpo, contração involun-
tária e tremor foi verifi cado a não aplicação nos casos en-
contrados. CONCLUSÃO PARCIAL: A mobilidade dos in-
divíduos estava comprometida de forma leve e moderada. 
A estabilidade apenas de uma articulação comprometida 
moderadamente ou não específi ca. Já a força foi modera-
da em hemicorpo; e nas pernas, todo corpo e tronco esta-
vam graves. Porém a resistência isolada estava leve e nos 
grupos musculares estava leve, moderado ou completa.
Palavras-chaves: Classifi cação Internacional de Funciona-
lidade, Defi ciência motora e Reabilitação motora.

ANÁLISE FARMACOLÓGICA DA APITOXINA SOBRE O 
SISTEMA DOPAMINÉRGICO DE CAMUNDONGOS

Ailma Oliveira da Paixão, Tássia Luiza Gonçalves Maga-
lhães Nunes, Tâmara Luiza Gonçalves Magalhães Nunes, 
Camila Gomes Dantas, Kátia Peres Gramacho, Margarete 

Zanardo Gomes

Resumo

A Apitoxina, veneno produzido pelas abelhas do gênero 
Apis, consiste numa mistura complexa de enzimas, pep-
tídeos e aminoácidos. No que se refere à sua ação sobre 
o Sistema Nervoso Central (SNC), apresenta efeito neuro-
protetor sobre diversas doenças neurológicas. O objetivo 
do trabalho foi analisar os efeitos farmacológicos da api-
toxina sobre o SNC, com particular ênfase para o sistema 
dopaminérgico. Foram utilizados camundongos machos 
suíços (25-30g), distribuídos em oito grupos: salina; api-
toxina (0,1mg/Kg); apitoxina (1,2mg/Kg); haloperidol; ha-
loperidol/apitoxina (0,1mg/Kg); haloperidol/apitoxina (1,2 
mg/Kg), imipramina e diazepam. Esses animais foram 
submetidos aos seguintes testes comportamentais: tes-
te de catalepsia, campo aberto (CA), estereotipia induzi-
da por apomorfi na (EIA), nado forçado e labirinto em cruz 
elevado. A administração aguda de apitoxina induziu ati-
vidade cataléptica apenas quando administrada a dose 
de 1,2mg/kg, efeito este semelhante ao do haloperidol. 
O grupo haloperidol/apitoxina 1,2mg/kg apresentou me-
nor tempo de catalepsia em relação aos grupos que re-
ceberam apenas apitoxina (1,2mg/kg) ou haloperidol. Em 
contrapartida, a menor dose de apitoxina (0,1mg/kg) não 
mostrou modifi cação signifi cativa quando associada ao 
tratamento com haloperidol. No teste de CA, os grupos 
haloperidol e apitoxina (1,2mg/kg) promoveram redução 
signifi cativa das explorações horizontais. Esta mesma 
dose de apitoxina induziu diminuição em relação aos de-
mais grupos, à exceção daquele tratado com haloperidol. 
O efeito da administração de apitoxina na dose 1,2mg/
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kg foi modifi cado quando precedido do tratamento com 
haloperidol. A dose de apitoxina 0,1mg/kg não promoveu 
alterações signifi cativas. Ambas as doses de apitoxina, 
bem como o tratamento com haloperidol, mostraram re-
dução signifi cativa das explorações verticais em relação 
aos controles e ao grupo haloperidol/apitoxina 1,2mg/kg. 
Ainda, houve aumento signifi cativo do comportamento de 
autolimpeza no grupo apitoxina (1,2mg/kg) em relação ao 
grupo salina. No teste de EIA houve diminuição signifi ca-
tiva quando ambas as doses de apitoxina foram pré-admi-
nistradas. No teste de nado forçado a apitoxina nas duas 
doses testadas aumentou signifi camente a imobilidade 
em comparação ao grupo imipramina. A apitoxina não 
promoveu efeitos signifi cativos na avaliação do labirinto 
em cruz elevado. Em conclusão, a apitoxina na dose de 
1,2mg/kg reduziu a atividade motora, o grooming, as este-
reotipias induzidas por apomorfi na e promoveu efeito ca-
taléptico, de maneira análoga ao haloperidol. Estes efeitos 
foram diminuídos pelo pré-tratamento com haloperidol, 
sugerindo ação antipsicótica da apitoxina.

CARACTERIZAÇÃO DAS CULTURAS AGRÍCOLAS E 
IDENTIFICAÇÃO DOS POTENCIAIS POLINIZADORES 

DA ORDEM HYMENOPTERA NO ENTORNO DO PARQUE 
NACIONAL SERRA DE ITABAIANA

Felipe Mendes Fontes, Kátia Peres Gramacho, Frederico 
Machado Teixeira

Resumo

As abelhas são extremamente importantes para a perpe-
tuação da espécie vegetal, pois através da polinização, 
que é a transferência de grãos de pólen das anteras para o 
estigma das fl ores, fazem a produção de frutos e por con-
sequência a dispersão das sementes. Na literatura cien-
tífi ca já foi constatado o quanto é importante à presença 
das abelhas em algumas culturas agrícolas, tanto para o 
aumento da produção (crescimento em torno dos 70%), 
quanto para o aumento da qualidade da produção dos fru-
tos e dos grãos. Apesar da importância das abelhas para 
a produção agrícola mundial, vem sendo evidenciado um 
decréscimo no número de polinizadores, e consequente 
perda da sua biodiversidade. Esta diminuição vem sendo 
causada por fatores como: desmatamento, fragmentação 
de habitat, queimadas, utilização de pesticidas, dentre 
outros fatores. Assim, o objetivo do presente trabalho foi 
caracterizar as principais culturas agrícolas no entorno 
do Parque Nacional da Serra de Itabaiana (PARNASI) e 
identifi car os principais polinizadores potenciais dessas 
culturas, para conhecer as interações existentes entre as 
comunidades de abelhas nativas e as culturas agrícolas 
da região. Para a realização do trabalho, as áreas amostra-
das foram georeferenciadas, sendo a cultura agrícola da 
pimenta de cheiro mais evidente na região e portando, a 
que foi realizada o trabalho. Foram visitadas no período de 
sua fl oração, quando foram realizadas coletas ativas com 
rede entomológica. Os espécimes capturados foram mon-
tados para uma coleção entomológica seca, etiquetados 
com a referência geográfi ca, data, horário e local de coleta. 
Os espécimes montados foram identifi cados a partir de 
chaves dicotômicas e encaminhados a especialistas para 
a confi rmação taxonômica. Obtiveram-se os seguintes re-
sultados, 18 espécies de abelhas e 26 de vespas visitando 
frequentemente as plantações de Capsicum sp durante o 

período das 8:00 às 16:00 horas. Entretanto, as análises 
indicaram que podem existir um número ainda maior de 
abelhas e vespas visitando esta cultura. A comunidade de 
abelhas e vespas encontrada nas três propriedades apre-
sentou uma dissimilaridade, possivelmente devido à loca-
lização das três propriedades e também por sua qualidade 
ambiental, provavelmente relacionada à cobertura vegetal 
mais preservada em uma das propriedades e a utilização 
de produtos químicos para controle de pragas agrícolas.
 

VIRULÊNCIA DE NOSEMA SP. (MICROSPORIDIA: 
NOSEMATIDAE) A NOCTUÍDEOS DE IMPORTÂNCIA 

AGRÍCOLA

Iedo Silva da Cruz, Marcelo da Costa Mendonça, Renata 
Araujo Simões, Eleci Adriano Hendges

Resumo

O Filo Microsporidia reúne organismos parasitas intra-
celulares obrigatórios de espécies de eucariotos, des-
de invertebrados a vertebrados mamíferos (WITTNER 
e WEISS, 1999). Esses parasitas infectam as células de 
seu hospedeiro de forma complexa, sobrevivendo fora 
da célula apenas na forma de esporos. A maioria dos 
microsporídeos entomopatogênicos pertence ao gêne-
ro Nosema (BECNEL e ANDREADIS, 1999). Foi consta-
tada a patogenicidade de Nosema sp. a noctuídeos de 
importância agrícola, apresentando efeitos deletérios 
em seu desenvolvimento (Simões, 2012). O trabalho 
teve por objetivo estimar o tempo letal médio (TL50) 
e a concentração letal média (CL50) de esporos de 
Nosema sp., isolados de Diatraea saccharalis (Fabr.), a 
Spodoptera frugiperda (Smith). Os experimentos foram 
realizados no Laboratório de Entomologia da Embrapa 
Tabuleiros Costeiros, onde foram estabelecidas cria-
ções de S. frugiperda e D. saccharalis. Para infecção 
de S. frugiperda foi obtida uma suspensão de esporos 
de Nosema sp. a partir de lagartas de D. saccharalis 
com nosemose induzida, sendo os esporos purifica-
dos, quantificados e diluídos nas concentrações: 0; 
3,4x103; 3,4x104; 3,4x105; 3,4x106; 3,4x107; 3,4x108 
e 3,4x109 esporos/mL de NaCl (0,85%). Foi deposita-
do 1µL de suspensão, respectiva a cada tratamento, 
na superfície de um círculo (0,1 cm3) de dieta artificial 
(Greene et al., 1976), fornecido individualmente a la-
gartas de 3ª instar de S. frugiperda em placas de Pe-
tri descartáveis (60x15mm), totalizando 8 tratamentos 
com 5 repetições, compostas por 10 lagartas cada. As 
avaliações quanto: mortalidade, pupação, emergência 
dos adultos e deformações em pupas e adultos, foram 
realizadas diariamente, sendo a infecção por Nosema 
sp. constatada pela presença de esporos nos cadáve-
res em microscópio óptico (x1000). Os dados de CL50 
e TL50 foram estimados por Probit (PoloPlus 1.0) e os 
demais dados submetidos a análise de variância, sen-
do as médias comparadas pelo teste de Tukey (p<5%) 
(Sisvar DEX/UFLA). No experimento com lagartas de 
S. frugiperda de 3ª instar não foi possível estimar a 
CL50 devido à baixa mortalidade das lagartas, com 
percentual de mortalidade diferindo estatisticamente 
em relação à testemunha somente no tratamento com 
3,4x109 esporos/mL (92,5%). No qual apenas 8,6% dos 
insetos alcançaram a fase adulta e onde foi possível 
estimar o TL50 de 17 dias. O aumento nos demais pa-
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râmetros avaliados foi diretamente proporcional ao 
aumento nas concentrações de esporos de Nosema 
sp. utilizadas no bioensaio, exceto na duração da fase 
de pupa, que não apresentou diferença significativa 
entre os tratamentos. Observou-se que a ingestão de 
dieta contaminada com 3,4x109 esporos de Nosema 
sp./mL de NaCl (0,85%) acarreta mortalidade signifi-
cativa e afeta a biologia de lagartas de 3ª instar de S. 
frugiperda.

ANÁLISE DO ENVOLVIMENTO DO 
PROTEOGLICANODECORIN NAS ALTERAÇÕES 

MORFOHISTOLÓGICA DE TECIDOS MUSCULARES 
ESPÁSTICOS EM MODELO EXPERIMENTAL 

PÓS-LESÃO MEDULAR INDUZIDA, TRATADAS COM O 
ÓLEO ZICLAGUE®

Gerlania Maria Silva de Mendonça, 
Edna Aragão Farias Cândido

Resumo

O Traumatismo Raquimedular (TRM) é uma lesão me-
dular permanente com quadro funcional irreversível 
ou provisório que atinge a medula cervical, torácica ou 
lombar. Proporciona danos sensoriais e motores. Den-
tre as principais sequelas encontra-se a espasticidade, 
caracterizando-se pelo aumento do tônus muscular, 
devido ahiperexcitabilidade do reflexo de estiramento. 
Poucos estudos relatam essas alterações represen-
tadas por níveis aumentados de tensão passiva e das 
propriedades intrínsecas desse músculo, envolvendo 
o tecido conjuntivo, titina e a matriz celular. Porém, a 
matriz extracelular encontra-se envolvida com várias 
alterações estruturais de tecido. A exemplo dessas al-
terações encontra-se evidencias citadas por Olsson et 
al. (2006) nos músculos espásticos produzindo rigidez 
com elevado nível de tensão passiva. Enquanto Lieberet 
al. (2003) evidenciaram que os músculos de indivíduos 
com espasticidade apresentam alta densidade de ma-
triz extracelular, porém essa matriz apresenta-se com 
capacidade mecânica inferior devido a sua organização. 
Os proteoglicanos apresentam papel fundamental nos 
mais variados processos realizados pela matriz extra-
celular. Este trabalho objetivou analisar o envolvimento 
do proteoglicano decorin nas alterações morfohistoló-
gica de tecidos musculares espásticos em modelo ex-
perimental pós-lesão medular induzida, tratados com 
o óleo Ziclague®. O estudo trata-se de uma pesquisa 
experimental que será realizada com 30 ratos da raça 
Wistar (Rattus norvegicus albinus), com 5 semanas de 
idade e ambos os sexos. Após anestesia, foi realiza-
do o procedimento cirúrgico, para secção completa da 
medula espinhal no nível da nona e décima vértebra 
torácica. Em seguida os ratos foram divididos em cin-
co grupos de seis animais que receberão aplicação do 
óleo Ziclague® com dosagem e concentração idênticas 
(0,05ml/2kg de dose, diluídos a 33% em óleo vegetal), 
sendo que a aplicação ocorreu por diferentes vias: Gru-
po 01- Foi realizado o procedimento cirúrgico de lesão 
medular, porém não teve intervenção de tratamento 
(controle); Grupo 02- Foi realizado o procedimento ci-
rúrgico, porém sem lesão medular e sem intervenção de 
tratamento; Grupo 03- Aplicação transdérmica do óleo 
Ziclague® nos músculos espásticos das patas traseiras; 

Grupo 04- Foi aplicado o protocolo pré-estabelecido de 
exercícios fisioterápicos para as patas traseiras. Grupo 
05- Aplicação do óleo Ziclague® associado à fisiotera-
pia. Para análise quantitativa será utilizado o teste de 
normalidade de Kolmogorov-Smirnov. As análises de 
comparações múltiplas serão realizadas mediante o 
ANOVA ONE WAY seguido do pós hoc Tukey. O tes-
te Dunnett’ será utilizado para comparação com gru-
po controle e o teste de Correlação Linear de Pearson 
para amostras relacionadas. O material biológico de-
sidratado e parafinado confeccionando em 30 blocos 
seguidos de gelatinação das lâminas com propósito de 
prepará-la para receber os cortes que ainda não foram 
realizados.  Assim, o projeto se encontra em atraso na 
confecção e leitura das lâminas.

A (DES)CONHECIDA DISBIOSE INTESTINAL

Rita Neves, Samuel Benson, Lorrayne Zogaib, 
Hugo Xavier

Resumo

Estudo que aborda a disbiose intestinal, seus sinto-
mas e possíveis tratamentos. Baseou-se em pesquisas 
a respeito do tema, tendo em vista sua originalidade 
e escassa literatura científica disponível. A disbiose 
intestinal caracteriza-se por uma disfunção colônica, 
na qual ocorre predomínio das bactérias patogênicas 
sobre as bactérias benéficas (ALMEIDA et al., 2009). 
O tratamento consiste em utilizar prebióticos e probi-
óticos, a fim de reequilibrar a colônia bacteriana que 
compõe a microbiota intestinal, combinados com uma 
alimentação e estilo de vida saudáveis. O Kefir é uma 
bebida probiótica resultante da fermentação do leite 
por bactérias e leveduras. Dentre seus efeitos terapêu-
ticos, destaca-se sua atuação no trato gastrintestinal, 
restaurando a microbiota intestinal e aumentando as 
bactérias benéficas (lactobacilos e bifidobactérias) 
(WESCHENFELDER, CARVALHO, WIEST, 2010). O tra-
balho teve como principal objetivo analisar a disbiose 
intestinal em participantes do Programa de Assistên-
cia Integral à Melhor Idade – PAIMI, da Universidade 
Tiradentes – UNIT, antes e depois do uso do probiótico 
“Kefir”. Apresentou como procedimentos de pesquisa, 
além do estudo bibliográfico, a realização de encon-
tros com os participantes, em que foram realizadas en-
trevistas e questionários de rastreamento metabólico, 
a análise sensorial do probiótico “Kefir”, bem como a 
sua análise microbiológica.A amostra foi composta por 
40 mulheres entre 61 e 89 anos. Constatou-se um indi-
cativo de hipersensibilidade alimentar quanto ao ras-
treamento metabólico (média de 60,58±28,45), o que 
indicou um cenário de disbiose intestinal nessas mu-
lheres. Em relação à análise microbiológica, foi feita a 
verificação de coliformes fecais totais, Staphylococcus 
aureus, Salmonella SP, Shigella,E. coli e contagem de 
mesófilos. A análise se deu em amostras de dois tipos 
de leite (UHT e pasteurizado) e em diferentes tempos 
de fermentação (12 e 24 horas).Os resultados deram 
positivos para Staphylococcus aureus e E. coli. Diante 
disso, constatamos que o probiótico “Kefir” analisado 
era impróprio para consumo, impossibilitando assim a 
distribuição do mesmo para as idosas.
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AVALIAÇÃO PROTETORA DE FORMULAÇÃO 
VACINAL BASEADA EM PROTEÍNA RECOMBINANTE 

E LINHAGEM KNOCKOUT PARA CONTROLE DA 
LINFADENITE CASEOSA

Tainara Dantas Silva, Judson Wallace Rodrigues Silva, 
Daniela Droppa Almeida, Katharina Kelly Oliveira Gama, 
Adriely Maria Oliveira, Ester Seixas Bullé rêgo, Caroline 

Santana Ferreira, Ioná Brito Jesus, Wanessa Lordello 
Pedreira Vivas, Francine Ferreira Padilha, Sibele Borsuk 

Borsuk, Isabel Bezerra Lima Verde

Resumo

A bactéria Corynebacterium pseudotuberculosis é o agen-
te etiológico da Linfadenite Caseosa (LC), uma doença 
crônica, infectocontagiosa que acomete mamíferos com 
maior prevalência em ovinos e caprinos. Possui a capaci-
dade de sobreviver por longos períodos no ambiente e de 
resistir a antibióticos devido à formação de abcessos. Atu-
almente a vacina comercial utilizada é baseada na linha-
gem 1002 atenuada e apresenta uma proteção de 50% 
para os animais e necessita de reforços anuais, tornando-
-a dispendiosa para os ovinocaprinocultores. Vacinas de 
segunda e terceira geração são novos alvos para a profi -
laxia dessas enfermidades, utiliza-se linhagens knockout, 
proteínas recombinantes, vacinas de DNA dentre outros. 
No entanto, a associação dessas estratégias não foi tes-
tada ainda, com isso o objetivo desse trabalho foi associar 
uma proteína recombinante rCP40 com uma linhagem 
Knockout CP09 e verifi car o potencial protetor dessa for-
mulação vacinal em modelo animal. Foram utilizados 30 
camundongos fêmeas Balb/c de 6 -8 semanas de idades, 
os quais foram separados em 3 grupos com n=10 cada, 
grupo controle 1 (salina - PBS) (G1), grupo controle 2 (va-
cina comercial) (G2) e grupo experimental (rCP40+CP09) 
(G3). As imunizações foram feitas nos dias 0 e 15, pela via 
subcutânea (PBS e vacina comercial) e pela via peritone-
al a rCP40+CP09. Trinta dias após a primeira imunização 
esses animais foram desafi ados com a linhagem virulenta 
de C. pseudotuberculosis MIC-6 os quais foram monito-
rados durante 30 dias, onde analisou o nível protetor da 
vacina de acordo com os sintomas da doença, perda de 
peso, morbidade e mortalidade desses animais. A cinética 
de sobrevivência dos animais no G1, G2 e G3 apresentou 
20%, 80% e 70% de sobrevivência respectivamente, no en-
tanto a presença de granulomas foi mais presente no G2. 
Esses resultados obtidos mostraram que apesar do grupo 
experimental G2 apresentar uma taxa de sobrevivência 
maior estes animais apresentaram mais lesões do que o 
G3, o que o torna um alvo promissor para novas pesquisas.

EFEITO DA FOTOBIOMODULAÇÃO A LASER SOBRE 
AS ALTERAÇÕES HISTOLÓGICAS DECORRENTES DA 
MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA EM RATOS DIABÉTICOS

Cristinne Andrade Melo

Resumo

Tem sido sugerido que o movimento dentário proporciona 
alterações infl amatórias e vasculares no tecido pulpar. O 
Diabetes Mellitus é uma doença endócrina resultante da 
defi ciência na produção de insulina, a qual está associada 
ao retardo no processo de cura. O Laser de Baixa Intensi-

dade (LBI) tem sido utilizado com sucesso para melhorar 
o movimento dental, devido às suas propriedades anti-in-
fl amatórias, angiogênicas e de proliferação. OBJETIVO: 
Avaliar o efeito da terapia a laser de baixa potência (TLBP) 
sobre as alterações histológicas do ligamento periodon-
tal e osso alveolar durante a movimentação dentária em 
ratos diabéticos. METODOLOGIA: Foi realizada a movi-
mentação experimental do primeiro molar superior em 
60 ratos Wistar divididos em quatro grupos (n=15): CTR 
(controle), DBT (diabético), CTRL (controle irradiado) e 
DBTL (diabético irradiado). A diabetes foi induzida previa-
mente com aloxana (150 mg/kg, i.p.) e a TLBP foi aplicada 
com laser diodo GaAlAs (780 nm, 70 mW, 1.75 W/cm2, 60 
s, 35 J/cm2). Após 7, 13 e 19 dias cinco animais de cada 
grupo foram eutanasiados, e o ligamento periodontal e 
osso alveolar foram analisados histologicamente. Os da-
dos foram analisados pelo teste ANOVA e pós-teste de 
Tukey, considerando signifi cativo p<0,05. RESULTADOS: 
Em 7 dias, a média de osteoblastos, osteoclastos e vasos 
sanguíneos em DBT (7,78±1,4, 4,1±2,3 e 1,2±0,2) e DBTL 
(10,2±1,4, 5,5±2,4 e 7,1±0,4) foi signifi cativamente menor do 
que em CTR (13,1±2,1, 7,7±2,8 e 1,4±0,2) (p<0,05). Em 13 dias, 
a média de osteoblastos em DBT (13,6±2,9) foi signifi ca-
tivamente menor que em CTR (21,1±3,6) (p<0,05), o mes-
mo comportamento sendo observado para osteoclastos 
(2,2±1,1 e 4,3±2,5, respectivamente) (p<0,05). Contudo, não 
houve diferença signifi cativa na média de osteoblastos, 
osteoclastos e vasos sanguíneos entre DBTL (18,5±4,5, 
2,9±1,1 e 3,2±0,3) e CTR (p>0,05). Em 19 dias não houve 
diferença entre os grupos estudados (p>0,05). Em 7 dias, 
os escores médios de intensidade de reação infl amatória 
foram signifi cativamente mais altos em DBT (3,0±0,0) do 
que em CTR (2,5±0,5) (P<0,05), mas não houve diferença 
entre este último grupo e DBTL (2,2±0,6). Não houve dife-
rença na intensidade de reação infl amatória entre esses 
grupos em 13 e 19 dias (p>0,05). O grau de colagenização 
em DBT foi signifi cativamente menor que em CTR em to-
dos os tempos estudados (p<0,05), mas os animais dia-
béticos irradiados (DBTL) apresentaram valores médios 
estatisticamente semelhantes ao grupo controle (CTR) 
(p>0,05). Apenas em 7 dias o grupo controle irradiado 
(CTRL) exibiu maior diferenciação osteoblástica/osteo-
clástica, vascularização e colagenização comparado ao 
grupo CTR (p<0,05). CONCLUSÃO: A fotobiomodulação 
por TLBP promove melhora substancial na vascularização, 
colagenização e resposta infl amatória no ligamento perio-
dontal e osso alveolar de ratos diabéticos. Não obstante, a 
diferenciação osteoblástica/osteoclástica observada nos 
animais diabéticos foi apenas parcialmente revertida pela 
TLBP. 
 
CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTAIS EM MODELO 
EXPERIMENTAL DE LESÃO MEDULAR TRATADOS COM 
ÓLEO ESSENCIAL DA Alpinia zerumbet, Zingiberaceae

Mayanna Machado Freitas, Jéssica Adriene Santos, Edna 
Aragão Farias Cândido

Resumo

O traumatismo raquimedular (TRM) é uma das doenças 
que mais atingem a sociedade moderna, apresentando 
incidência de cinco a seis mil casos a cada ano no Brasil 
(SOUZA et al., 2005). De etiologia incapacitante, é uma 
lesão que desencadeia espasticidade em sua fase crôni-
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ca, levando ao aumento do tônus muscular, presença de 
espasmos e clônus (FRANZOI et al., 2009). Existem trata-
mentos alopáticos que amenizam o quadro dessa doen-
ça, porém, com o progresso da ciência, nos últimos anos 
têm-se verifi cado o efeito positivo na utilização de pro-
dutos naturais, contribuindo para a saúde da população 
(SOUSA et al., 2008). Dessa forma, o objetivo foi avaliar 
as características comportamentais em modelo experi-
mental de lesão medular tratados com o óleo essencial de 
Alpinia zerumbet (OEAz). Tratou-se de uma pesquisa do 
tipo experimental com estudo pré-clínico, onde foram uti-
lizados 18 ratos da raça Wistar, submetidos à indução de 
lesão medular. Os animais foram divididos em 3 grupos 
respectivamente: grupo 1 com dose 0,05ml/2Kg de OEAz 
aplicado via dérmica, grupo 2 com dose 0,05ml/2Kg de 
OEAz aplicado no local da lesão cirúrgica, grupo 3 corres-
pondeu ao grupo controle. Após protocolo de tratamento, 
foram realizadas a avaliação funcional e comportamental 
dos animais. Os dados foram analisados com a utilização 
do teste ANOVA ONE WAY e o pós teste Tukey. Foi obser-
vado que houve resultado signifi cativo intergrupo em rela-
ção ao 1º e 35º dia (p<0,01) quando tratado com o (OEAz) 
no local da cirurgia; e não signifi cativo no grupo controle. 
Quando comparado o tratado com o controle só foi obti-
do resultado signifi cativo no 35º dia. Já em relação ao tra-
tamento nas patas traseiras dos animais o resultado só 
foi signifi cativo no 35º dia (p<0,01). Foi possível observar 
que a utilização do OEAz, infl uenciou de forma favorável a 
uma marcha mais funcional, quando comparado ao grupo 
controle, nos resultados dos testes comportamentais.

EFEITO DE FORMULAÇÕES OLEOSAS NA 
EXPRESSÃO DE GENES DE Metarhizium anasopliae NA 

CONIDIOGÊNESE

Mayra Souza Oliveira, Hallana Souza Oliveira, Moara 
Gabrielle Santos Limeira, Leandro Eugenio Cardamone 

Diniz, Marcelo da Costa Mendonça

Resumo

Os fungos são organismos de tamanhos e formas variá-
veis. Podem ser unicelulares ou como conjunto de micé-
lio composto por hifas. A ocorrência de fungos em con-
dições naturais tem sido um fator importante na redução 
das populações de pragas. Eles possuem uma grande 
variabilidade genética, o que é considerado uma das prin-
cipais vantagens no controle microbiano de insetos. A 
espécie Metharizium tem como hospedeiro o homóptera. 
O entomopatógeno Metarhizium anisopliae é um fungo 
deuteromiceto fi lamentoso, usado inicialmente para o 
controle do besouro do grão do trigo, Anisoplia austriaca, 
e do curcúleo da beterraba, Cleonus punctiventris. O pre-
sente trabalho objetivou avaliar o efeito de formulações 
oleosas vegetal e mineral, com adição de emulsifi cantes 
na preservação de conídios de fungo entomopatogênico 
Metarhizium anisopliae. Todos os procedimentos neces-
sários foram realizados no laboratório de Controle Biológi-
co (LCB) e no Laboratório de Biologia Molecular (LBM) da 
Embrapa Tabuleiros Costeiros. Primeiramente foi realiza-
da a criação do inseto Tenebrio molitor que será utilizado 
com hospedeiro do fungo. No laboratório encontram-se 
as fases de larva, pupa e adulto que estão separadas, de 
acordo com o estágio de desenvolvimento, em caixas au-
toclavadas com tampa semifechada cobertas com tune. 

Após a formação da colônia do inseto, foi realizado o teste 
de viabilidade no qual, é analisada a patogenicidade do 
fungo. Posteriormente foi observado a paralização e a su-
cessivamente sua morte, causada pela ação do fungo. Pri-
meiramente foram analisados oito genes que podiam es-
tar relacionados à capacidade do fungo de infectar o seu 
hospedeiro artrópode, são eles Act, Gpd, Tef, Try, Pr1, Cag8, 
Nrr1 e Ssga. Foi realizada a eletroforese para verifi car a ex-
pressão desses genes, com base nos resultados podemos 
observar que apenas quatro genes demonstraram efi cácia 
na amplifi cação da amostra, os quatro foram o Gpd, Tef, 
Ssga, e Cag 8. Depois para testar novamente a ação dos 
primers, foi realizado o PCR em tempo real, através desse 
procedimento foi possível observar que apenas um dos 
primers testados (Tef) foi capaz de mostrar a expressão 
do gene do fungo, os outros quatro genes se mostraram 
inefi cazes. Com base nos resultados obtidos, foi observa-
do que dos 8 genes estudados, um deu resultado satisfa-
tório e posteriormente os outros se mostraram inefi cazes. 
E através da PCR em tempo real foi possível obter a quan-
tifi cação da amostra e a expressão dos genes descritos.

ESTUDO CORRELATIVO ENTRE O ÍNDICE DE 
INFESTAÇÃO DO ACARO Varroa destructor EM 

ABELHAS AFRICANIZADAS Apis mellifera L. E O 
COMPORTAMENTO HIGIÊNICO EM APIÁRIOS DE BREJO 

GRANDE, SERGIPE

Camila dos Santos Rezende, Kátia Peres Gramacho

Resumo

O estado de Sergipe destaca-se nacionalmente como pro-
dutor de pólen apícola, desenvolvido por pequenos apicul-
tores concentrados na Região de Brejo-Grande-SE-Brasil, 
uma das regiões de menor IDH do país, sendo a ativida-
de apícola a sua principal fonte geradora de renda fami-
liar. Portanto, doenças e pragas apícolas pode ser uma 
ameaça á atividade na região, tornando-se importante o 
monitoramento de doenças e pragas e o conhecimento 
sobre níveis de infestação da varroatose, uma praga cau-
sada pelo ácaro Varroa destructor que causa sérios danos 
á apicultura. O objetivo deste trabalho foi determinar os 
índices de infestação (IF) de dois apiários produtores de 
pólen da região, avaliá-los quanto ao Comportamento Hi-
giênico (CH) e correlacionar estas duas variáveis. Foram 
realizadas 3 avaliações em dois apiários (“A” e “B”) para 
determinar o IF e CH. Para determinação do IF foram co-
letadas amostras de abelhas adultas diretamente dos fa-
vos das colônias e colocadas em recipientes com álcool 
a 70%, levadas para o Laboratório e feito as análises. O 
CH foi avaliado de acordo com o método de perfuração 
das células de crias (GRAMACHO e GONÇALVES, 1994). 
A maioria das colônias nos dois apiários teve um IF em 
torno dos 2%, no entanto foi encontrado valores de 7,50% 
e 6,06%, sendo considerada baixa e o CH foi considerado 
razoável, com apenas algumas colônias muito fracas. No 
apiário “B” não foi possível realizar a correlação de Pear-
son por falta de dados, já no apiário “A” obteve-se uma 
correlação de Pearson negativa (p=- 0,15) entre a TI x CH, 
ou seja, as colônias que apresentaram maiores TIs foram 
as que apresentaram menores CH demonstrando que o 
CH tem um papel importante como mecanismo de defesa 
contra a Varroa destructor em abelhas africanizadas.



Anais || Sempesq || 2014

77

ATRATIVIDADE DO EUCALIPTOL (1-8CINEOL) EM ABE-
LHA EUGLOSSINAS NO ENTORNO DO PARQUE NACIO-

NAL SERRA DE ITABAIANA (PARNASI)

Andre Santos

Resumo

A grande efi ciência das abelhas na polinização se dar 
devido a sua dependência pelos recursos fl orais (pólen, 
néctar, resinas), que são disponibilizados pelas plantas e 
que fazem parte de sua dieta e principalmente para a dieta 
de sua prole. As abelhas da tribo Euglossini, destacam-
se pela interação dos machos com as espécies da famí-
lia Orchidacae e outras fontes que disponibilizam fontes 
aromáticas. As Euglossini são de extrema importância 
para manutenção do ecossistema, pois são importantes 
agentes polinizadores das áreas fl orestais, já que pos-
suem uma grande capacidade de vôo, podendo percorrer 
grandes distancias, chegando a 23 Km. Assim, o objetivo 
do presente trabalho foi levantar os espécimes de abe-
lhas orquidófi las no entorno do Parque Nacional Serra de 
Itabaiana (PARNASI), através da técnica de captura com 
armadilhas aromáticas, utilizando o Eucaliptol (1-8cineol), 
como essência aromática para atração das abelhas. Para 
a realização do trabalho, as áreas amostradas foram geo-
referenciadas. Os espécimes capturados foram montados 
para uma coleção entomológica seca, etiquetados com a 
referência geográfi ca, data, horário e local de coleta, iden-
tifi cados a partir de chaves dicotômicas e encaminhados 
especialistas para a confi rmação taxonômica. Obtive-
ram-se os seguintes resultados, 259 indivíduos da espé-
cie Euglossa carolina, oito de Eulaema atleticana, três de 
Euglossa nanomelanotricha, 37 de Eulaema nigrita e uma 
Exaerete frontalis, totalizando 309 individuos de cinco es-
pécies diferentes.

ANIMAIS SILVESTRES COMO RESERVATÓRIOS 
DE INFECÇÕES PARASITÁRIAS

Matheus Alves Messias, Fabio Menezes Valença, Claudia 
Moura de Melo, Rubens Riscala Madi

Resumo

O desmatamento de fl orestas naturais é um fator impor-
tante que infl uencia no êxodo de animais silvestres para 
zonas de urbanização, saindo de seus habitats naturais 
para ocupar centros urbanos. O grande aumento popula-
cional desses seres pode trazer consigo uma série de pro-
blemas de saúde para as populações locais, vinculados às 
mudanças ambientais provocadas por esse crescimento 
em meio de equilíbrio frágil. Esse êxodo faz com que os 
animais atuem como reservatórios de infecções parasitá-
rias silvestres, introduzindo o homem no ciclo dessas pa-
rasitoses. Este projeto pretendeu estudar a ocorrência de 
infecções parasitárias em mamíferos silvestres de peque-
no e médio porte no Povoado Estiva, e posteriormente na 
Floresta Nacional do Ibura, ambos situados no município 
de Nossa Senhora do Socorro, SE. Para tanto foram colo-
cadas armadilhas do tipo Sherman e Tomahawk (arame 
galvanizado), para a captura dos animais em pontos pré-
determinados, utilizando como isca uma massa composta 
por: banana, fubá, farinha láctea, leite em pó e essência 
de baunilha. Inicialmente as armadilhas foram expostas 

no povoado Estiva, fora dos limites da Flona e posterior-
mente dentro da mesma, logo após a liberação do ICM-
Bio (nº 29872). Ao longo desse processo na tentativa de 
captura dos animais, houve algumas difi culdades como o 
furto das armadilhas no povoado Estiva e a presença de 
pessoas estranhas à administração da Flona, fatos que 
apressaram a mudança total da área de trabalho Tanto 
no povoado quanto na Floresta Nacional, não foi obtido 
êxito na captura dos animais, tendo como possíveis moti-
vos: presença de animais domésticos, que representavam 
possíveis predadores aos animais e presença constate de 
transeuntes na mata. Decidiu-se, então, expor as armadi-
lhas dentro do campus Unit Farolândia, onde é visualiza-
da constantemente a presença de roedores e marsupiais. 
Até o presente momento foram capturados 12 animais da 
espécie Didelphis albiventris, dos quais foram obtidos da-
dos biométricos para a identifi cação e acompanhamento 
individual, e coletadas as fezes, para a realização do exa-
me parasitológico. Até o momento foram encontrados 
ovos de parasitas das famílias Ascaridiidae, Trichuridae 
e larvas de Ancilostomatídeos, todos do Filo Nematoda. 
Os animais, após a coleta do material biológico, são foto-
documentados e soltos. Espera-se como resultado obter 
uma lista das espécies silvestres que, por efeito da urba-
nização, transitam entre o ambiente antrópico e silvestre, 
determinando o papel desses animais como reservatórios 
de infecções parasitárias e sua importância como disse-
minador dessas infecções.

AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DE PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO E SAÚDE SOBRE ANEMIA FALCIFORME E 
SUAS MANIFESTAÇÕES NA MUCOSA ORAL EM UMA 

COMUNIDADE QUILOMBOLA DE SERGIPE

Pedro Faria Zeni, Natália Cristine de Souza Simões, 
Ruth Cristini Torres de Menezes, Claudia Moura de Melo, 

Cristiane Costa da Cunha Oliveira

Resumo

Doença falciforme são anormalidades genéticas na sín-
tese das cadeias globínicas da hemoglobina. A anemia 
falciforme (AF) foi a primeira doença monogênica huma-
na caracterizada por uma mutação do gene da β-globina 
que leva a substituição de ácido glutâmico por valina na 
posição seis da cadeia da hemoglobina (GUALANDRO, 
2009). As comunidades quilombolas enfrentam inúme-
ras difi culdades em razão das condições precárias de 
vida pela falta de efetividade de políticas públicas. Entre 
os problemas de saúde dos negros brasileiros ressaltam-
se as ocorrências de herança genéticas como a anemia 
falciforme (BRASIL, 2001). Neste contexto, uma vez que 
não há cura para esta enfermidade, apenas tratamento 
para os sintomas, um dos grandes desafi os para saúde 
pública é instituir programas de prevenção deste agravo à 
saúde (ATKIN; AHMAD, 1998). Este estudo visou avaliar o 
conhecimento dos indivíduos da comunidade quilombola 
de Patioba – SE sobre anemia e traço falciforme no ano 
de 2013. Construído um questionário semiestruturado a 
fi m de mensurar fatores como: o que é anemia e traço fal-
ciforme, forma de transmissão e ocorrência dos mesmos 
na família dos indivíduos da comunidade, se é portador 
da anemia ou traço falciforme, chances de gerarem fi lhos 
doentes, o que é aconselhamento genético e autocuida-
do. Após a primeira aplicação do questionário realizou-se 
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uma intervenção pedagógica em saúde com foco em ane-
mia falciforme por meio de palestras, vídeos e cartazes. 
Ao fi nalizar a intervenção aplicou-se novamente o ques-
tionário e compararam-se os resultados. Observou-se a 
diferença entre a negação do conhecimento sobre anemia 
ou traço falciforme de 72,3% para 3,9% e sobre a diferença 
entre elas de 97,4% para 65,2%. Constatou-se o aprendiza-
do sobre como se transmite AF de 5,2% para 67,4% e sobre 
autocuidado de 29,2% para 90,0%.  Evidenciou-se que a 
orientação nas comunidades quilombolas enquadra-se 
nas necessidades de saúde e qualidade da vida da popu-
lação sendo as estratégias de educação e saúde relevan-
tes perante a situação apresentada na pesquisa.

INFECÇÕES OPORTUNISTAS EM PACIENTES COM HIV/
AIDS EM SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE

Fernanda de Jesus Oliveira, Fabiana Brito, Izabel Rezende, 
Claudia Moura de Melo

Resumo

A AIDS (Síndrome da Imunodefi ciência Humana) é uma 
doença causada por um vírus que causa debilidade do 
Sistema Imunológico, surgiu entre a década de 70 e 
80, tornando-se uma pandemia com altos índices de 
letalidade. Desde o seu surgimento, foram ressaltadas 
alterações clínicas relacionadas ao trato gastrointesti-
nais levando a debilidade. A ocorrência de parasitoses 
em pacientes com HIV/AIDS pode agravar seu estado 
de saúde, podendo interferir no tratamento e até levar 
a complicações que impliquem em óbito. Levando em 
consideração o alto índice de parasitoses no Brasil, o 
objetivo principal foi identifi car os principais parasitas 
intestinais que acometem pacientes com HIV/AIDS em 

Aracaju/SE e que podem causar infecções ou doenças 
oportunistas. Foram coletados e avaliados dados se-
cundários de prontuários de pacientes do Serviço de 
Atendimento Especializado, do Centro de Especialidade 
Médicas de Aracaju, no município de Aracaju/SE, sen-
do analisados exames parasitológicos de fezes de 1202 
pessoas realizados nos anos de 2007 a 2012. Deles, fe-
z-se a correlação: parasitas intestinais x infecções ou 
doenças oportunistas. Além disso, foram realizadas aná-
lises parasitológicas em três amostras fecais coletadas 
dos pacientes que concordaram em participar do estu-
do, utilizando métodos como o de Lutz, Faust e Kinyoun 
sendo analisadas para frequências de parasitas intes-
tinais (cistos de protozoários; ovos e larvas de helmin-
tos), de forma quali-quantitativa durante o ano de 2013. 
A distribuição das infecções oportunistas nos pacien-
tes avaliados apenas no ano de 2012 demonstrou que 
as mulheres estão expostas a maiores riscos de grau de 
imunodefi ciência avançada ou moderada, se comparado 
aos homens. Consta que 75,9% dos pacientes estavam 
infectados por uma espécie de parasita, 21,4% por duas 
e 2,6% por três, sendo os predominantes os comensais 
Entamoeba coli e Endolimax nana. Ressaltando alguns 
quadros de infecções signifi cativos por Giardia lamblia 
entre os potenciais enteroparasitas levando a diarreia. E 
com relação à avaliação dos exames parasitológico de 
fezes de 2013, foram avaliados 15 pacientes, sendo co-
letada 3 amostras de cada paciente. Dentre eles foram 
identifi cados, utilizando o método de Lutz, 6 pacientes 
parasitados por 4 parasitas distintos, sendo eles Giardia 
Lamblia, Entamoeba coli, Endolimax nana e Shistosoma 
mansoni. Concluiu-se que a presença de infecções foi 
evidenciada tanto em mulheres como e homens, porém 
as mulheres apresentam 2 a 2,5 vezes mais chances de 
imunodefi ciência avançada ou moderada.
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MAPEAMENTO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO 
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE EM SERGIPE

Veronica Teixeira Marques, Vanessa Valverde

Resumo

A preocupação com a efetividade de políticas públicas 
que possibilitem a participação social tem sido tema de 
discussões e estudos em diversos campos da sociedade, 
cujo objetivo é a análise sobre a infl uência dessa partici-
pação no funcionamento das políticas. Em consequência 
disso, esse trabalho objetiva identifi car, discutir e analisar 
a implantação e as ações realizadas dentro do âmbito de 
ação do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescen-
te no Estado de Sergipe (CEDCA/SE), no recorte temporal 
de 2010 a 2012 enfatizando três dimensões: a formulação 
de política de promoção dos direitos da criança e do ado-
lescente, fi scalização e controle e a mobilização social. 
Para tanto foi realizado levantamento de dados sobre 
informações acerca da criação, implementação e, princi-
palmente, atuação do CEDCA/SE, abrangendo, inclusive, 
levantamento de legislação e de trabalhos acadêmicos 
pertinentes ao tema, identifi cando atores e movimentos 
sociais. Foram analisadas as atas referentes ao ano de 
2012 a fi m de descobrir quais temas eram debatidos no 
âmbito das reuniões e, sobretudo, perceber se o Conselho 
cumpre com o disposto na Lei nº 3.062 de 11 de Outubro 
de 1991. Essa pesquisa se encontra em andamento e os 
dados coletados até o momento permitem inferir que o 
CEDCA/SE não tem conseguido alcançar todos os seus 
objetivos, atuando de maneira insatisfatória, principal-
mente por não contar com uma estrutura física adequada 
para o seu funcionamento. Ademais, o quadro de pessoal 
da Secretaria Executiva não dispõe nem da metade dos 
servidores que o Regimento Interno do Conselho prevê, o 
que tem ocasionado grande sobrecarga dos funcionários. 
O Conselho enfrenta inúmeras difi culdades que precisam 
ser superadas para que a população conheça e participe 
das deliberações efetuadas dentro do Conselho e de for-
ma que cumpra seu objetivo e as disposições legais que 
lhe são inerentes. (PROBIC/UNIT)

ESTRESSE NOS ESTUDANTES INGRESSANTES 
DE DIREITO

Yune Damaceno Vasconcelos, José Marcos Melo dos 
Santos, Tatiana Carvalho Socorro

Resumo

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a 
dinâmica do estresse presente no cotidiano acadêmico 
dos estudantes do primeiro ano do curso de Direito da 
Universidade Tiradentes (Campus Farolândia). E, especifi -
camente, investigar os fatores desencadeantes do estres-
se em alunos ingressantes do curso de Direito; detectar as 
sintomatologias físicas e psicológicas do estresse preva-
lente nesses estudantes; avaliar a relação entre estresse e 
a percepção do rendimento acadêmico.  Para atingir esses 
objetivos, participaram 20 (vinte) alunos, sendo 11 (onze) 
do sexo feminino e 09 (nove) do sexo masculino, os quais 
se encontravam na faixa etária entre 17 (dezessete) e 37 
(trinta e sete) anos, e estavam matriculados no 1º ano do 

curso. Nesse contexto, realizou-se entrevistas individuais, 
que foram gravadas e transcritas, sendo as respostas ca-
tegorizadas por temas afi ns e, em seguida, construiu-se 
categorias de análise, baseando-se na Análise Temática 
que “consiste em descobrir os núcleos de sentido que 
compõem uma comunicação cuja presença ou frequência 
signifi quem alguma coisa para o objetivo analítico visa-
do” (MINAYO, 2004, p. 209). Quanto aos resultados, os 
dados foram analisados e discutidos em quatro catego-
rias: 1) conceito do estresse; 2) fatores desencadeantes do 
estresse; 3) sintomas de estresse; 4) estresse e desem-
penho acadêmico. Nesse âmbito, observou-se que apesar 
dos estudantes não terem um conhecimento aprofunda-
do e científi co acerca do tema estresse, os mesmos apre-
sentam uma compreensão correta acerca de sua concei-
tuação. Acerca dos principais fatores desencadeadores 
de estresse, tem-se o período de realização de provas e 
o excesso de conteúdo para ser estudado, e em menor 
número, os alunos atribuíram ao período de adaptação e 
transição do ensino médio para o ensino superior. Quando 
perguntados sobre os principais sintomas de estresse que 
os mesmos haviam sentido, notou-se uma prevalência de 
sintomas de ordem psicológica. Além disso, analisou-se 
em que fase do estresse os estudantes se encontravam, 
a partir de seus relatos constatou-se que os mesmos se 
encontravam na fase de resistência. E, em relação à in-
fl uência do estresse no seu desempenho acadêmico, os 
acadêmicos mencionam ter sintomas de estresse, porém 
os mesmos não interferem em seu rendimento estudantil. 
Diante dessa realidade, infere-se que o perfi l dos alunos, 
bem como, as estratégias de enfrentamento do estresse 
ou habilidades utilizadas em suas vivências diárias pos-
sibilita um aproveitamento satisfatório em seus estudos. 
Assim, constata-se que ser estudante ingressante e, es-
pecifi camente, do curso de Direito, pode causar estresse, 
porém esse estresse não apresenta um nível de gravidade 
elevado a ponto de prejudicar sua aprendizagem em virtu-
de dos aspectos citados acima.

CALEM OS TAMBORES E PAREM AS PALMAS: A 
PROIBIÇÃO JUDICIAL DE FUNCIONAMENTO DE UM 

TEMPLO RELIGIOSO DE MATRIZ AFRICANA EM SERGIPE

Daniela Naara Almeida Cunha, Ilzver Matos

Resumo

Este trabalho apresenta a partir do caso de proibição ju-
dicial de funcionamento do Templo Espírita Umbandista 
São Bartolomeu, uma análise da participação do Poder 
Judiciário, dos órgãos auxiliares da justiça e dos religiosos 
de matriz africana, neste caso emblemático em Sergipe. 
Levantamos os principais argumentos legais e jurídicos 
apresentados pela justiça sergipana, ministério público, 
defensoria pública e advogados envolvidos neste caso 
e estudamos, a partir de coleta de dados em jornais, re-
vistas e arquivos de Templos afro-religiosos em Sergipe, 
do Fórum Estadual de Religiosos de Matriz Africana e do 
Comitê Gestor Estadual da Ação de Distribuição de Ali-
mentos para Povos Tradicionais de Matriz Africana, as 
suas impressões e manifestações sobre o conteúdo da 
referida decisão judicial. Utilizamos a metodologia do 
estudo de caso único incorporado, focado no caso reve-
lador referente ao Processo Judicial n.º 201188701190, do 
1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Nos-
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sa Senhora de Socorro. Tal processo foi instaurado para 
apurar suposta infração de perturbação do sossego alheio 
por Silvania das Virgens dos Santos, Sacerdotisa do Tem-
plo em comento, situado no conjunto Marcos Freire I, em 
Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju. As con-
clusões apontam que houve no caso desconsideração do 
tema liberdade religiosa em detrimento do tema proteção 
ao meio ambiente e ao sossego, que há ausência de pro-
vas no processo sobre a existência da suposta contraven-
ção e que houve insufi ciência de defesa. Os religiosos 
afro-sergipanos por sua vez criticaram veementemente a 
atuação dos órgãos do sistema de justiça e mobilizaram 
entidades e órgãos públicos regionais tais como a OAB/
SE e a Secretaria Estadual de Direitos Humanos em torno 
de suas demandas. Ressalte-se que estes religiosos são 
considerados, na atual conjuntura política do Estado, um 
dos setores mais atuantes, politizados e organizados da 
sociedade civil, apesar das discriminações que enfrentam 
no dia-a-dia. 

AS RELAÇÕES DE COMPADRIO E OS DADOS 
POPULACIONAIS EM LARANJEIRAS 1850-1950

Layra Regina Cupertino Lopes, Ticiane dos Santos, 
Ane Luíse Silva Mecenas Santos

Resumo

O presente trabalho tem por objetivo a análise às práti-
cas de compadrio e de sociabilidade entre homens de cor 
em Sergipe, especifi camente em Laranjeiras entre 1850 
e 1880, justamente trabalhando esse período por ser re-
presentativo para o entendimento das transformações 
sociais que ocorreram na Província entre o período de es-
cravidão e no pós-abolição e também para contribuir na 
preservação através da digitalização dos livros paroquiais 
e disponibilização através de CD para consulta local e na 
plataforma virtual disponibilizada Web. Sendo uma pes-
quisa documental de campo, está analisado um conjunto 
de registros de casamento, óbito e nascimento daquela 
localidade. São documentos de alto valor para a historio-
grafi a, pois, os párocos registravam o cotidiano daquela 
população, e a partir dessa perspectiva, serão usados para 
fazer levantamentos e apontar características daquela re-
gião. Todo o estudo documental está sendo desenvolvi-
do na Paróquia da cidade de Laranjeiras/SE. A pesquisa 
tem como meta a preservação documental por meio da 
digitalização documental dos acervos religiosos da cidade 
de Laranjeiras, para a discussão a respeito da população 
afro-sergipana no período imperial e republicano, preen-
chendo uma lacuna da historiografi a local.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO 
DE ESTÂNCIA: CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO 

POPULAR NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)”

Valéria Regina Viana Silva, Verônica Teixeira Maques

Resumo

Os conselhos gestores, entre eles os conselhos de saúde, 
surgem como instrumentos de democracia participativa e 
de controle social sobre políticas públicas, que produzem 
decisões e possuem no seu corpo de representação mem-

bros do Estado e da sociedade, em igualdade de direitos 
à voz e voto. Sob esta ótica, o presente trabalho, intitulado 
“O conselho municipal de saúde no município de Estân-
cia: controle social e participação popular no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS)”, teve como objetivo identifi car como 
se deu a implantação e as ações realizadas dentro do âm-
bito de ação do Conselho Municipal de Saúde de Estân-
cia, Sergipe; observando-se principalmente como ocorre 
a participação popular e como se inserem os movimen-
tos sociais na discussão, deliberação, controle e acompa-
nhamento por parte do conselho de saúde da cidade no 
desenvolvimento do Sistema Único de Saúde. A partir da 
discussão das leis nº 8.080/90, nº 8.142/90, resolução nº 
453 de 2012, os Conselhos Gestores têm sido trabalhados 
como espaços que possibilitam essa democracia partici-
pativa. O levantamento de dados, por meio de pesquisa 
bibliográfi ca e pesquisa de campo permitiu inferir que o 
conselho municipal de saúde no município de Estância 
tem proporcionado espaços de participação, interlocu-
ção e aprendizado envolvendo a sociedade e o Sistema 
Único de Saúde, SUS. Com tais informações foi possível 
identifi car questões como paridade entre representantes 
do Estado e Sociedade civil, proporcionando decisões que 
refl etem a vontade das diversas instituições presentes 
no município, bem como os principais obstáculos como 
a falta de estrutura física, a insufi ciência de capacitação 
para os conselheiros, a sobrecarga do profi ssional dos 
mesmos e, atualmente, a interferência do Poder Judiciário 
nas questões atinentes à saúde. Diante disso, observa-se 
que, embora o Conselho Municipal tenha aumentado a 
interlocução entre governo e sociedade civil, ainda faz-se 
necessário algumas melhorias, tais como maior número 
de capacitações para os conselheiros, uma ampliação e 
reforço do diálogo entre o judiciário e gestores do SUS, 
um fortalecimento estrutural do conselho, bem como uma 
maior divulgação de suas ações a fi m de que o Conselho 
Municipal de Estância efetivamente promova uma partici-
pação da população nas decisões envolvendo questões 
relacionadas à saúde, tornando sua atuação mais efi cien-
te e democrática.

CONVERGÊNCIA JORNALÍSTICA: UM ESTUDO DO 
FAZER JORNALÍSTICO NO PORTAL F5 NEWS

Andréa Rosevell Santos, Polyana Bittencourt Andrade

Resumo

O presente objeto é uma abordagem qualitativa sobre 
como as ações adotadas na linha de produção de infor-
mação, na redação F5 News, uma empresa sergipana cen-
tralizada no jornalismo digital, refl ete as características 
da convergência jornalística corrente. O recorte é pionei-
ro e deve contribuir com outros Grupos de Pesquisa que 
visam reconhecer como se dá a convergência no Brasil, 
fornecendo dados sobre a situação de empresas de co-
municação do menor dos Estados da Federação, Sergipe.  
Parte-se da hipótese de que a convergência é um fenô-
meno vivenciado pelas empresas de comunicação, pelos 
agentes prestadores de serviço de informação, pela audi-
ência e sociedade de modo geral, como apresenta Jenkins 
(2009). Acredita-se que Sergipe, nesse contexto, também 
deve vivenciar e refl etir situações trazidas pelo fenôme-
no, em algum grau, que merecem investigação. Para tan-
to, utilizou-se como metodologia a explanação de Pavlik 
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e McIntosh (2004) sobre as implicações da convergência 
em quatro áreas, a estrutura das empresas de comunica-
ção, o conteúdo que produzem, a relação da empresa com 
seus público e no trabalho dos profissionais de comuni-
cação. A pesquisa é fruto de um projeto de pesquisa em 
andamento, subsidiado pela Diretoria de Pesquisa de Ex-
tensão da Universidade Tiradentes, sobre como as empre-
sas sergipanas de comunicação estão respondendo ao 
fenômeno. Nesse recorte, consta um estudo de caso do 
portal F5 News, uma empresa cujo cerne  é o jornalismo 
digital, que não possui versão impressa ou qualquer outra 
forma de ligação com mídias tradicionais.

AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO 
ESTADO DE SERGIPE E O RESULTADO 

DOS SEUS JULGAMENTOS

Vítor Déda de Oliveira, 
Marilia Morais Mendonça Sant’anna

Resumo

O projeto se justifi ca pela necessidade da sociedade de 
compreender os porquês de tamanha impunibilidade 
àqueles que praticam atos que não condizem com sua ati-
vidade pública, o que se passa nos julgamentos dos Supe-
riores Tribunais e, ainda, o que julgam de maneira diversa 
dos juízos anteriores quando estes determinam a punição 
dos acusados.

O HABEAS DATA COMO EFETIVAÇÃO DO DIREITO 
À AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA NA 

JURISPRUDÊNCIA DO STF

Jéff son Menezes de Sousa, 
Marco Aurélio Rodrigues da Cunha e Cruz

Resumo

O emprego dos dados pessoais, cada vez mais amplo, 
representa elemento essencial para que a própria pessoa 
possa se mover com autonomia e liberdade na então “So-
ciedade da Informação”. O indivíduo é levado a uma ex-
posição que pode ocasionar a utilização indevida de suas 
informações pessoais, concretizando assim uma situação 
de risco, por isso justifi ca-se a necessidade da criação de 
mecanismos que garantam às pessoas o conhecimento e 
controle sobre seus próprios dados, que por Doneda é con-
siderada a expressão direta de sua própria personalidade 
(DONEDA, 2011, p. 91). Um desses mecanismos que possa 
garantir um efetivo controle do indivíduo sobre suas infor-
mações é o remédio jurídico-processual previsto no art. 5º, 
LXXII, CF/88. Neste contexto, o objetivo geral da pesquisa 
foi examinar a efi cácia do habeas data como meio de efe-
tivação do direito à autodeterminação informativa, a par-
tir das nove decisões mais relevantes da jurisprudência 
do STF: HD 18-QO, HD 82-AgR, HD 87-AgR, HD 90-AgR, 
HD 92-AgR, RHD 22, RHD 24, RE 165.304 e RMS 24.617, 
em que pese o direito não ter sido previsto na CF/88, foi 
contemplado o remédio constitucional que conferiria pro-
teção ao direito dos indivíduos em ter controle de suas in-
formações pessoais, portanto, nada mais sensato que em 
se tratando de matéria constitucional, realizar uma análise 
jurisprudencial da Corte Superior guardiã da Constituição. 
Inicialmente foi elaborada revisão de literatura, utilizada 

a técnica de fi chamentos/resumos e a análise de conte-
údo (BARDIN, 1977), que ocorreu a partir da indicação das 
palavras de referência conceitual recorrentes que foram 
utilizadas para se expressar no referencial teórico o di-
reito à autodeterminação informativa e o habeas data e 
a defi nição das categorias de análise: a) Desvio de Com-
petência, b) Manifesta Carência de Fundamentação Jurí-
dica,  c) Inidoneidade Processual, d) Pretensão resistida, 
e) Ilegitimidade Passiva. No tocante aos resultados e con-
clusões, foi estabelecido um sólido conceito de “habeas 
data” a partir da análise dos acórdãos do STF, a saber: “o 
habeas data é um remédio jurídico-processual que visa a 
proteção da privacidade do indivíduo que faculta ao titu-
lar a determinar quem, o que, e em que ocasião pode-se 
conhecer e/ou utilizar seus dados pessoais, assegurando 
o conhecimento de informações relativas à pessoa do im-
petrante, exigindo-se no seu ingresso a comprovação de 
pretensão resistida para o acesso, retifi cação e/ou com-
plementação de registros, informáticos ou não, constan-
tes em registros ou banco de dados públicos”. Quanto a 
melhor nomenclatura do direito em questão, acentua-se 
que é mais coerente a expressão “direito à proteção de da-
dos pessoais”. Por ser mais abrangente, pois inclui a pro-
teção de informações pessoais, como também, a “autode-
terminação informativa” é utilizada em sistemas jurídicos 
com proteção jurídico-normativa consolidada (a exemplo 
de Portugal, Espanha e Alemanha). Por último, no recorte 
de julgamentos listados na obra “A Constituição e o Su-
premo” (BRASIL, 2011) em um juízo pragmático, por meio 
do habeas data o STF ainda não concretizou o direito à 
proteção dados pessoais, em que pese ter se prendido a 
aspectos processuais para ter denegado ordem em todos 
os nove casos analisados.

GÊNERO E CURRÍCULO: UMA ABORDAGEM NA 
ESCOLA CONTEMPORÂNEA

Violeta Mendonça Morais, Anilton Santos Pereira, Aldeni-
se Santos Cordeiro, Dinamara Garcia Feldens

Resumo

Este artigo, intitulado “Gênero e currículo: uma aborda-
gem na escola contemporânea”, busca compreender 
como têm funcionado as questões de gênero nas cons-
truções curriculares da escola contemporânea. Procura 
compreender a escola inserida num novo tempo e espaço 
social, assim como seu ordenamento institucional ainda 
ligado aos conceitos e concepções da Modernidade. Este 
processo de produção de diferenças e de rupturas rear-
ticula sentidos e conceitos que envolvem a educação e 
as subjetividades contemporâneas, e, nesse sentido, é 
que se torna necessário o estudo e a incorporação des-
tes acontecimentos nas pesquisas da área educacional. A 
sociedade globalizada caracteriza-se pela universalização 
de valores e sentidos por um lado, e por outro, por uma 
crescente tribalização de signos e modos de vida. Trata-se 
da construção de uma subjetividade global e tribalizada 
acontecendo juntas, num processo que estrutura o sujei-
to da contemporaneidade. Esta pesquisa pretende tornar 
visível, dentro deste processo, as construções específi cas 
no que diz respeito ao gênero. Utiliza o conceito de gêne-
ro no paradigma dos estudos pós-estruturalistas e pensa 
este signifi cado acontecendo nas relações discursivas 
de poder. O gênero, assim como outros intercessores da 
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subjetividade, constituem vetores de organização da car-
tografi a de como nos tornamos o que somos. Assim, um 
conjunto de ordenamentos semióticos, linguísticos e de 
poder produzem posições de sujeito, ordenam a subjeti-
vidade produzem muitas vezes, subjetividades “ortopé-
dicas”. A temática trabalhada neste artigo, ainda está em 
andamento, também é foco de estudos do grupo de pes-
quisa GPECS (Grupo de Pesquisa em Educação, cultura e 
Subjetividades), igualmente coordenado por a pesquisa-
dora e orientadora Dinamara Garcia Feldens. Tal temática 
tem como foco a discussão de questões que envolvem o 
Currículo Escolar, sob ponto de vista de pensar a diferença 
e suas implicações para a escola na contemporaneidade. 
Nesta perspectiva e seguindo os estudos dos demais pro-
jetos e pesquisas realizadas por esta coordenadora, esta 
proposta busca seus fundamentos teóricos em fi lósofos 
como Gilles Deleuze (1925-1995), Michel Foucault (1926-
1984) e Félix Guattari (1930-1992). Também utilizamos au-
toras que discutem a questão da construção de subjetivi-
dades de mulheres como Margareth Rago, Guacira Lopes 
Louro e Suely Rolnik.

A PRESENÇA DE SINTOMAS RELACIONADOS AO 
ESTRESSE ENTRE SUJEITOS QUE INICIAM PROCESSO 

DE DIVÓRCIO

Cleberson Franclin Tavares Costa, Tatiana Torres de 
Vasconcelos, Marlizete Maldonado Vargas

Resumo

O processo de divórcio representa um período de mudan-
ça na confi guração e dinâmica familiares, nesse momento 
podem acontecer situações estressoras afetando a saúde 
de todos os envolvidos. O estresse ocorre quando a avalia-
ção cognitiva sobre determinada situação exige do sujeito 
recursos pessoais acima do que é capaz de acessar para 
lidar com o contexto em que está inserido. Assim, a pre-
sença deestresseestá associada a alterações fi siológicas, 
comportamentais, emocionais e cognitivas. A pesquisa 
teve como objetivo analisar a presença de sintomas asso-
ciados ao estresse entre casais em processo de divórcio. 
Foi realizado um estudo quantitativo, de corte transver-
sal em dois períodos do ano de 2013, com indivíduos em 
processo de divórcio na Defensoria Pública de Sergipe. 
A amostra foi selecionada por conveniência, constituída 
por 78 sujeitos, que consentiram a participação através 
da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido.Para a coleta foi utilizado o Inventário de Sintomas 
de Stress de Lipp e um roteiro de entrevista para coleta 
de dados sociodemográfi cos. Foram realizadas análises 
bivariadas entre o ISSL e os dados sociodemográfi cos, 
realizando o Teste Qui-quadrado.Através das análises 
dos dados, foi possível identifi car que 71,8% dos sujeitos 
apresentaram estresse, 51,8% destes estavam na fase de 
resistência (fase em que os sintomas de estresse estão 
presentes a mais de uma semana). Verifi cou-se ainda que 
62,8% dos participantes são do sexo feminino, reforçando 
os estudos de Féres-Carneiro (2003) e Zordan, Wagner 
e Mosmann (2012), que apontaram que a separação é na 
maioria das vezes uma iniciativa das mulheres. Identifi -
cou-se que 71,4% dos sujeitos que apresentam estresse, 
ainda moram com o ex-companheiro ou não vivem juntos 
há menos de um ano, ou seja, coabitar ou o curto tempo 
de afastamento são fatores relacionados a presença de 

estresse. Observou-se ainda a correlação signifi cativa en-
tre a ocorrência de estresse nos sujeitos que estavam de-
sempregados (c2=7,972; p=0,019), onde entre estes 68,4% 
apresentaram estresse. Outra correlação estatisticamente 
signifi cativa foi identifi cada na predominante presença de 
sintomas de estresse em mulheres (c²=12,610; p<0,01). Infi -
delidade, difi culdades fi nanceiras e falta de diálogo, foram 
as principais difi culdades no casamento, relatadas pelos 
entrevistados.

UM BREVE ESBOÇO DO PROJETO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA: RECONSTRUINDO A HISTÓRIA DAS 

TECNOLOGIAS - NEXOS E CONTEXTOS SOCIAIS E 
EDUCACIONAIS

José Daniel Vieira, Raphael Luiz Macêdo Fontana, Rita de 
Cássia Amorim Barroso, Silvania Santana Costa

Resumo

A presença das tecnologias na vida do homem se con-
funde com a própria história da humanidade. Denomi-
na-se tecnologia o conjunto de saberes adquiridos pelo 
homem aplicados a um bem em comum. A tecnologia 
compreende o estudo dos procedimentos técnicos, na-
quilo que eles têm de geral e nas suas relações com 
o desenvolvimento da civilização. As tecnológicas de 
informação e comunicação (TIC) é um grupo de recur-
sos tecnológicos que estão unidos com um objetivo 
em comum e são aplicadas nas mais diversas formas e 
setores, como na indústria, no comércio e na educação 
como instrumento de ensino. O presente trabalho tem 
por finalidade elucidar os resultados finais do projeto 
de iniciação científica PROBIC/UNIT. A metodologia 
utilizada foi pesquisa bibliográfica e documental, ex-
ploratória e histórica para compreender as estruturas 
sociais, culturais no processo de utilização das tecno-
logias. Justifica-se a pesquisa à prática da investigação 
científica e à relação teoria-prática. O projeto: “Recons-
truindo a história das tecnologias: nexos e contextos 
sociais e educacionais” nasce a partir da necessidade 
de se criar meios que possibilite o aluno a aprender de 
maneira prazerosa e satisfatória sobre as tecnologias 
da informação e comunicação. O projeto finalizado em 
fevereiro de 2014 teve duração de um ano (fev/2013 a 
fev/2014).  O primeiro passo para a realização dos obje-
tivos do projeto foi a fundamentação teórica, princípios 
que solidificou os conceitos, argumentações a respeito 
do objeto pesquisado. Artigos científicos foram pro-
duzidos e apresentados em eventos como frutos da 
primeira etapa do projeto, a fim de, expor sobre a te-
mática e projeto. Foi organizado uma palestra em uma 
escola particular de Aracaju, Sergipe, onde os alunos 
puderam ver e ouvir sobre a história das tecnologias, os 
seus conceitos e tiveram a oportunidade de expor suas 
ideias e concepções sobre a temática. Como resultado 
final do projeto foi construída uma cartilha informati-
va sobre o percurso histórico das TIC na sociedade e 
na escola. Essa cartilha possui imagens digitais acerca 
da temática e apresenta linguagem textual acessível e 
interativa para alunos do ensino fundamental e médio. 
Este recurso pedagógico poderá auxiliar palestras a se-
rem realizadas, sobre a temática, como material didáti-
co pedagógico para melhor assimilação dos conteúdos 
a serem abordados. 
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IMPLEMENTANDO OS ESTUDOS DAS 
REPRESENTAÇÕES DE RURALIDADE E ALTERIDADE 

EM MANUAIS ESCOLARES ADOTADOS EM PORTUGAL 
DO ESTADO NOVO: coleção de livros da 1ª à 4ª classe 

publicada em 1958 pelo Ministério da Educação Nacional 
de Portugal, envolvendo Português

Tainara Lima. Marcell Dionísio Gomes,
 Ada Augusta Celestino

Resumo

Este é mais um projeto de Iniciação Científi ca da Pesquisa 
em curso no PPED: O RURAL COMO OBJETO PEDAGÓGI-
CO: atualidade, representações e desafi os, consolidada no 
Estágio Pós-Doutoral Sênior da professora-orientadora, no 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa em 2012. 
Através dessa investigação busca-se a (re) construção do 
rural como objeto pedagógico e dos elos entre as políticas 
de educação e o processo de reestruturação produtiva. Ma-
galhães (2012) afi rma que o rural é hoje um complexo para 
onde estão focalizados os principais olhares da alterna-
tiva ao modelo de desenvolvimento ocidental e, também, 
as perspectivas de uma humanidade equilibrada e uma 
ecologia sustentada, dentre outras expectativas. A pesqui-
sa teórico-empírica propõe-se a contribuir para elucidação 
científi ca dos conceitos de Educação Rural, num contexto de 
urbanização da população tendo em vista que o atual mode-
lo de desenvolvimento não apoia o pequeno produtor rural. 
Em seguida será realizada pesquisa histórica centrada na 
educação estado novista em áreas rurais de Portugal, con-
siderando a concepção de ruralismo que aí se desenvolveu 
durante o período. Ao lado da pesquisa histórica desenvol-
ver-se-á a investigação empírica do rural na escola estado 
novista em Portugal, através de um estudo das represen-
tações pedagógicas presentes nos manuais escolares do 
ensino primário elementar. Dessa forma o estudo detém-se 
nas políticas públicas e nos agentes de desenvolvimento e 
de transformação. A iniciação científi ca toma em considera-
ção estudos anteriores, ressaltando possíveis contradições 
presentes na formação normalizada de professores, através 
de estudo dos programas escolares das Escolas Normais 
durante o Estado Novo, que foram gestados sob a norma e o 
primado da Escola Única, apesar das especifi cidades rurais. 
Buscando a partir daí a reconstrução das categorias ruralida-
de e alteridade, como fundamentais, Inter complementares e 
estruturantes do debate. O pressuposto é que não há educa-
ção sem alteridade, em qualquer das acepções (referentes): 
social, comunitário, institucional e alter-ego.

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NAS AÇÕES DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

Maiara Santos Ferreira, Weslley Correia Santos, Lidiane 
dos Anjos Santos

Resumo

Com as grandes transformações no mundo do trabalho, sur-
ge a necessidade de se pensar em questões que vão além 
da relação trabalhador-produto. Questões que percebem o 
indivíduo como ser indissociável pertencente a um contexto 
maior e não resumido a uma instituição, mas sim observa-
dos em diversos âmbitos (social, econômico, cultural, entre 

outros). O psicólogo inserido nesse contexto busca uma ex-
pansão em suas fronteiras de atuação, bem como uma pos-
sibilidade de parcerias de intervenção nos trabalhos a serem 
desenvolvidos no contexto empresarial. Partindo desta pre-
missa, como entender o trabalho do psicólogo no contexto 
empresarial? Como o psicólogo tem se posicionado frente às 
questões sociais que envolvem o seu contexto de trabalho? 
Para responder essas questões, buscou-se entender melhor 
os conceitos de RSE, além de verifi car o papel do psicólogo 
do trabalho a luz da Psicologia Sócio-Histórica. O presen-
te estudo é de natureza exploratória, com uma abordagem 
qualitativa, realizadas atrás de entrevistas via e-mail com os 
psicólogos que atuam em ações relacionadas ao tema RSE. 
O critério utilizado para a coleta de dados foi desenvolvida 
com base no banco de dados Grupo de Institutos, Funda-
ções e Empresas - GIFE (http://www.gife.org.br) no recorte 
da região nordestes e da Associação Brasileira de Organiza-
ções Não Governamentais - ABONG (http://www.abong.org.
br/) utilizando o recorte por estados. A análise das respostas 
foi realizada de maneira descritiva, utilizando-se da frequ-
ência absoluta e percentual, e posteriormente analisados 
segundo Bardin, no qual substanciou a interpretação dos 
dados. O estudo contou com a participação de 93 da região 
nordeste do Brasil, especifi camente em Aracaju. O resultado 
foi dividido em 3 categorias principais para nortear tabula-
ção dos dados e análise de conteúdo feita posteriormente. 
As categorias foram divididas com base nas devolutivas das 
organizações, a 1ª categoria diz respeito às empresas que 
não responderam as solicitações de pesquisa (SAP), 58% do 
total, sendo que 8% da população pesquisada encontraram-
se inacessíveis. A 2ª categoria corresponde aos dados das 
empresas que responderam a SAP, totalizando 42% do total 
da população pesquisada, contudo as empresas demonstra-
ram não desenvolver ações em Aracaju, e mesmo que atuem 
na cidade não foi demonstrado interesse em participar da 
pesquisa. Entretanto na 3ª categoria 15% das empresas rela-
taram que não tiveram interesse em participar do estudo, e 
não especifi caram os motivos para esta decisão. Observou-
se que algumas empresas não se interessaram em colaborar 
com a pesquisa, além disso, verifi cou-se que a atuação do 
psicólogo nas ações de RSE tem pouca expressão, já que as 
empresas pesquisadas não evidenciaram a presença dos 
psicólogos nessas práticas, assim como não foi esclarecido 
a forma como são executadas e desenvolvidas essas práti-
cas, bem como a que público específi co se destinam.

CRIME DE MAUS TRATOS: UMA ANÁLISE CRÍTICA DOS 
JULGADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE

Josimara Cardoso Santos, Carolline Cardoso Pinheiro, 
Grasielle Borges Vieira de Carvalho

Resumo

Este trabalho foi produzido por integrantes do Grupo 
de Pesquisa de Execução Penal Do Diretório de Pes-
quisa do CNPq, apoiado pelaUniversidade Tiradentes, 
mediante o Projeto de Iniciação Científica 2012/4, 
PROBIC/UNIT, intitulado “Crime de maus tratos: uma 
análise crítica dos julgados do Tribunal de Justiça de 
Sergipe’, o qual teve por escopo a análise da jurispru-
dência do Poder Judiciário do Estado de Sergipe refe-
rente ao delito de maus-tratos, tendo por base os pro-
cessos provenientes da 11ª Vara Criminal da Comarca 
de Aracaju, no período compreendido entre os anos de 
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2008 a 2012. A partir do estudo dos julgados, traçou-
se o perfil dos agentes ativo e passivo, destacando-
se o contexto de incidência, os meios utilizados pelo 
agente, a pena cominada e a graduação desta con-
forme o critério de proporcionalidade, os efeitos pe-
nais e extrapenais da condenação e a verificação do 
atendimento das finalidades retributiva e preventiva 
da sanção penal. Quanto à metodologia, os principais 
recursos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e a 
de campo através do levantamento de dados quanto 
aos acórdãos disponibilizados no site do TJ/SE. Ade-
mais, adotamos os métodos quantitativo e qualitativo 
na análise dos processos físicos apreciados pela 11ª 
Vara Criminal sob a imputação do ilícito do artigo 136 
do Código Penal. No tocante aos resultados obtidos, 
constatamos um panorama da prática de maus tratos 
no Estado, de tal sorte, vislumbramos que os sujeitos 
passivos de tal crime compreendem, em sua maioria, 
infantes e idosos; ao passo que, os agressores geral-
mente convivem com as vítimas ou mesmo têm vínculo 
familiar com as mesmas. Pela análise, verificou-se que 
boa parte das ocorrências refletem condutas comis-
sivas ou omissivas (privação de alimentos, castigos 
imoderados, agressões físicas, imposição de trabalho 
excessivo ou inadequado, privação de cuidados indis-
pensáveis, abuso nos meios de correção e disciplina) 
dirigidas contra aqueles que estão sob a autoridade, 
guarda ou vigilância do sujeito ativo do tipo penal. 
Diante de tal quadro, percebe-se a necessidade da im-
plantação de políticas públicas preventivas e repres-
sivas para propagar a conscientização da sociedade 
acerca da importância de levar ao Judiciário os casos 
de maus tratos, evitando que tal realidade permaneça 
camuflada e silenciada por aqueles que acobertam sua 
incidência.

EXPANSÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA 
EM SERGIPE: 1945 A 1960.

Felipe Mori de Araújo Felipe, Ester Vilas-Bôas Carvalho 
do Nascimento

Resumo

O título de projeto faz referência a uma pesquisa de 
iniciação científica, inserida na modalidade PROBIC, 
da Universidade Tiradentes, no qual também fez parte 
de outra pesquisa maior e de nível nacional, denomina-
da “História da Escola Primária no Brasil: investigação 
em perspectiva comparada em âmbito nacional (1930-
1961)”, coordenada pela Prof. Dra. Rosa Fátima de Sou-
za. Esse período fora escolhido com base na redemo-
cratização após o fim da era Vargas (do Estado Novo), 
no qual, em 1946, é promulgada uma nova constituição, 
que determinava a criação de um Plano Nacional de 
Educação para o Brasil, em que apenas em 1948 foi en-
caminhado o projeto de lei para discutir as bases pela 
organização das Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal. Esse projeto de lei somente foi promulgado no ano 
de 1961. A pesquisa tratou sobre as políticas públicas 
referentes aos Grupos Escolares, Escolas Reunidas e 
Escolas Isoladas. Ao tratar dessas escolas, objetivou 
compreender o aspecto de expansão física como tam-
bém de modernização da instrução pública. A funda-
mentação teórica da pesquisa foi baseada nos ensina-

mentos da História Cultural. A metodologia do projeto 
tratou sobre a forma de coleta e organização de fontes, 
fazendo levantamentos de documentos no Arquivo Pú-
blico Estadual, Departamento de Inspeção Escolar, em 
anuários estatísticos, de bibliografia relacionada com o 
tema de estudo e encontra-se concluída, com publica-
ção no EDUCON, coleta de fontes documentais, elabo-
ração de tabelas estatísticas, além da disponibilização 
de material digitalizado via internet. Além disto, foi feito 
um capítulo de livro, utilizando os princípios da História 
Comparada, cruzando os dados sergipanos com as in-
formações obtidas a partir do Estado do Paraná, a fim 
de efetuar uma análise comparada. Ao analisar e enten-
der essas proposições, eu pude compreender melhor 
que tipo de política fora desenvolvida no estado de Ser-
gipe, como também se deu a execução desta. Além dis-
so, estudou-se sobre seu impacto social na sua referida 
época e assim perceber qual foi à realidade da instru-
ção pública primária. E assim posso concluir que estas 
políticas expansionistas do ensino público primário fo-
ram acompanhando tendências nacionais, observando 
as limitações e peculiaridades existentes em território 
sergipano.

CEMITÉRIOS CLANDESTINOS E POÇOS ARTESIANOS: 
SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE PÚBLICA EM XEQUE 

NA ZONA DE EXPANSÃO DE ARACAJU

Ana Celia Goes Melo Soares Ana Celia Soares, 
Claudia Barreto

Resumo

A saúde pública tem como enfoque a realização de 
ações que modifiquem as condições ambientais de 
risco para a saúde. Para que essas ações possam ser 
bem sucedidas, melhorando as condições de saúde 
da comunidade, é importante que sejam implemen-
tadas políticas públicas de saneamento estabelecida 
para as necessidades básicas e que tendam a melho-
rar as questões de doenças relacionadas à água e às 
excretas. Esse trabalho tem como objetivo estudar 
as condições de saneamento da Zona de Expansão 
de Aracaju, considerando a localização de cemité-
rios clandestinos e poços artesianos que abastecem 
as residências dessa área, e mapear as ocorrências 
para análise de proximidade e potencial risco à saúde 
pública. O estudo, de cunho exploratório,  realizado 
com dados primários através da observação direta, e 
dado secundários disponível ao público sobre a área 
de estudo. Os dados processados através da esta-
tística descritiva e elaborados mapeamentos como 
instrumento de análise. Com este estudo espera-se 
conhecer as condições de saneamento da zona de 
expansão de Aracaju, no que se refere ao uso do solo 
não legalizado, como é o caso dos cemitérios clan-
destinos, e sua relação com a potencial qualidade da 
água que é utilizada para abastecimento da popula-
ção ali instalada. O resultado do estudo poderá servir 
de subsídios para que os órgãos públicos relaciona-
dos com essas condições possam planejar ações/in-
tervenções visando melhorar as condições de saúde 
pública da população e capacitar os moradores da 
área para o combate a eventuais focos de contamina-
ção da água consumida nas residências.
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BRASIL PORTUGAL E INGLATERRA: CIRCULAÇÃO DE 
IMPRESSOS PROTESTANTES E OUTROS IMPRESSOS 

EDUCACIONAIS DURANTE OS OITOCENTOS

Hudson Rodrigo Caetano dos Santos, Ester Vilas-Bôas 
Carvalho do Nascimento

Resumo

Na perspectiva da História Cultural, este projeto insere-se 
na História da Educação e na História do Livro. É o aprofun-
damento de uma pesquisa iniciada em 2006, através do 
projeto de pesquisa intitulado “Impressos Protestantes no 
Brasil Oitocentista” e é apresentado como resultado parcial 
do projeto de mesmo título, fi nanciado pelo CNPQ/2013. Tal 
projeto tem viabilizado o levantamento da documentação da 
BFBS constatando a ação da Sociedade Bíblica Britânica e 
Estrangeira em território nacional no marco temporal de 1840 
a 1849 corroborando a atuação de agentes e colportores que 
atuaram no Brasil no período delimitado. O corpus docu-
mental que foi investigado é constituído por 11 cartas, todas 
digitalizadas, que compõem um acervo de 41 documentos, 
sendo estas enviadas por agentes da BFBS. Essa documen-
tação compõe o acervo da BFBS, Archives Indexes/BSAX, 
que possui cerca de 4.800 correspondências, enviada por 
correspondentes estrangeiros nos países que trabalhavam. 
Até o presente momento foi possível verifi car através da 
análise desses documentos que no período de1840 a1849, 
aBFBS enviou três agentes, sendo eles: J. Burnett, Edward 
George Parker e James Henderson. Através do trabalho com 
transcrições e análise e, concomitantemente traduções de 
7 das 11 cartas, pôde-se identifi car os agentes e os respecti-
vos locais de atuação, principalmente o Nordeste Brasileiro, 
todos vinculados à Sociedade Bíblica Britânica, como J. Bur-
nett que permaneceu instalado em Maceió, Edward George 
Parker que atuou na Bahia e James Henderson que atuou 
no Pará. Pôde-se constatar também os desafi os constantes 
e as difi culdades enfrentadas durante o trabalho missioná-
rio evangelístico através da distribuição de bíblias. A história 
do livro está cada vez mais atrelada à história de práticas e 
saberes pedagógicos, pouquíssima pesquisa tem sido rea-
lizada no campo da história da Educação sobre a ação de 
grupos protestantes, sendo este um território com muito a 
se desvelar. Portanto, faz-se necessário os estudos em tor-
no da imprensa protestante, realizados por historiadores da 
educação sobre a leitura, alfabetização e moralização e di-
fusão dogmática no que foi o Hiterland Brasileiro do século 
XIX, ajudando na construção social e cultural. Para atingir os 
objetivos propostos, esse trabalho tem como subsídio o mé-
todo indiciário (GINZBURG, 2007), referencial teórico meto-
dológico da Nova História Cultural que servirá de apoio para 
um melhor esclarecimento do estudo acerca do trabalho 
missionário protestante referente às práticas educacionais 
no Brasil durante os oitocentos. 

CRIME DE CORRUPÇÃO: UMA VISÃO CRÍTICA DOS 
JULGADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE

Matheus Oliveira Garcia, Rafael Santos Feitosa, Grasielle 
Borges Vieira de Carvalho

Resumo

A pesquisa teve como objetivo analisar as principais ju-
risprudências sobre o crime de corrupção julgados pelo 

Tribunal de Justiça de Sergipe, tendo como referência os 
dados dos processos das duas Câmaras Criminais do 
referido Tribunal, registrados nos últimos 5 (cinco) anos. 
Foram analisados os julgados que tratam de crimes de 
corrupção passiva – art. 317, CP e corrupção ativa – art. 
333, CP, como também o crime de concussão – art. 316, CP 
traçando o perfi l dos criminosos corruptos e corruptores 
de Sergipe, analisando os efeitos da condenação, além 
dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal, como 
a progressão de regime. Utilizando os dados coletados, foi 
criada uma tabela ressaltando informações como: tipolo-
gia do crime, sexo, tipo de regime aplicado, as datas mais 
relevantes do trâmite processual e por fi m, se a apelação 
foi deferida ou não. Pesquisamos um total de 50 (cinquen-
ta) processos, encontrados no site do Tribunal de Justiça 
do Estado de Sergipe. Identifi cando dados como, a predo-
minância da aplicação de pena de 2 (dois) a 3(três) anos, 
visto que a grande maioria dos réus encontrados nos pro-
cessos analisados tinham bons antecedentes, tendo em 
tal crime a sua primeira imputação penal. Já que o perfi l 
mais comum dos infratores do crime de Corrupção Ativa 
são cidadãos que se encontram numa situação de delito e 
tentam utilizar do “jeitinho” para conseguir escapar. Logo, 
por possuírem penas inferiores a 4 (quatro) anos, a grande 
maioria dos réus recebeu o Regime aberto a ser cumprido 
inicialmente. Valendo notar que os regimes semi-aberto 
e fechado somente eram aplicados aos réus com ante-
cedentes criminais, que possuíam concurso com outros 
delitos ou no caso dos crimes de Corrupção passiva, para 
ofi ciais que possuem muitos anos em exercício do dever 
legal e inspiram maior confi ança. O objetivo foi cumpri-
do, foram analisadas as principais jurisprudências sobre 
o crime de corrupção julgados pelo Tribunal de Justiça de 
Sergipe. Concluindo que o crime de corrupção é um mal 
presente em nossa sociedade, a ser combatido não só 
por parte dos políticos, legisladores e pelo poder execu-
tivo, mas também por uma mudança de mentalidade da 
própria sociedade para modifi car as atitudes corruptivas 
impregnadas em nossas raízes.

A CULTURA MATERIAL DAS ESCOLAS ISOLADAS DO 
TERRITÓRIO DO ALTO SERTÃO SERGIPANO (1950-1960)

Lais Hortencia Santos

Resumo

O presente artigo, fruto de pesquisa em andamento, está 
ancorado no Projeto de Iniciação Científi ca intitulado 
“Modos de educar: práticas escolares e cultura escolar 
no território do Alto Sertão Sergipano” que tem por ob-
jetivo compreender os modos de educar desenvolvidos 
por professores da região. Por meio da metodologia da 
história oral, de acordo com Verena Alberti (2011), elege-
mos como objeto de análise as narrativas de história de 
vida das professoras Maria Luiza Barbosa da Silva de 59 
anos, residente na cidade de Poço Redondo e Maria Lima 
Santos Aragão de 69 anos, residente na cidade de Gararu. 
Assim ao fazer uso da narrativa e da memória de nossas 
entrevistadas elegemos como objetivo compreender a 
cultura material das escolas isoladas na realidade vivida 
pelas professoras no decorrer de sua trajetória escolar. 
Foi possível apreender mesmo que parcialmente as for-
mas de organização do cotidiano escolar e as formas com 
as quais as professoras primárias se valiam para ministrar 
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suas aulas: a disciplina e a organização material da sala 
de aula tomando como ênfase os bancos escolares as 
quais faziam adaptações com tijolos e madeiras que ser-
viam de assentos por conta do elevado número de alunos 
que estudavam em uma única sala. A luz das categorias 
de análises, “Cultura Escolar” de Dominique Julia (2001), 
“Práticas Escolares” de Faria Filho e Vidal (2000) e “Cultu-
ra Material” Silva (2012), foi possível considerar a dinâmica 
do cotidiano escolar e a atuação dos seus agentes. Assim 
concluímos que a partir do diálogo dos professores e suas 
intenções previamente estabelecidas com a materialidade 
escolar revela a cultura escolar e práticas escolares de um 
tempo e espaço, a saber, que o material escolar é a fonte 
pedagógica do professor e do aluno.

MENINAS EM MEDIDA DE INTERNAÇÃO: GÊNERO E 
SOCIOEDUCAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE

Êmille Laís de Oliveira Matos, Karyna Batista Sposato

Resumo

Este projeto teve por objetivo diagnosticar as condições 
de cumprimento de Medidas Socioeducativas de Interna-
ção em unidades femininas, possibilitando conhecer em 
profundidade quem são as adolescentes e jovens que 
cumprem tais medidas e quais suas especiais necessida-
des em atenção à sua condição peculiar de desenvolvi-
mento e de gênero, como subsídios para a implementação 
do SINASE e da Lei Federal 12.594/12 no âmbito estadual. 
O número reduzido de meninas e jovens no cumprimento 
das medidas socioeducativas de certa forma invisibiliza 
o fenômeno da internação feminina e difi culta que ações 
sejam planejadas especifi camente para o acompanha-
mento do universo feminino. Estudos qualitativos execu-
tados durante o levantamento de dados deram conta de 
demonstrar que como em todo o resto do país, em Sergi-
pe também temos um número reduzido de meninas em 
cumprimento de medidas socioeducativas, e à época des-
ta coleta eram apenas 05 (cinco) meninas. A metodologia 
utilizada caracteriza-se pela utilização de técnicas de pes-
quisa quantitativa a partir de fontes primárias já existen-
tes, é dizer, os documentos ofi ciais da Fundação Renas-
cer, e também de entrevistas semi-estruturadas a partir de 
um roteiro de variáveis que foram objeto de indagações 
e conversas junto aos atores responsáveis pela gestão e 
coordenação de atividades pedagógicas das unidades de 
privação de liberdade de meninas no âmbito da Fundação 
Renascer.De maneira geral, o Projeto aprofundou o estu-
do das seguintes dimensões envolvidas no processo de 
execução de Medidas Socioeducativas de privação de li-
berdade cumpridas por adolescentes e jovens do sexo fe-
minino em Sergipe: universo e perfi l das adolescentes que 
cumprem tais medidas; modelos de gestão e práticas pe-
dagógicas realizadas e caracterização detalhada das for-
mas de privação de liberdade de adolescentes e jovens do 
sexo feminino com base nos parâmetros legais vigentes.
Foram realizadas visitas à Unidade feminina de privação 
de liberdade no estado de Sergipe, como também entre-
vistas semi-estruturadas com técnicos, assistentes so-
ciais e pedagogas responsáveis pelas atividades pedagó-
gicas e educativas. Observou-se que as adolescentes que 
se encontram na Unidade Socioeducativa Feminina Maria 
do Carmo Alves tendem a cometer proporcionalmente 
mais infrações relacionadas a crimes contra a pessoa e 

delitos contra a dignidade sexual, se comparado aos atos 
infracionais do universo masculino. Ademais, nota-se a 
predominância no campo dos discursos e consequente-
mente das práticas institucionais, de uma percepção de 
que as meninas, embora em menor número e, via de regra, 
autoras de infrações mais leves, são mais difíceis de lidar. 
Ocorre assim, uma dupla estigmatização, como infratora 
e como mulher.

ANÁLISE DA EFICÁCIA DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS 
DE SEGURANÇA EM SERGIPE

Elisângela Amaral de Queiróz, Grasielle Borges

Resumo

Este trabalho foi produzido por integrantes do Grupo de 
Pesquisa de Execução Penal do Diretório de Pesquisa do 
CNPq, apoiado pelaUniversidade Tiradentes, mediante o 
Projeto de Iniciação Científi ca 2013/1, PROVIC/UNIT, in-
titulado “Análise da efi cácia da aplicação das Medidas de 
Segurança em Sergipe”, o qual teve por escopo a análise 
da jurisprudência do Poder Judiciário do Estado de Sergi-
pe referente a aplicação de Medida de Segurança, tendo 
por base os processos provenientes da 7ª Vara Criminal 
da Comarca de Aracaju, no período compreendido entre 
os anos de 2008 a 2012; além de análise de relatórios 
constantes no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiá-
trico (HCTP) e nos Centros de Atenção Psicosocial (CAPS). 
O intuito era traçar um perfi l do agente a quem é imputada 
a Medida de Segurança e verifi car a efi cácia de sua apli-
cação buscando compreender o contexto em que a mes-
ma se desenvolvia. Quanto à metodologia, os principais 
recursos utilizados foram a pesquisa bibliográfi ca e a de 
campo através do levantamento de dados constantes no 
Hospital Psiquiátrico e Centro de Atenção Psicosocial. No 
tocante aos resultados obtidos, verifi camos a fragilidade 
do sistema pois tanto no HCTP como no CAPS não ha-
via dados estatísticos que possibilitassem um panorama 
geral da aplicação da Medida de Segurança. No tocante 
aos processos da 7ª Vara, ainda que ofi ciado aos órgãos 
responsáveis, não houve autorização para o acesso dos 
processos. Apesar disso, pode-se verifi car que, comparan-
do a outras pesquisas no mesmo segmento, o HCTP de 
Sergipe é organizado e conta com uma equipe multidis-
ciplinar, atividades ocupacionais e diversas tentativas de 
reinserção dos internos à comunidade. Os CAPS também 
atuam na mesma linha. No entanto, verifi ca-se a urgen-
te necessidade de dados estatísticos advindos de ambas 
instituições como forma de se traçar um panaroma e as-
sim poder aplicar de forma mais efi caz não só políticas 
públicas como o próprio instituto.

ESCOLAS PRIMÁRIAS EM SERGIPE: MODALIDADES 
E EXPANSÃO (1930-1945)

Maria Oliveira de Souza, Ilka Miglio de Mesquita

Resumo

O projeto apresenta a expansão e as modalidades das es-
colas primárias em Sergipe nas décadas de 1930 a 1945, 
sendo integrado a uma pesquisa nacional que consiste 
no estudo das perspectivas comparadas das escolas pri-
márias no Brasil, com destaque em Sergipe nos períodos 
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citados. Compreende-se análise da institucionalização da 
escola elementar para a população infantil, envolvendo a 
atuação dos poderes públicos, reformas educacionais e 
expansão do ensino nas diferentes modalidades de es-
colas primárias existentes nas zonas urbanas e rurais. O 
objetivo desta pesquisa está relacionado a um projeto de 
pesquisa maior coordenado pela Prof. Dra. Rosa Fátima de 
Souza, com o propósito de analisar as modalidades esco-
lares na sua origem e expansão, analisando a organização 
e o funcionamento das escolas primárias. Para coletas de 
dados de documentos utilizados na pesquisa trabalha-
mos com a digitalização e transcrição, Relatórios e Men-
sagens de Governadores do Estado de Sergipe no perío-
do citado, os Anuários Públicos, Anuários Estatísticos do 
Brasil e (site do IBGE). Durante toda  trajetória seguiu a 
pesquisa de forma satisfatória. Chegamos ao fi nal da pes-
quisa sobre as escolas primárias em Sergipe entre 1930 a 
1945, com dados que revela a confi guração do processo 
de expansão da mesma. Dados que nos faz compreender 
como se constituíram as modalidades da escola primária 
durante esse período. 

CURRICULO ESCOLAR E SABERES: O CONTROLE E A 
DISCIPLINA NA CONTEMPORANEIDADE

Paula Barreto Amado, Dinamara Garcia Feldens

Resumo

Este presente trabalho se apoia em um projeto de Inicia-
ção Científi ca que compõe um dos eixos do Projeto de 
Pesquisa: Escola e Contemporaneidade, fi nanciado pelo 
CNPq – Edital Universal MCT/CNPq 14/2010, que contou 
com mais quatro projetos de Iniciação Científi ca (IC ), de-
senvolvidos ao longo dos últimos anos, pela orientadora 
Dinamara Garcia Feldens, que também coordena o Grupo 
de Pesquisa GPECS (Grupo de Pesquisa em Educação, 
Cultura e Subjetividades). A temática do projeto tem por 
foco discutir questões relacionadas ao Currículo Escolar, 
sua construção histórica, seus dispositivos de poder, no 
que diz respeito ao controle e a disciplina. Sendo assim, 
busca-se compreender os métodos de operacionalização, 
suas práticas e sua utilização enquanto instrumento de 
manipulação e uniformização do conhecimento. Com-
preendemos o currículo enquanto construção social, e, 
analisando neste sentido, percebemos que ele vem ad-
quirindo mais características mecanicistas, maniqueístas 
e pragmáticas. Os fundamentos teóricos desta pesquisa 
se baseiam em fi lósofos como Gilles Deleuze (1925-1995), 
Michel Foucault (1926-1984) e Félix Guattari (1930-1992).  
Nesta direção, também se vale no campo teórico-episte-
mológico de dois fi lósofos clássicos, B. Espinoza e F. Niet-
zsche, além de escritores brasileiros que vem corroborar 
no estudo da temática, como Tomaz Tadeu da Silva e San-
dra Corazza, refl etindo sobre o currículo em seus escritos 
atuais. O objetivo da pesquisa é compreender o currículo 
em seus aspectos históricos e funcionais, enquanto agen-
te produtor de saberes, especifi camente, dos saberes que 
constituem a sociedade na contemporaneidade. Esta pes-
quisa é de cunho teórico, e pretendeu somar seus resul-
tados, as demais pesquisas da orientadora na busca de 
compreender a Escola na Contemporaneidade; bem como 
servir de suporte conceitual e de fomento aos estudos 
desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa GPECS (Grupo de 
Pesquisa em Educação, Cultura e Subjetividades). Além de 

traçar os percursos do desenvolvimento da Instituição Es-
colar, buscamos, através da sua genealogia, tendo como 
objeto deste estudo principalmente o currículo, procura-
mos suas marcas, as territorializações delimitadoras do 
poder disciplinar, nele instituído, um prodigioso sistema 
de condicionamentos e submissões de corpos e saberes. 
Neste sentido, para pensar além da organização formal e 
disciplinar da escola, procurando perceber no seu interior 
as ações de continuas e incessantes rupturas.

ESTRESSE NOS ESTUDANTES INGRESSANTES 
DE DIREITO

José Marcos Melo dos Santos, Yune Damaceno, Tatiana 
de Carvalho Socorro

Resumo

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a di-
nâmica do estresse presente no cotidiano acadêmico dos 
estudantes do primeiro ano do curso de Direito da Univer-
sidade Tiradentes (UNIT- Campus Farolândia). E, especifi -
camente, investigar os fatores desencadeantes do estres-
se em alunos ingressantes do curso de Direito; detectar as 
sintomatologias físicas e psicológicas do estresse preva-
lente nesses estudantes; avaliar a relação entre estresse 
e a percepção do rendimento acadêmico.  Para atingir tais 
objetivos, participaram 20 (vinte) alunos, sendo 11 (onze) 
do sexo feminino e 09 (nove) do sexo masculino, que se 
encontravam na faixa etária entre 17 (dezessete) e 37 (trin-
ta e sete) anos, e estavam matriculados no 1º ano do curso. 
Realizou-se entrevistas individuais, que foram gravadas e 
transcritas, sendo as respostas categorizadas por temas 
afi ns e, em seguida, construiu-se categorias de análise, 
baseando-se na Análise Temática que “consiste em des-
cobrir os núcleos de sentido que compõem uma comuni-
cação cuja presença ou frequência signifi quem alguma 
coisa para o objetivo analítico visado” (MINAYO, 2004, p. 
209). Quanto aos resultados, os dados foram analisados 
e discutidos em quatro categorias: 1) conceito do estres-
se; 2) fatores desencadeantes do estresse; 3) sintomas 
de estresse; 4) estresse e desempenho acadêmico. Nesse 
âmbito, observou-se que apesar dos estudantes não te-
rem um conhecimento aprofundado e científi co acerca do 
tema estresse, os mesmos apresentam uma compreen-
são correta sobre sua conceituação. Acerca dos principais 
fatores desencadeadores de estresse, tem-se o período 
de realização de provas e o excesso de conteúdo para ser 
estudado, e em menor número, os alunos atribuíram ao 
período de adaptação e transição do ensino médio para o 
ensino superior. Quando perguntados sobre os principais 
sintomas de estresse que haviam sentido, notou-se uma 
prevalência de sintomas de ordem psicológica. Além dis-
so, analisou-se em que fase do estresse os estudantes se 
encontravam, a partir de seus relatos constatou-se que os 
mesmos se encontravam na fase de resistência. E, em re-
lação à infl uência do estresse no seu desempenho acadê-
mico, os acadêmicos mencionam ter sintomas de estres-
se, porém os mesmos não interferem em seu rendimento 
estudantil. Diante disso, infere-se que o perfi l dos alunos, 
bem como, as estratégias de enfrentamento do estresse 
ou habilidades utilizadas em suas vivências diárias possi-
bilitam um aproveitamento satisfatório em seus estudos. 
Assim, constata-se que ser estudante ingressante e, es-
pecifi camente, do curso de Direito, pode causar estresse, 
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porém esse estresse não apresenta um nível de gravidade 
elevado a ponto de prejudicar sua aprendizagem em virtu-
de dos aspectos citados acima.

NARRATIVAS TRANSMÍDIAS BASEADAS EM HQ: 
INVESTIGANDO POTENCIALIDADES 

NA CRIAÇÃO DE REA

Carlos Alberto Silva Filho, Andrea Versutti

Resumo

O objetivo deste trabalho é explanar o conceito de narrati-
vas transmídia, sua origem e sua aplicação nos processos 
educacionais através da narrativa Iron Man. A defi nição de 
narrativa transmídia está ligada a sua capacidade de se 
apresentar em diversas plataformas midiáticas sem per-
der sua coesão, expandindo seu universo a cada meio em 
que aparece. A pesquisa foi fundamentada em autores 
como Henri Jenkins, Vicente Gosciola e Carlos Scolari e 
em uma análise dos dados da franquia Iron Man, com as 
quais pudemos relacionar o ensimo em sala de aula com 
assuntos que são de interesse dos discentes, possibilitan-
do assim uma experiência de aprendizagem engrandece-
dora e efi caz. Tais práticas metodológicas visam estimu-
lar a aprendizagem de forma signifi cativa e colaborativa 
pelos estudantes de forma mais autônoma, ampliada e 
engajada.
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JOGOS DE EMPRESAS APLICADOS À REALIDADE 
STARTUP: DESENVOLVENDO SIMULADOR DE AÇÕES 

EMPRESARIAIS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

Buno Alves Reis Nascimento, Fabio Gomes Rocha

Resumo

Os jogos têm sido apontados como agentes efi cientes no 
ensino devido à possibilidade de envolvimento do jogador 
ao ambiente do jogo. No caso dos simuladores, é possível 
aproximar o jogador do mundo real, com situações que 
propiciem vivências baseadas na realidade. Assim, pre-
tende-se desenvolver um simulador de ações da dinâmica 
empresarial em cenário startup. Será inicialmente realiza-
do pesquisa junto a startups do estado de Sergipe, segui-
do pela implementação de protótipo de simulador. Com 
o protótipo concluído, se efetuará a simulação, observan-
do a utilização do ambiente por gestores de startup’s de 
Sergipe. Assim, a pesquisa de cunho experimental, terá a 
sua avaliação quantitativa sobre os resultados das simu-
lações (decisões, tempo, ações) e a percepção qualitativa 
sobre os fatores que infl uenciam as tomadas de decisão 
do jogador.

A CASA DE FARINHA SOLAR

Luan Vittor Tavares Duarte de Alencar, Pedro Henrique 
Campello Santos, Nayane Gomes Lima Santos Santos, 
Yla Hannah Nayade Gonçalves Lopes, Manuela Souza 

Leite, Renan Tavares Figueiredo

Resumo

Nos dias de hoje, em que a preocupação com o aqueci-
mento global é crescente, se torna cada vez mais urgente 
à busca por tecnologias limpas e efi cientes. Concentrado-
res solares são equipamentos que geram calor através de 
uma superfície côncava e refl exiva que, quando expostos 
à radiação solar, geram foco concentrado de alta tempera-
tura. (SHATAT, 2013). Esse trabalho consiste na aplicação 
de um concentrador solar do tipo Scheffl  er para geração 
de calor para fornos de casa de farinha. O foco do concen-
trador irá refl etir sobre o forno Absorvedor, o qual aquece 
do fl uido térmico que consequentemente irá aquecer o 
forno onde encontrasse a farinha para fazer sua torração. 
As casas de farinha representam um importante setor 
da economia principalmente para a região semiárida do 
nordeste brasileiro (SEBRAE, 2009). Contudo, graves im-
pactos ambientais ocorrem durante a cadeia produtiva da 
farinha de mandioca. Sabe-se que de acordo com a mo-
vimentação do sol, o foco de luz solar move-se de modo 
que sai do centro (posição correta) do forno absorvedor, 
em decorrência disso, necessita-se de um ajuste manual 
no concentrador para centralizar o foco. Então, aprimoran-
do o projeto, foi projetada a automação do concentrador 
criando um sistema de rastreamento solar. Esse sistema 
tem o intuito de movimentar o concentrador ao longo do 
dia, de modo com que o foco do concentrador esteja sem-
pre no centro do forno absorvedor. Este sistema foi consti-
tuído por um motor de para-brisa de carro ele foi ajustado 
e fi xado na base do concentrador. Porém, o método uti-
lizado deu resultados muito imprecisos. Deste modo, re-
solveu-se que mudaria o método de testes. No momento 
está em avaliação de como efetuar essa relação, e ainda 

não se executou as tentativas na prática, está em pro-
cesso de estudos. Além disso, está sendo construído um 
forno absorvedor para aquecimento de fl uido térmico. O 
fl uido será bombeado para uma serpentina de cobre com 
45 metros que fi ca instalada no fundo de um tacho de aço 
inox com 1 metro de diâmetro. Através de troca térmica, o 
tacho será aquecido possibilitando a torração da farinha. 
Para monitorar o processo serão utilizados sensores de 
temperatura, pressão e fl uxo. As variáveis climáticas se-
rão monitoradas por uma miniestação meteorológica e 
estação solarimétrica de superfície. Os equipamentos elé-
tricos como: bomba centrífuga, sistema de rastreamento 
solar para o concentrador, motor para agitação da farinha 
e notebook, serão alimentados por painel fotovoltaico. Em 
teste preliminar foi registrada temperatura de 528 °C ao 
projetar o foco em uma chapa metálica com 1/16” de es-
pessura, comprovando o potencial do concentrador solar.

DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA FORMULAÇÃO 
A BASE DE PRÓPOLIS VERMELHA COMO MEDIDA 

FOTOPROTETORA

Felipe Mendes de Andrade de Carvalho, Angela Valéria 
Farias Alves, Juliana Cordeiro Cordeiro Cardoso Cardoso, 
Cínthia Meireles, Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque

Resumo

Estudos em fototoproteção têm sido realizados com a 
proposta de elucidar medidas que resguardem a pele dos 
efeitos biológicos negativos provenientes da radiação so-
lar. A utilização de produtos naturais como agregados às 
formulações cosméticas tem estimulado o interesse das 
investigações cientifi cas. Assim, o objetivo deste trabalho 
consistiu em desenvolver formulações cosméticas acres-
cidas do extrato de própolis vermelha sergipana. Para tal, 
foi coletada amostra de própolis vermelha no município 
de Brejo Grande/SE, preparado extrato hidroalcóolico da 
própolis vermelha (EHPV) e realizados ensaios de caracte-
rização (teor de fl avonóides totais, determinação do com-
primento de onda máximo e da absorbvância máxima dos 
extratos). Para o desenvolvimento das formulações con-
tendo EHPV, utilizaram-se veículos a base de emulsão e 
gel hidrofílico. A estabilidade acelerada das formulações 
foi avaliada durante um período de 60 dias, sob as condi-
ções de armazenamento: temperatura ambiente, proteção 
da luz, em embalagem de polietileno; e realizados ensaios 
de estabilidade (organoléptico, pH, propriedades reológi-
cas e fator de proteção solar – FPS). A avaliação do poder 
fotoprotetor foi realizada por espectrofotometria de UV-
VIS. Os dados obtidos foram avaliados através da análise 
da variância ANOVA, de modo que os resultados foram 
considerados signifi cativos quando a probabilidade foi in-
ferior a 1% (p<0,01). Os resultados mostraram alto teor de 
fl avonoides totais (0,39 ± 0,13), dois picos de absorbância 
nos comprimento de onda 239nm e 283nm. As formula-
ções elaboradas em creme Lanette e Gel Aristofl ex a 2,5% 
(m/m) de EHPV não apresentaram alterações de cor, odor. 
Foram observados valores de pH de 4,97±0,04 (Creme) e 
5,11±0,23 (Gel), Fator de Proteção Solar de 0,55±0,02 para 
o creme, e a 0,43±0,18 para o gel. Frente aos resultados, 
pode-se concluir que diante da riqueza de compostos an-
tioxidantes presentes na própolis vermelha, este produto 
natural venha ser capaz de funcionar como um potencial 
adjuvante em formulações cosméticas.
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BIOTRANSFORMAÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL 
UTILIZANDO BIOCATALISADORES IMOBILIZADOS 

COM DIFERENTES TÉCNICAS

Bruna Targanski Vidal, Jussimara Mendonça, Nayara 
Bezerra Carvalho, Alini Tinoco Fricks, Lisiane Santos 

Freitas, Silvana Mattedi, Álvaro Silva Lima, Cleide Mara 
Faria Soares

Resumo

Biotransformação de óleos e gorduras são modifi cações es-
pecífi cas ou interconversões da estrutura química realizada 
por catalisadores bioquímicos com um papel fundamental na 
alimentação humana, indústrias químicas, farmacêuticas e 
alimentícias (Liese e Hiltterhaus, 2013). Porém, as lipases apre-
sentam desvantagens quanto a sua instabilidade e a técnica de 
imobilização de enzimas em suportes é uma alternativa a fi m 
de proporcionar uma ampla gama de aplicações na biocatálise 
(Soares et al., 2004). Dentre os suportes, a sílica possui grupos 
OH (hidroxilas) ligados quimicamente e pode ser modifi cada 
superfi cialmente com diferentes aditivos, como o líquido iônico 
e posterior imobilização pelas técnicas de adsorção física, liga-
ção covalente ou encapsulação (Souza et al., 2013). Portanto, 
o objetivo deste trabalho foi a obtenção de suportes de sílica 
sem (sílica controle – SC) ou com líquido iônico (pentanoato de 
N-methilmonoetanolamina) (SIL) para imobilização da lipase 
de Burkholderia cepacia pela técnica de adsorção física (ADS), 
ligação covalente (LC) e encapsulação (ENC). Os biocatalisa-
dores imobilizados foram avaliados quanto ao rendimento de 
imobilização, infl uencia do pH (2-10), temperatura (25 a 80ºC) 
e estabilidade operacional na reação de hidrólise do óleo de 
girassol. Os biocatalisadores que apresentaram maiores rendi-
mentos de imobilização foram aplicados na reação de transes-
terifi cação para síntese dos ésteres etílicos do óleo de girassol 
(razão molar 1:7, 40ºC, carregamento enzimático 20% m/m, 100 
rpm, 120h). Os melhores resultados de rendimento de imobili-
zação foram obtidos utilizando o suporte produzido na presen-
ça do líquido iônico, sendo que o biocatalisador imobilizado por 
ligação covalente em suporte com líquido iônico apresentou 
maior rendimento de imobilização, 94%. Na avaliação das ca-
racterísticas bioquímica da lipase de Burkholderia cepacia livre 
e imobilizada o pH ótimo foi 3 e as temperaturas ótimas foram: 
entre 30 e 50ºC (lipase livre), 40ºC (ADS-SC e ADS-SLI), 60ºC 
(LC-SC), 70ºC (LC-SLI) e 80ºC (ENC-SC e ENC-SLI). Os bioca-
talisadores imobilizados por LC-SIL apresentaram maior esta-
bilidade operacional com aproximadamente 100% de atividade 
até o 31º reciclo. Nas reações de transesterifi cação concluiu-se 
que para o óleo de girassol a maior conversão (92%) foi alcan-
çada em 72h. Podemos concluir que a imobilização exerce um 
potencial para expandir a aplicação deste biocatalisador no que 
diz respeito aos processos de química verde e sustentável, pro-
movendo assim o aumento da sua estabilidade e possibilidade 
de reutilização do biocatalisador imobilizado.

IMPLEMENTAÇÃO DE UM ADVERSÁRIO PARA JOGOS 
DIGITAIS DE PÔQUER MODALIDADE TEXAS HOLD’EM 

UTILIZANDO ENTROPIA CRUZADA.

Alandesson Linhares de Carvalho

Resumo

Este trabalho visa desenvolver um sistema computacional 
que se comportará como um adversário para um jogador 

humano em um jogo digital de pôquer modalidade Texas 
Hold’em. Para realização desse projeto foi adotado o sof-
twarePokerTH, um programa que foi desenvolvido emC++ 
decodigo livre, que possui todas as ferramentas necessá-
rias para o desenvolvimento do projeto e seus testes. Para 
implementação da inteligência artifi cial atécnica conhecida 
como entropia cruzada (Cross Entropy – CE) foi preferida. 
Porque o CE é uma forma genérica de aproximação para 
uma otimização combinatória, baseada em algoritmos heu-
rísticos com bases estatísticas e capaz de simular o acon-
tecimento de eventos raros (de Boer, 2003). Esse método 
trabalha em cima de amostras, que serão selecionadas 
usando uma técnica de melhoria de amostras, a exemplo 
da amostra de importância (importance sampling – IS). A IS 
seleciona amostras a partir de estimativas visando encon-
trar as jogadas possíveis. No jogo de pôquer, a combinação 
do CE com essa técnica visa a determinar acontecimentos 
raros como a probabilidade de um jogador ter uma sequên-
cia de cartas com pontuação maior.

EXTRAÇÃO DE CAPSAICINOIDES PRESENTES EM 
FRUTOS DO GÊNERO CAPSICUMUTILIZANDO O 

MÉTODO CONVENCIONAL, EXTRAÇÃO ASSISTIDA 
POR ULTRASSOM E SISTEMA AQUOSO BIFÁSICO

Lana Naiadhy Silva, Álvaro Silva Lima, Poliane Lima 
Santos, Cleide Mara Faria

Resumo

O Brasil é o segundo maior produtor de pimenta Capsi-
cum no mundo e possuindo uma grande variedade. A prin-
cipal característica dos frutos deste gênero é a pungên-
cia, decorrente da presença dos alcaloides pertencentes 
ao grupo dos capsaicinoides, em especial, a capsaicina. 
Este alcalóide possui diversas propriedades funcionais e 
ampla aplicabilidade industrial, sendo utilizado como ma-
téria-prima para as indústrias alimentícia, farmacêutica e 
cosmética, que necessitam de grau de pureza elevado. Por 
esta razão, é necessário desenvolver e aprimorar as técni-
cas de extração e purifi cação, a fi m de obter moléculas com 
alta efi ciência e grau de pureza. Este trabalho tem como 
objetivo extrair a capsaicina presente em pimentas do gê-
nero Capsicum utilizando métodos convencionais, extra-
ção assistida por ultrassom e partição em sistema aquo-
so bifásico. Foram realizadas extrações utilizando três 
variedades de pimentas em dois estágios de maturação 
(verde e maduro): Malagueta, Cumari-do-Pará e Jalapeño. 
Para os métodos de extração foram utilizados os solven-
tes 2-propanol, 1-propanol, etanol, metanol, acetonitrila e 
água. Dentre as variedades estudadas, a Cumari-do-Pará 
obteve maiores teores do alcalóide, seguida da Malagueta 
e da Jalapeño. Com relação ao estágio de maturação, as 
maiores concentrações de capsaicina foram encontradas 
quando a pimenta estava madura. Quanto aos tipos de 
solventes estudados, o metanol foi o solvente de maior ín-
dice extrativo tanto pelo método a frio (7,12 mg de capsai-
cina/g de pimenta seca) quanto por ultrassom (7,72 mg de 
capsaicina/g de pimenta seca), porém, devido a sua ele-
vada toxicidade foi escolhido o segundo melhor solvente, 
o etanol (4,98 e 6,83 mg de capsaicina/g de pimenta seca 
pelo método a frio e ultrassom, respectivamente) para rea-
lizar a extração a quente utilizando o aparelho de Sohxlet 
(7,41 mg de capsaicina/g de pimenta seca). Com relação 
ao sistema aquoso bifásico composto por acetonitrila e 
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líquidos iônicos baseados em colina (cloreto de colina, bi-
tartarato de colina e dihidrogenocitrato de colina), foram 
construídos os diagramas de fases (curva binodal, linhas 
de amarração e comprimento das linhas de amarração), 
feitos os ajustes no modelo matemático e calculados os 
coefi cientes de partição e efi ciência da extração. Os resul-
tados mostraram que a capsaicina particionou-se prefe-
rencialmente para a fase de topo, rica em acetonitrila. O 
cloreto de colina apresentou maior coefi ciente de partição 
e efi ciência, com valores iguais a 18,9 para o sistema A 
(30% acetonitrila + 40% colinas) e 26,3 para o sistema B 
(35% acetonitrila + 40% colinas), 91,3% para o sistema A e 
92,2% para o sistema B, respectivamente.

IMPLEMENTAÇÃO DE UM ADVERSÁRIO PARA JOGOS 
DIGITAIS DE PÔQUER MODALIDADE TEXAS HOLD’EM 

UTILIZANDO EQUILÍBRIO DE NASH

Daniel Vivorio Marques Rodrigues

Resumo

O principal objetivo do Equilíbrio de Nash é o agente che-
gar ao equilíbrio, o que resulta na sua melhor jogada em 
virtude da jogada do oponente, assim chamamos que o 
agente chegou ao equilíbrio. A sua principal vantagem é 
a sua permanência nos jogos, ele fi cará na mesa o maior 
tempo possível e sempre esperará uma falha do oponen-
te. Ao contrário da maioria dos agentes de Inteligência Ar-
tifi cial, o Equilíbrio de Nash não possui uma modelagem 
de oponente, ele usará a partir de formulas para chegar 
ao resultado da próxima ação. Através dos vários estudos 
sobre Inteligência Artifi cial no poker, Equilíbrio de Nash 
se mostrou muito efi ciente contra outros agentes e até 
humanos. Como o agente sempre irá tender ao empate 
tem de ser feitas muitas partidas para temos um resultado 
conclusivo.  Ao longo dos anos foram criadas variações 
do Equilíbrio de Nash devido a sua efi ciência, essas va-
riações tinham como base melhorar pontos específi cos. 
O objetivo é criar um agente que use Equilíbrio de Nash 
e caso precise mais outro método para aperfeiçoar, este 
será implementado.

IMOBILIZAÇÃO DE PEROXIDASE DE RAIZ FORTE EM 
NANOPARTÍCULAS DE QUITOSANA

Micael Nunes Melo, Raiane Maiara Cardoso dos Santos, 
Cleide Mara Faria Soares, Heiddy Marquez Álvarez, Patrí-

cia Severino, Alini Tinoco Fricks

Resumo

O interesse industrial pela imobilização de enzimas com 
o intuito de se obter um biocatalisador que mantenha a 
efi ciência catalítica e a estabilidade operacional durante 
o processo de síntese, em comparação com sua forma 
livre, é crescente (FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 2007). 
Para a enzima imobilizada fornecer atividade elevada faz-
se necessário a utilização de suportes sólidos biocompa-
tíveis. Dentre os suportes relatados na literatura merece 
destaque o uso de polímeros naturais, como a quitosana, 
por apresentarem uma série de vantagens, tais como: boa 
biocompatilibidade, baixo custo, facilidade de acesso, re-
sistência à contaminação microbiana e simplicidade na 
preparação.  O panorama atual apresenta especial inte-

resse por materiais alternativos e inovadores para aplica-
ção em processos biotecnológicos. Dentre estes materiais 
destacam-se as nanopartículas, que constituem poten-
ciais suportes para a ancoragem de biomoléculas (BIRÓ 
et al., 2008).Assim, o presente trabalho objetivou preparar 
nanopartículas de quitosana pela técnica de gelifi cação 
ionotrópica descrita por CALVO et al. (1997) e aplicá-las 
na imobilização de peroxidase de raiz forte (PRF). A infl u-
ência do carregamento enzimático foi estudada entre 0,1 
e 6,4 mg de HRP/g de massa teórica de nanopartículas. 
Foi estudado também o efeito da razão mássica quito-
sana:PEG (1:0 a 1:10 (m/m)). A atividade da peroxidase foi 
determinada pelo método colorimétrico a 470 ηm utilizan-
do guaiacol como substrato, possibilitando o cálculo de 
rendimento de imobilização (Ya), efi ciência de encapsula-
mento (EE) e capacidade de carregamento (LC). As amos-
tras de nanopartículas puras e contendo PRF foram sub-
metidas à análise por FTIR para confi rmação da presença 
do biocatalisador. No estudo do carregamento enzimático 
foi observado que a concentração de 1 mg/g forneceu 8,7 
% de Ya, com EE de 24,8 % e LC de 9,3 %. Concentrações 
de enzima oferecida acima de 1 mg/g não proporcionam 
aumento no rendimento de imobilização. O estudo da in-
fl uência da razão mássica quitosana:PEG mostra que na 
ausência de PEG as nanopartículas de quitosana apre-
sentam melhores parâmetros de imobilização, com Ya de 
18,5 %, EE de 62,3 % e LC de 17,4 %. A análise do FTIR de-
monstra que a banda de amida I (1,637 cm-1) é atribuída 
ao alongamento de vibração em C=O da ligação peptídica 
da proteína. A banda de amida II (1560 cm-1) é atribuída à 
fl exão N-H e ao alongamento em C-N, enquanto a banda 
de 1411 cm-1 é atributa à amida III. Este resultado indica a 
presença de PRF nas nanopartículas. A imobilização da 
peroxidase em nanopartículas quitosana pela técnica de 
gelifi cação ionotrópica apresenta uma proposta promis-
sora, por ser um processo simples e de baixo custo.

AVALIAÇÃO DA INFLUENCIA DE DIFERENTES 
LÍQUIDOS IÓNICOS COMO ADITIVOS NO PROCESSO 

DE IMOBILIZAÇÃO DE LIPASE BACILLUS SP EM 
BIOPOLÍMERO

Elvio Barreto de Melo Filho, Rebeca Padilla, Alini Fricks, 
Cleide Soares, Alvaro Lima, Elton Franceschi, Daniel Silva

Resumo
 
Um dos grandes desafi os no processo de imobilização é 
o uso de aditivos com objetivo de aumentar a atividade 
e estabilidade de biocatalisadores imobilizados, como 
por exemplo, o uso de líquidos iônicos. Portanto, o obje-
tivo principal deste trabalho foi verifi car a infl uência de 
diferentes líquidos iônicos como aditivo no processo de 
imobilização por adsorção física da lipase Bacillus sp. na 
superfície do biopolímero natural poli (3-hidroxibutirato-
co-hidroxivalerato) PHBV na reação de hidrólise. A lipase 
Bacillus sp. (ITP-001) foi obtida por fermentação submer-
sa de acordo ao método descrito por Barbosa et al., (2011). 
O aditivo foi adicionado durante o processo de imobili-
zação por adsorção física em meio orgânico de acordo 
ao método proposto por Cabrera-Padilla et al., (2013). Os 
valores de recuperação de atividade (RA) foram determi-
nados na reação de hidrólise de azeite de oliva (Soares 
et al., 1999). Os líquidos iônicos utilizados como aditivos 
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foram subdivididos: para o estudo da familia catiônica (LI1: 
Cloreto de 1-butil-3-metilpiridinio/[C4mpy]Cl; LI2: Cloreto 
de 1-butil-3- metilimidazólio/ [C4min]Cl); para o estudo da 
infl uencia dos ânions (LI2: [C4min]Cl; LI3: Diacimida de 1- 
butil-3- metilimidazólio/[C4min]N(CN)2; LI4: Bis(trifl uoro-
metilsulfonil)imida de 1-butil-3- metilimidazólio /[C4min]
Tf2N); e para o estudo da infl uencia do comprimento da 
cadeia do cátion (LI5: Bis(trifl uorometilsulfonil)imida de 
1-Etil-3-metilimidazólio; LI4: [C4min]Tf2N]). E o controle 
foi o biocatalisador imobilizado na ausência de líquido 
iônico (BI-SLI). Inicialmente, nossos resultados sugerem 
que a mudança da familia catiônica dos líquidos iônicos 
infl uemciam na RA (BI-LI1, BI-LI2); o maior valor foi encon-
trado para [C4min]Cl/LI2. Para os biocatalisadores imo-
bilizados na presença de líquidos iônicos com o mesmo 
cation [C4mim]+ e diferentes ânions (BI-LI2, BI-LI3, BI-LI4),  
a RA dos biocatalisadores seguiram a tendência Tf2N- > 
Cl- = N(CN)2-. Para os biocatalisadores imobilizados na 
presença de líquidos iônicos, com o mesmo ânion Tf2N- 
(BI-LI4, BI-LI5), observou-se um incremento da RA com o 
aumentou do comprimento da cadeia de substitutos do 
cátion dos líquidos iônicos. A maior RA foi obtida para o 
biocatalisador imobilizado com o líquido iônico mais hi-
drofóbico BI-LI4, (RA=56%) mais de duas vezes maior que 
o BI-SLI (RA=25%). Após, a seleção deste biocatalisador 
com maior rendimento de imobilização foram determi-
nados os seguintes parâmetros otimizados na reação de 
hidrólise: pH 7,0; 37°C, Vmax igual à  253,5 U/g e Km igual 
à 73,5 mM. A estabilidade térmica para ambas as tempe-
raturas estudadas (37 e 60ºC) apresentaram comporta-
mentos similares. A estabilidade operacional foi testada 
em reações de 1 h, mostrando-se superior para o BI-LI4 
que depois de 20 reusos manteve-se com 73% da sua ati-
vidade inicial comparado com o BI-SLI que depois de 10 
reusos manteve somente 33% de sua atividade inicial. A 
partir dos resultados obtidos pode-se concluir que o uso 
de líquido iônico mais hidrofóbico como aditivo no pro-
cesso de imobilização de lipase favorece o aumento da 
atividade e estabilidade do biocatalisador.

SOFTWARE LIVRE NA AUDITORIA E SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA 

OPERACIONAL PARA PERÍCIA, AUDITORIA, TESTE E 
GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Eduardo Levi Chaves Barbosa de Oliveira, Saulo Alex 
Santana Santos, Fábio Gomes Rocha

Resumo

Em tempos em que a informação é algo vital, sua integrida-
de, disponibilidade e segurança é algo de fundamental im-
portância. De acordo com o Centro de Estudos, Resposta e 
Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT), o 
Brasil sofre cerca de 1000 tentativas de golpes cibernéticos 
todos os dias, nas quais 64% partem de computadores do 
próprio país. A Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) em conjunto com a ISO defi niriam um conjunto de 
normas que defi nem o que é um Sistema de Gestão de Se-
gurança da Informação (SGSI). Tais normas são conhecidas 
como a série NBR/ISO 27000. As mais importantes para 
o escopo dessa pesquisa são as duas primeiras: NBR/ISO 
27001 e NBR/ISO 27002. Essas tratam respectivamen-
te da defi nição de modelo para estabelecer, implementar, 
operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar 

um SGSI e na aplicação de boas práticas na manutenção 
de tais sistemas. Partindo desse raciocínio e do princípio 
que excelentes ferramentas em nível de usuário para aná-
lise, perícia e auditoria da informação estão disponibiliza-
das livremente naInternet, este trabalho visa então agrupar 
tais ferramentas buscando realizar testes de integração de 
forma que ao fi nal tenhamos um sistema protótipo em con-
formidades com as normas da série 27000 da ABNT. Em 
um nível mais baixo, usamos o kernel Linux, que foi criado 
em 1991 pelo estudante fi nlandês Linus Torvalds e, nos dias 
atuais, é mantido pelo mesmo e uma comunidade ativa de 
desenvolvedores localizados em diversas partes do glo-
bo. Além do kernel Linux, também foi pensado usar como 
base a distribuição Ubuntu, porém a maneira como a mes-
ma administra as dependências de pacotes fez com que 
nós voltássemos atrás dessa decisão e decidimos, então, 
utilizar como base a distribuição Slackware pelo fato dela 
lidar melhor com esse problema de dependência de paco-
tes. Uma vez o sistema protótipo fi nalizado, pretendemos 
disponibilizá-lo para testes mais reais e específi cos em am-
bientes de produção como orgãos do Governo do Estado 
de Sergipe.

SÍNTESE DE MATERIAIS HÍBRIDOS 
ORGÂNICO-INORGÂNICOS ASSISTIDA POR 

IRRADIAÇÃO MICRO-ONDAS

Marilia Rafaele Oliveira Santos, Juliana Faccin de Conto, 
Aiála Santos Carvalho, Kelvis Vieira Campos, Cesar Cos-

tapinto Santana, Silvia Maria Egues

Resumo

A síntese de materiais híbridos orgânico-inorgânicos 
tem apresentado grande interesse tanto para socieda-
de acadêmica como para a indústria, pois a modificação 
de suportes inorgânicos com grupos orgânicos amplia 
a possibilidade de uso destes materiais. No entanto, a 
síntese dos materias híbridos orgânico-inorgânicos en-
volve longos tempos de reação e temperaturas eleva-
das. Uma alternativa para reduzir os tempos de reação 
para a obtenção desses materiais é o uso da irradiação 
micro-ondas como fonte de aquecimento. Quando com-
parado ao método convencional, o aquecimento assisti-
do por irradiação micro-ondas reduz o tempo da reação 
de dias para horas, sem alterar a qualidade da amostra. 
Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi sintetizar um 
material híbrido orgânico-inorgânico, mais especifica-
mente sílica modificada com 3-cloropropiltrimetoxisila-
no, em reator com aquecimento por micro-ondas, bem 
como avaliar a influência da temperatura e tempo de 
reação na morfologia e quantidade de orgânico presen-
te no material. Para isso, sintetizou-se três diferentes 
materiais híbridos pelo método sol-gel via irradiação 
micro-ondas no tempo de 25 min, 300 W de potência 
e temperaturas de 40, 60 e 80 ºC. Após a síntese, os 
materiais foram caracterizados através da análise ele-
mentar (CHN), espectroscopia no infra-vermelho com 
transformada de Fourier (FTIR) e isotermas de adsor-
ção/dessorção de N2. Ao final do processo pôde-se no-
tar que a irradiação micro-ondas teve influência na mor-
fologia da sílica, observando-se também que ao usar a 
irradiação micro-ondas como fonte de aquecimento, a 
velocidade de reação foi acelerada e a área superficial 
do material aumentou consideravelmente.
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IMPLEMENTAÇÃO DE UM ADVERSÁRIO PARA 
JOGOS DIGITAIS DE PÔQUER MODALIDADE TEXAS 

HOLD’EM UTILIZANDO UMA ESTRATÉGIA DE TIMES DE 
PROGRAMAS DE COMPUTADORES.

Leonardo Henrique da Rocha Araujo

Resumo

O artigo visa explanar o processo de desenvolvimento de 
um agente jogador de pôquer focado na seguinte estraté-
gia: em uma partida com mais de um jogador o agente é 
indicado a prosseguir por meio de fórmulas, já em uma par-
tida um contra um, deverá utilizar-se do Equilíbrio de Nash. 
Utilizando-se da abordagem de fórmulas, o jogador irá jo-
gar defensivamente, analisando o potencial de sua mão e 
força da mesma para defi nir se vale a pena continuar na 
jogada ou sair, isso aliado a um modelo de seu oponente 
deverá garantir uma certa durabilidade na partida, até di-
minuir o número de jogadores na rodada para apenas um, 
que será o momento de alterar para sua outra estratégia. O 
Equilíbrio de Nash foi escolhido porque foca na resolução 
de um problema escolhendo a melhor opção para si e pior 
para o oponente, sendo assim poderia ter seu desempenho 
reduzido com a presença de tantos adversários, por isso ela 
seria a estratégia complementar nesse caso.

ESTUDO DA ADSORÇÃO DO AZUL DE METILENO 
SOBRE CARVÃO DE MESOCARPO DO COCO VERDE 

ASSISTIDA POR ULTRASSOM

Anne Raquel Teixeira Cardoso

Resumo

O desenvolvimento das atividades industriais e agrícolas 
das últimas décadas tem sido um dos principais respon-
sáveis pela contaminação do meio ambiente, seja devido 
à negligência do tratamento dos seus efl uentes ou mes-
mo por acidentes cada vez mais frequentes que propi-
ciam o lançamento de muitos poluentes numa quantida-
de muito maior do que aquela que seria natural. A partir 
dessa problemática surgiu a necessidade de pesquisar 
materiais que possam ser utilizados como adsorventes 
para eliminação de contaminantes em efl uentes aquosos, 
dentre eles o que mais destaca-se é o carvão que apre-
senta excelentes características adsorventes. Estudos de 
adsorção foram realizados para estudar os efeitos de di-
ferentes parâmetros como dose de adsorvente, concen-
tração inicial de corante e energia ultra-sônica em adsor-
ção. do corante azul de metileno A associação simultânea 
de ultra-som com agitação leva a uma intensifi cação do 
processo de adsorção.OBJETIVO:Portanto o objetivo des-
te estudo foi verifi car a viabilidade de uso do resíduo da 
pirólise  do mesocarpo do coco verde (carvão vegetal) 
como bioadsorvente do corante azul de metileno em so-
lução aquosa, investigando os efeitos do ultrassom no 
processo de adsorção.METODOLOGIA: O carvão foi ini-
cialmente macerado e pré-tratado com lavagem com água 
destilada (solvente polar) e com diclorometano (solvente 
apolar) com auxílio de ultrassom, para remover impure-
zas restantes do processo de pirólise. O sólido foi seco 
em estufa a 100ºC durante 2 horas. O azul de metileno 
foi escolhido como adsorvato devido à sua facilidade de 
manuseio e de análise por espectrofotometria no UV-Vis. 

O estudo de adsorção foi feito em banho fi nito em fras-
cos âmbar mergulhados em banho de ultrassom (40 kHz 
e 120 W) . A efi ciência da remoção do corante foi avaliada 
por espectrofotometria no UV-Visível e foi avaliadas nas 
seguintes condições concentração inicial do corante (Co = 
10-50 mg/L), dosagem do de adsorvente (1,0 g/L), tempo 
de contato de (0-1 h), pH (5) e temperatura (25°C). Todas 
as análises foram realizadas em duplicata.RESULTADOS: 
Os resultados obtidos mostraram que o carvão foi capaz 
de remover o corante da solução aquosa com sucesso.A 
medida que se aumentou a concentração inicial foi pos-
sível notar o aumento da adsorção. A potência acústica 
do ultrassom também foi um fator importante para o au-
mento da remoção de corante.O equilíbrio foi alcançado 
em aproximadamente 20 min e o percentual de remoção 
foi de 85%.O modelo cinético que melhor descreveu foi o 
Pseudo 2º ordem.

PROJETO DO CHASSIS PARA UM PROTÓTIPO DE 
FORMULA SAE ELÉTRICO

Fillipe Barreto, Antônio José de Jesus Santos

Resumo

Embasada no campo da Engenharia Mecânica com ên-
fase na dinâmica veicular e na mecânica estrutural, esta 
investigação objetivou o dimensionamento e modelagem 
computacional de um chassis para a prototipagem de 
um veículo monoposto tipo fórmula de alto desempenho, 
adequando-o nas normas exigidas pela SAE Internacio-
nal. A fórmula SAE é a maior competição estudantil de en-
genharia do mundo, onde os estudantes têm que projetar 
e construir um protótipo de veículo tipo fórmula. Com o 
intuito de participar deste evento, os alunos do curso de 
Engenharia Mecatrônica criaram a equipe FSAE e-UNIT, 
onde subgrupos foram formados para projetar as partes 
do veículo. Um dos subgrupos mais importantes para o 
desempenho e segurança do automóvel é o subgrupo do 
Chassis. Conhecido também como Esqueleto do Carro, o 
Chassis é o responsável pelo suporte, da forma e seguran-
ça do Fórmula e, através do conhecimento dos materiais 
utilizados (ASHBY, 2012; DANIEL, 2006) e esforços inter-
nos (COLLINS, 2006; NISBETT, 2011), é possível melhorar 
a performance do carro diminuindo a resistência do ar e, 
aumentar a segurança do piloto ampliando a absorção do 
impacto na estrutura além da possibilidade de melhorias 
na ergonomia. Através de estudos de treliças (BEER, 2010), 
aerodinâmica e utilizando softwares de modelagem CAD 
(Solidworks) e de análise de elementos fi nitos (Ansys), 
além de estudo e seleção de materiais, será possível fazer 
o projeto do Chassis.

EXTRAÇÃO DE CAPSAICINOIDES PRESENTES EM 
FRUTOS DO GÊNERO CAPSICUMUTILIZANDO O 

MÉTODO CONVENCIONAL, EXTRAÇÃO ASSISTIDA 
POR ULTRASSOM E SISTEMA AQUOSO BIFÁSICO

Lana Naiadhy Silva, Álvaro Silva Lima

Resumo

O Brasil é o segundo maior produtor de pimenta Capsicum no 
mundo e possuindo uma grande variedade. A principal carac-
terística dos frutos deste gênero é a pungência, decorrente da 
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presença dos alcaloides pertencentes ao grupo dos capsaici-
noides, em especial, a capsaicina. Este alcalóide possui diver-
sas propriedades funcionais e ampla aplicabilidade industrial, 
sendo utilizado como matéria-prima para as indústrias ali-
mentícia, farmacêutica e cosmética, que necessitam de grau 
de pureza elevado. Por esta razão, é necessário desenvolver e 
aprimorar as técnicas de extração e purifi cação, a fi m de obter 
moléculas com alta efi ciência e grau de pureza. Este trabalho 
tem como objetivo extrair a capsaicina presente em pimen-
tas do gênero Capsicum utilizando métodos convencionais, 
extração assistida por ultrassom e partição em sistema aquo-
so bifásico. Foram realizadas extrações utilizando três varie-
dades de pimentas em dois estágios de maturação (verde e 
maduro): Malagueta, Cumari-do-Pará e Jalapeño. Para os mé-
todos de extração foram utilizados os solventes 2-propanol, 
1-propanol, etanol, metanol, acetonitrila e água. Dentre as va-
riedades estudadas, a Cumari-do-Pará obteve maiores teores 
do alcalóide, seguida da Malagueta e da Jalapeño. Com rela-
ção ao estágio de maturação, as maiores concentrações de 
capsaicina foram encontradas quando a pimenta estava ma-
dura. Quanto aos tipos de solventes estudados, o metanol foi 
o solvente de maior índice extrativo tanto pelo método a frio 
(7,12 mg de capsaicina/g de pimenta seca) quanto por ultras-
som (7,72 mg de capsaicina/g de pimenta seca), porém, devi-
do a sua elevada toxicidade foi escolhido o segundo melhor 
solvente, o etanol (4,98 e 6,83 mg de capsaicina/g de pimenta 
seca pelo método a frio e ultrassom, respectivamente) para 
realizar a extração a quente utilizando o aparelho de Sohxlet 
(7,41 mg de capsaicina/g de pimenta seca). Com relação ao 
sistema aquoso bifásico composto por acetonitrila e líquidos 
iônicos baseados em colina (cloreto de colina, bitartarato de 
colina e dihidrogenocitrato de colina), foram construídos os 
diagramas de fases (curva binodal, linhas de amarração e 
comprimento das linhas de amarração), feitos os ajustes no 
modelo matemático e calculados os coefi cientes de partição 
e efi ciência da extração. Os resultados mostraram que a cap-
saicina particionou-se preferencialmente para a fase de topo, 
rica em acetonitrila. O cloreto de colina apresentou maior coe-
fi ciente de partição e efi ciência, com valores iguais a 18,9 para 
o sistema A (30% acetonitrila + 40% colinas) e 26,3 para o sis-
tema B (35% acetonitrila + 40% colinas), 91,3% para o sistema A 
e 92,2% para o sistema B, respectivamente.

SOFTWARE LIVRE NA AUDITORIA E SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA 

OPERACIONAL PARA PERICIA, AUDITORIA, TESTE E 
GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Lanay Marques Cardoso, Fábio Gomes

Resumo

Como analisado a segurança é essencial para assegurar os 
dados de uma empresa, por conta disso devemos praticar os 
pilares da segurança, segundo a norma da série 27000, com 
base na norma e na necessidade de obterem-se resultados 
sobre o status de segurança da rede em uma empresa, fez-
se ideal a concepção da gestão de segurança da informação, 
atribuída a pericia, auditoria, teste da rede, facilitando a busca 
de melhores informações da segurança, por este motivo a rea-
lização do desenvolvimento de um sistema operacional base-
ado nesses pontos da segurança, facilita o teste de uma rede 
empresarial. Observando a necessidade de uma boa seguran-
ça nas empresas visamos à melhoria do estado de seguran-
ça de uma empresa de pequeno e médio porte, utilizando o 

software livre para monitoria e teste de segurança de rede. A 
metodologia utilizada é do tipo experimental, iniciada por pes-
quisas bibliográfi cas visando o referencial dos métodos uti-
lizados atualmente, com base no levantamento foi realizado 
uma análise sistêmica dos problemas relacionados a admi-
nistração de redes, com base no levantamento bibliográfi co, 
buscando informações sobre a segurança e realizando um 
levantamento de ferramentas, adequando uma distribuição 
Linux através do processo de remasterização, com base nos 
requisitos da norma de segurança ISO/IEC 27002, no qual 
utiliza-se de uma distribuição Linux existente para a criação 
de uma nova distribuição com as ferramentas selecionadas. 
Os resultados apresentados foram os desenvolvimentos de 
um programa analisador de logs para múltiplos ambientes e 
outro software de analise de redes por IP, além da adaptação 
do instalador do sistema operacional Debian.

CONSTRUÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO DE UM 
PROTÓTIPO PARA SÍNTESE DO BIODIESEL

Gabriel Menezes Moura, Manuela Souza

Resumo

Com o aumento da demanda energética no Brasil, a aquisi-
ção de novas fontes de energias vem sendo estudas e proje-
tadas. Uma delas é a produção do biodiesel, um combustível 
totalmente ecológico e com um grande potencial em gerar 
energia mecânica para motores a diesel. A fi m de gerar a sín-
tese do biodiesel utilizando óleos residuais, este projeto traz 
um modelo inovador em construção e instrumentação de 
um protótipo piloto de escala laboratorial utilizando recursos 
de energias renováveis. A produção do biodiesel será total-
mente controlada pela automação industrial, requisitando a 
mínima interação humana.O objetivo do projeto é montar e 
instrumentar um protótipo para síntese do biodiesel. Dimen-
sionando equipamentos aplicando conceitos de engenharia, 
envolvendo calibragem de sensores de temperatura e vazão, 
confi guração dos equipamentos para as faixas de atuação, 
projetar e montar linhas dos sistemas, desenvolver sinótico 
do processo para telas de monitoramento, confi gurar siste-
ma supervisório e aquisição de dados.Durante a montagem 
e instrumentação, instrumentos e equipamentos industriais 
como: sensores, bombas volumétricas, termopares, atuado-
res estarão sendo empregados no projeto. Todo o processo 
irá ser controlado por um CLP – controlador lógico progra-
mável – conectado a um sistema supervisório, afi m de que, 
defi na-se um controle automatizado resultando.O desen-
volvimento do projeto presente utilizando de controladores 
avançados aplicados à produção de biodiesel pôde-se ver 
um controle do processo baseado na automação industrial, 
que permitiu confi gurar e monitorar as variáveis do processo. 
A comunicação desenvolvida entre o sistema supervisório o 
CLP (controlador lógico programável) permite acionar o sis-
tema, controlar e alterar as variáveis do processo, em telas 
interativas e explicativas. Reduzindo a interação do operador 
com a planta e favorecendo a leitura dos valores das variá-
veis em suas respectivas telas. A planta automatizada será 
responsável pela realização de uma reação de transesterifi -
cação de um óleo residual com objetivo de sintetizá-lo em 
biodiesel. O principal objetivo da planta é o controle da tem-
peratura do reator, onde acontecerão as reações químicas 
do processo de transesterifi cação. O controle da temperatu-
ra do reator estará sendo monitorada pelo sistema desenvol-
vido com a automação e o sistema supervisório.
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PROPOSTA DE PROTOCOLO DA ANÁLISE HISTOLÓGI-
CA DE ENXERTOS A BASE DE QUITOSANA, FIBROÍNA 
E HIDROXIAPATITA NO REPARO DO DEFEITO CRÍTICO 

EM CALOTA CRANIANA DE RATOS

Hallyson Franklynn Wette, Almir Guimarães Campos, 
Raiane Nascimento Santos, Larissa Santos Silva, Gabriela 
Santos Andrade, José Trindade Junior, Paulo Autran Lima

Resumo

A reposição tecidual óssea pode ser facilitada através de 
implantes de biomateirias. Entretanto, sabe-se que para 
obter bons biomateriais é necessário observar a interação 
do enxerto com o osso na região em que foi implantado. 
Enxertos de quitosana, fi broína e hidroxiapatita vem sen-
do estudados como substitutos ósseos no defeito crítico 
de ratos, porém, poucos trabalhos analisam a interação 
osso-enxerto. Com isso, objetivou-se estabelecer um pro-
tocolo da análise histológica de enxertos de quitosana, 
fi broína e hidroxiapatita no reparo do defeito crítico em 
calota craniana de ratos. Foi realizada uma revisão de li-
teratura, priorizando os descritores quitosana, fi broína, 
hidroxiapatita, modelo cirúrgico de defeito crítico em ca-
lota craniana de ratos, interação material-enxerto e teste 
histológico nas principais bases de dados no período de 
2009 e 2014. Como resultado, primeiramente será reali-
zado o procedimento cirúrgico com anestesia geral sob 
injeção intraperitoneal de 50 mg/Kg de tiopental sódico. 
Posteriormente, será realizada a tricotomia da região fron-
toparietal da cabeça do animal, com auxílio de tesoura e 
lâmina, com assepsia utilizando álcool iodado. Será re-
alizada uma incisão mucoperiostal, com uma lâmina de 
bisturi nº10, em formato de meia-lua na calota craniana. 
Os retalhos de espessura total serão elevados, expondo 
amplamente a cortical óssea da região. A seguir, será re-
movido um fragmento da porção média dos ossos parie-
tais, com auxílio de um motor cirúrgico, por meio de uma 
broca trefi na cirúrgica com 5 mm de diâmetro interno e 
com 8,5 mm de diâmetro externo sob irrigação abundante 
e contínua de solução fi siológica. Após a remoção das tá-
buas corticais externa e interna, os defeitos críticos serão 
preenchidos com os enxertos. Os retalhos, a seguir, serão 
reposicionados e suturados com linha de seda preta nº3. 
Após a cirurgia, será administrado por via intraperitoneal 1 
mg/Kg de Banamine injetável pet para a indução de anal-
gesia pós-operatória. Após a cirurgia os animais serão 
monitorados até cessar o efeito da anestesia e acomoda-
dos em caixas de polipropileno individuais. Decorridos os 
períodos experimentais de 7, 14 e 21 dias, os animais serão 
eutanasiados, por meio de uma injeção intraperitoneal de 
150 mg/Kg de tiopental sódico. Seguido da extração da 
calota craniana através de uma incisão trapezoidal região 
parietal da calota, remoção do tecido mole e osteotomia 
com a broca tronco-cônica 702 para remoção completa da 
área operada. As peças obtidas serão imersas em formo-
lina tamponada a 10%, e mantidos por um período de 48 
horas; lavadas em água corrente por 2 horas; descalcifi ca-
dos com uma solução de ácido nítrico a 5%, trocado diaria-
mente, por 4 dias, de acordo com a espessura óssea; de-
sidratadas em etanol, clarifi cadas em xilol e incluídas em 
parafi na derretida. Serão efetuados cortes alternados de 
6 µm de espessura através de um micrometro e corados 
pela técnica de hematoxilina-eosina (HE) para marcação 
do tecido ósseo original. Com isso, esperar-se que, com 

esse protocolo proposto, seja possível avaliar a interação 
dos enxertos com o tecido adjacente através da avaliação 
do osso neoformado, do perfi l infl amatório local e da dife-
renciação das células ósseas.

ASPECTOS ATUAIS NO TRATAMENTO 
DA BEXIGA HIPERATIVA

Evilany Souza Santos, Mayara Soares Santos, Daniela 
Maia Maia, Paulo Autran Leite Lima, Tássia Virgánia 

Carvalho Oliveira, Tarcisio Brandão Lima, Licia Santos 
Santana

Resumo

A síndrome da bexiga hiperativa é classifi cada pelo Comi-
tê de Padronização da Terminologia da Sociedade Inter-
nacional de Continência (ICS) como um conjunto de sinto-
mas que sugere disfunção do trato urinário baixo, a bexiga 
hiperativa é o segundo tipo mais comum de incontinência, 
devido às alterações hormonais e diversos fatores que 
são mais evidentes em mulheres idosas. O tratamento 
da bexiga hiperativa baseia-se no tratamento conserva-
dor que é medicamentoso e fi sioterapêutico, que inclui o 
tratamento comportamental. Demonstraros aspectos atu-
ais no tratamento da bexiga hiperativa.  Trata-se de um 
estudo de revisão bibliográfi ca, pertinente presente nas 
bases de dados Scielo, Pubmed, PEDro, Medline, Bireme, 
Cochrane, foram utilizados os descritores do assunto: 
dor; fi sioterapia; terapia comportamental.De acordo com 
o estudo de Wang, Wang e Chen (2004), foram divididas 
aleatoriamente em três grupos, 34 mulheres no grupo de 
treinamento do assoalho pélvico, 34 no grupo de biofe-
edback, e 35 no grupo de eletroestimulação, concluindo, 
que o melhor resultado foi obtido no grupo de eletroes-
timulação já que 49% das pacientes com bexiga hiperati-
va obtiveram cura devido, a redução ou inibição efi caz da 
atividade do detrusor. A partir desta revisão foi possível 
observar que os recursos utilizados na fi sioterapia para a 
bexiga hiperativa são poucos, sendo o mais comum o tra-
tamento com eletroestimulação no nervo tibial posterior.

EPIDEMIOLOGIA DAS HEPATITES VIRAIS 
NO BRASIL NO ANO DE 2012

Maria Vitória Almeida Carvalho, Taciane Pereira, Ana 
Tassia de Melo Costa, Hélia Cristina Andrade Silva, 
Victória Regina Santos Pinto, Ilva Santos Fonseca

Resumo

INTRODUÇÃO: As hepatites virais são doenças causadas 
por diferentes agentes etiológicos do tipo A, B C, D e E, 
sendo um problema de saúde pública. Segundo a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS), há no mundo cerca de 
520 milhões de pessoas portadoras da infecção pelos ví-
rus das hepatites B e C. OBJETIVO: Diante disto o presen-
te trabalho verifi ca a prevalência da hepatite viral no Brasil 
no ano de 2012. METODOLOGIA: Tratou-se de um estudo 
do tipo quantitativo, descritivo e exploratório, utilizando o 
Sistema de Informações de Agravos e Notifi cações (SI-
NAN) como instrumento de coleta de dados e dados reti-
rados do DATASUS. RESULTADOS: Na análise dos dados, 
observa-se que a região Sudeste apresenta o maior índice 
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de casos confi rmados por hepatites (39,4%), tendo o es-
tado de São Paulo a maior prevalência (24,3%). De acordo 
com a distribuição dos dados sociodemográfi cos, a raça 
branca se destaca entra as outras raças e de acordo com 
as formas de contágio o uso de drogas injetáveis (39,2%) 
é o fator de maior endemicidade, elevando assim a forma 
etiológica do vírus da hepatite C. CONCLUSÃO: Apesar de 
tratar-se de patologia bastante conhecida pela sociedade 
em geral as Hepatites Virais ainda apresentam incidência 
elevada no país, caracterizando necessidade de interven-
ção preventiva e educativa da população.

PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ENXERTOS A 
BASE DE FIBROÍNA, QUITOSANA E HIDROXIAPATITA 

PARA A UTILIZAÇÃO NO TECIDO ÓSSEO

Gabriela Santos Andrade, Paulo Autran Leite Lima

Resumo

A engenharia de tecidos une conhecimentos das áreas da 
saúde, engenharia mecânica e ciência dos materiais, bus-
cando o desenvolvimento de substitutos biológicos ade-
quados para a reparação (ZHOU, LEE, 2011). Compósitos 
híbridos de quitosana (CHI), fi broína (SF) e hidroxiapatita 
(HA) podem representar materiais biocompatíveis, com 
características atrativas para aplicações no tecido ósseo 
(O’BRIEN, 2011). Sendo assim, objetivou-se, com este tra-
balho, preparar e caracterizar enxertos a base de fi broína, 
quitosana e hidroxiapatita para a utilização no tecido ós-
seo. Os compósitos foram produzidos a partir de uma solu-
ção de ácido acético (1 % v/v), em soluções de CHI, CHI/SF, 
CHI/SF/HA. A caracterização dos arcabouços realizou-se 
por difração de raios-X, espectroscopia no infravermelho 
com transformada de Fourier com refl etância total atenu-
ada, microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia 
de energia dispersiva. Além disso, os compósitos foram 
submetidos a testes para verifi cação da porosidade e ta-
manho de poro (LIMA et al., 2013).  Os padrões de DRX 
mostram picos característicos correspondentes a CHI, SF 
e HA. O resultado do FTIR apresentou bandas caracterís-
ticas dos materiais utilizados. O EDS mostrou a presença 
dos elementos C, O, N, P e Ca e a análise do MEV mos-
trou a morfologia dos materiais com poros na superfície 
do material. Com isso, a metodologia aplicada possibilitou 
a produção dos enxertos, que os mesmos apresentas-
sem boa interação, com características constatadas pela 
caracterização físico-química. Os resultados evidenciam 
grande potencial para a aplicação destes materiais na re-
paração de defeitos ósseos.

ABORDAGEM DA FISIOTERAPIA 
NA SEXUALIDADE FEMININA

Allana Vieira de Oliveira, Amanda de Jesus Silva, Breno 
Tavares Santos, Lucas Abade Mozini Duarte, Maria 
Nayara Mota, Natanna Souza dos Santos, Rômulo 

Fernando Lacerda de Oliveira, Daniela da Costa Maia, 
Licia Santos Santana

Resumo

As disfunções sexuais interferem tanto na qualidade de 
vida das mulheres quanto no relacionamento com seus 
parceiros. É capaz de infl uenciar a saúde física e mental 

e pode ser afetada por fatores orgânicos, emocionais e 
sociais. O transtorno de qualquer uma das fases da res-
posta sexual (desejo, excitação, orgasmo e resolução) 
pode acarretar o surgimento de disfunções sexuais (AN-
TONIOLI; SIMÕES, 2010). As causas de disfunção sexual 
nas mulheres são multifatoriais, envolvendo aspectos fí-
sicos, psicológicos, sociais ou até mesmo sendo de cau-
sa desconhecida. As mais apontadas na literatura são 
a idade (acima de 44 anos), o défi cit de estrogênio pela 
menopausa, as cirurgias vaginais, as disfunções sexuais 
do parceiro, a crença religiosa, o desemprego e uma bai-
xa percepção da qualidade de vida. As doenças sexuais, 
portanto, caracterizam-se por falta, excesso, desconforto 
ou até a própria dor na expressão e no desenvolvimento 
do ciclo sexual, afetando uma ou mais fases. Quanto mais 
precocemente incidir o comprometimento do ciclo, mais 
prejuízo acarretará à resposta sexual e mais complexos 
serão o quadro clínico e, respectivamente, o prognóstico 
e tratamento (PIASSAROLLI et al, 2010) . Demonstrar a 
efi cácia da fi sioterapia nas disfunções sexuais femininas. 
Estudo de revisão bibliográfi ca com busca nas bases de 
dados da Scielo. As mulheres submetidas ao treinamen-
to dos músculos do assoalho pélvico após seis meses 
obtiveram uma redução signifi cativa de problemas com 
a vida sexual e social, melhora do desejo sexual, do or-
gasmo e do desempenho durante a relação sexual. A re-
abilitação e o fortalecimento dos músculos do assoalho 
pélvico tiveram efeito positivo na vida sexual das mulhe-
res. Os exercícios do assoalho pélvico também produzem 
um aumento na vascularização pélvica e na sensibilidade 
clitoriana, o que promoveria uma melhor excitação e lu-
brifi cação. Foi observado também que não só o fortaleci-
mento, mas também a conscientização e a propriocepção 
dessa musculatura promoveriam uma maior percepção da 
região perineal, melhorando assim a autoimagem da mu-
lher, sua receptividade em relação à atividade sexual e a 
satisfação com seu desempenho. Os métodos utilizados 
para avaliação dos músculos do assoalho pélvico foram 
a palpação vaginal e a eletromiografi a (PIASSAROLLI et 
al, 2010). Essa revisão permite concluir que o tratamento 
fi sioterapêutico pode ser um recurso efi caz para auxiliar 
nas disfunções sexuais e na melhora da qualidade de vida 
das mulheres portadoras. Contudo, deve-se realizar mais 
pesquisas a respeito do tema para possibilitar respostas 
mais específi cas referentes à efi ciência e a contribuição 
da fi sioterapia nas disfunções sexuais femininas.
 

ALTERAÇÕES BIOMECÂNICAS NO PERÍODO 
GESTACIONAL: REVISÃO DE LITERATURA

Raquel Nunes Da Mota, Isa Barreto Dórea Figueiredo, 
Ana Brisa Santana, Gabrielle Barrozo, Vaneza Vilela, Ana 
Carla Santos Silva, Rafaela Da Silva Santos, Licia Santa-

na, Paulo Autran Leite Lima, Daniela Da Costa Maia

Resumo

Desde a concepção até o nascimento, o embrião passa 
por diversas fases, e consigo, o organismo da gestante 
sofre diversas modifi cações para poder acomodar o feto. 
Algumas delas totalmente visíveis como a mudança do 
centro de gravidade do corpo que refl ete no aumento da 
lordose lombar e outras a nível fi siológico sistêmico.  Ob-
jetiva-se fazer um estudo sobre as alterações do período 
gestacional e como a fi sioterapia poderá minimizar os 
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efeitos muitas vezes incômodos gerados neste período. 
Trata-se de um estudo de revisão bibliográfi ca, pertinente 
presente nas bases de dados Scielo, Pubmed, PEDro, Me-
dline, Bireme, Cochrane, foram analisados 15 artigos com 
data de publicação entre 2000 e 2014.  A preparação do 
corpo para a gestação envolve ajustes dos mais variados 
sistemas como salienta MANTLE e POLDEN, 2005. As 
mudanças na mecânica do esqueleto são devido a ação 
hormonal que aumenta a frouxidão ligamentar (MARNA-
CH et al., 2003) e mudanças biomecânicas (BIRCH et al., 
2003) que provocam modifi cações estruturais na estática 
e dinâmica do esqueleto. Souza, 2009, relata ocorrência 
de aumento da curvatura lombar, dorsal e cervical na ges-
tante devido ao estresse das articulações pelo aumento 
do peso do feto, resultando em frouxidão nos ligamentos 
longitudinais da espinha e consequentemente frouxidão 
das articulações espinais, a pelve inclina-se para frente 
(anterversão), e o músculo iliopsoas inserido na região 
lombar sofre sobrecarga resultando em dor na região e 
irritação dos nervos sensitivos. Diante disso, BARACHO, 
2012, diz que a atuação fi sioterapêutica, destaca-se no au-
xilio das alterações musculo-esquelético que ocorrem du-
rante todo período de gestação e assim como relacionado 
à fadiga aguda e sobrecarga física. São indicados exercí-
cios resistidos com carga moderada e leve para ganho de 
força e fl exibilidade da musculatura e articulações. Além 
disso, ajuda a mulher a suportar o ganho de peso durante 
a gestação (SOUZA 2009).  De acordo com as publica-
ções, a fi sioterapia mostra-se extremamente efi caz na me-
lhora da qualidade de vida e na minimização de algumas 
das alterações decorrentes do período. 

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NA EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAR ONCOPEDIÁTRICA: REVISÃO DE 

LITERATURA

Raquel Nunes da Mota, Ana Brisa Santana, Cynhia Mis-
sat dos Santos, Natanna Souza Santos, Daniela da Costa 

Maia, Lícia Santana, Paulo Autran Leite Lima

Resumo

O câncer infanto-juvenil é a patologia que mais causam 
transtornos musculoesqueléticos de diversas dimensões. 
A fi sioterapia aliada a equipe multidisciplinar vem propor-
cionar uma melhora dos efeitos deletérios causados pelo 
tratamento quimioterápico e radioterápico que trazem a 
esses pacientes. Por ser um dos principais causadores 
de óbito em menores de 15 anos, o tratamento paliativo 
torna-se de grande relevância. Segundo Braga et al. e 
Reis RS,  Santos MO.  2007, O câncer é um dos principais 
causadores de óbito em menores de 15 anos.  Os estudos 
epidemiológicos realizados no Brasil, as Leucemias: (15% 
a 45%), Linfomas: (5% a 22%), e Tumores do sistema ner-
voso central (5% a 22%) são os mais incidentes.  Visando 
os efeitos nocivos deixados pela patologia propriamente 
dita, e do próprio tratamento, Lamelas RG et al, 2012, diz 
que a fi sioterapia deve ser iniciada  no pré- tratamento, 
visando o preparo para o procedimento cirúrgico e redu-
ção de complicações motoras diversas. Porém,  quando 
a resposta ao tratamento curativo, não é mais a esperada 
e não se pode controlar ou minimizar o avanço da doen-
ça,  a prioridade de controle da dor e dos sintomas físicos, 
psicológicos, social e espiritual. A elaboração e execução 
de programas de cuidados paliativos deve ser multiprofi s-

sional, como justifi ca  Silva; Sudigursky, 2008 e bueno Et 
Al.2007. O objetivo desse trabalho é fazer um estudo de 
revisão sobre a importância da fi sioterapia na equipe mul-
tidisciplinar, mostrar os desafi os e esclarecer a efi cácia do 
tratamento oncopediátrico. Trata-se de um estudo de revi-
são bibliográfi ca, pertinente presente nas bases de dados 
Scielo, Pubmed, PEDro, Medline, Bireme, Cochrane, foram 
analisados 20 artigos com data de publicação entre 2007 
e 2012. Apesar da escassez de publicações acadêmicas 
que referenciem a efi cácia do tratamento fi sioterapêuti-
co, os dados levantados aqui deixam claro que a inserção 
desse profi ssional na equipe multidisciplinar, aumentou 
os índices de qualidade de vida, bem como reduziu os 
efeitos deletérios e disfunções provenientes da patologia 
referida.  

IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO SOCIAL: 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Isa Dória Barreto, Géssyca Conceição Chagas, Jéssyka 
Silva Lopes, Daniela Costa Maia, Licia Santos Santana, 

Sheila Schneiberg

Resumo

O conceito de inclusão social segundo Roriz apud Werneck 
(1998) consiste na ideia de uma sociedade onde se valorize a 
diversidade humana em todos os tipos de atividades e diver-
sas redes de relacionamentos. Atentando a conseguir uma 
estrutura que atenda a toda classe social, racial, minorias e 
maiorias, os mais benefi ciados e aos mais marginalizados. 
Este estudo baseia-se numa revisão bibliográfi ca onde se 
focará na inclusão social voltada a crianças com necessida-
des especiais. Os objetivos são conceituar inclusão social e 
apontar marcos históricos relevantes, apontar a infl uencia 
do ambiente para o desenvolvimento motor da criança e 
descrever a importância da inclusão social na área da fi sio-
terapia. Foram utilizados artigos científi cos e revistas através 
do buscador da base de dados do scielo, midline e capes pe-
riódico no período de maio de 2014. Os critérios de seleção 
artigos relacionados à inclusão social, inclusão escolar, fi sio-
terapia, leis de inclusão social e projetos de inclusão social. 
O Desenvolvimento de uma criança compreende todas as 
potencialidades humanas e abrange o indivíduo em todas 
suas etapas da vida. Schumway- Cook e Woollacott (2003) 
destacam que o movimento é o resultado da interação en-
tre o indivíduo, tarefa e ambiente a partir de uma interação 
dinâmica entre os sistemas de percepção, cognição e ação. 
A escola ocupa um papel central neste aspecto, pois é onde 
a criança inicia sua vida social, interação com o ambiente e 
onde poderá trocar experiências (BORGES, 2007). Fisiote-
rapia na escola atua de maneira a proporcionar um posicio-
namento adequado ao aluno, verifi car mobiliário, prescrever 
adequações para melhorar sua função e compreender as 
reações familiares. (BLASCOVI- ASSIS, 2004). A inclusão 
social das crianças especiais na sociedade, principalmente 
em escolas e situações de lazer, fazem nascer movimentos 
comunitários por partes daqueles que querem incluir seus 
entes.  Fundir especialidades de diversas áreas de saúde e 
educação às questões relativas à inclusão e à participação 
social será uma via para o desenvolvimento de ações con-
cretas de implantação de políticas públicas e privadas. So-
mente com infusão do assunto e meios de discussão sobre 
o tema é que a proposta da interdisciplinaridade se tornará 
possível e viável.
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PROPOSTA DE PROTOCOLO DE MOBILIZAÇÃO NEU-
RAL ASSOCIADA AO ALONGAMENTO PASSIVO NA 

AMPLITUDE DE MOVIMENTO DO JOELHO

Ana Brisa Santana Carneiro, Mariana Santana, Paulo 
Autran Leite Lima

Resumo

A mobilização neural atua nos comprometimentos da mecâ-
nica e da fi siologia do sistema nervoso, trazendo como bene-
fícios maior movimento, elasticidade e melhor condução do 
fl uxo proporcionando ao individuo a função normal do mo-
vimento. Entretanto, poucos trabalhos analisam a correlação 
entre a infl uência da mobilização neural com o alongamento 
passivo. Com isso, o objetivo desse trabalho foi propor um 
protocolo de mobilização neural associada ao alongamento 
passivo na amplitude de movimento do joelho. Para montar o 
protocolo foi realizado um estudo bibliográfi co onde buscou-se 
estabelecer o melhor tratamento associando mobilização neu-
ral, alongamento passivo e amplitude de movimento do joelho, 
nas bases de dados Scielo, Pubmed, PEDro, Medline, Bireme, 
sendo analisado 14 artigos publicados entre 2004 e 2014. Após 
análise da literatura, foi estabelecido o seguinte protocolo: es-
tudo de caráter analítico, prospectivo, controlado, duplo-cego 
e randomizado, sendo a coleta de dados efetuada com base 
em pesquisa do tipo exploratória, por dois pesquisadores, com 
acompanhamento de indivíduos que forem submetidos às 
técnicas propostas pelo projeto de pesquisa. Serão admitidos 
indivíduos sedentários, ambos os sexos e sem nenhuma pa-
tologia associada, com idades entre18 a23 anos, divididos em 
três grupos: Grupo A – Grupo Mobilização Neural: uso efetivo 
da técnica de mobilização neural nos isquiostibiais, através da 
técnica tensionante grau IV de Maitland, realizada em 03 séries 
de 01 minuto, com intervalo de 30 segundos; Grupo B – Grupo 
Alongamento Passivo: uso efetivo da técnica de alongamento 
passivo dos isquiostibiais com intensidade dependente da to-
lerância do indivíduo, durante o tempo de 60 segundos; Grupo 
C – Mobilização Neural associada ao Alongamento Passivo: 
uso efetivo da técnica de mobilização neural nos isquiostibiais, 
através da técnica tensionante grau IV de Maitland, realizada 
em 03 séries de 01 minuto, com intervalo de 30 segundos, e 
após o ultimo intervalo aplicação da técnica de alongamento 
passivo dos isquiostibiais com intensidade dependente da to-
lerância do indivíduo, durante o tempo de 60 segundos. Sendo 
assim, espera-se que, através de protocolo, que seja possível 
observar a infl uência da mobilização neural na amplitude de 
movimento do joelho, podendo estabelecer esse procedimento 
fi sioterapêutico com uma alternativa para potencializar o alon-
gamento de jovens sedentários.

OS PRINCIPAIS RECURSOS 
DA FISIOTERAPIA NO PÓS-PARTO

Gerlaine santos, Ana Paula Bezerra Tomaz, Cândida 
Almeida Viana, Darticlea Alves Oliveira, Iasmine Monise 

Costa Conceição, Pureza Tatiane Lima de Oliveira, Rober-
ta Yves Mascarenhas Soares Santos, Paulo Autran Leite 

Lima, Lícia Santos Santana

Resumo

O puerpério é o momento em que as modifi cações locais 
e sistêmicas provocadas pela gravidez e parto retornam à 

situação do estado pré-gravídico. Este momento tem iní-
cio após a expulsão da placenta e anexos placentários e 
tem duração de 6 a 8 semanas após o parto. Classifi ca-se 
em imediato (1º ao 10º dia após o parto), tardio (do 11º ao 
45º dia) e remoto (além de 45 dias). Como tem sido de-
monstrado e salientado na literatura, é necessário que a 
puérpera seja assistida por uma equipe multidisciplinar, 
a fi m de proporcionar-lhe segurança e conforto no puer-
pério imediato. O trabalho tem como objetivo demonstrar 
os principais recursos da fi sioterapia no pós-parto. Essa 
pesquisa é um estudo de revisão bibliográfi ca, com bus-
ca nas bases de dados Scielo e Lilacs. Os descritos do 
assunto utilizados foram: fi sioterapia no pós parto; puer-
pério e cesárea. Foram selecionados apenas artigos em 
português durante o período de 1999 à 2010. De acordo 
com Mesquita et al, 1999 o atendimento fi sioterápico no 
puerpério imediato reduz signifi cativa na diástase dos 
músculos retos abdominais após cada atendimento, con-
sequentemente melhor recuperação dos músculos supra-
citados  precocemente; Borges et al, 2002 a eletroestimu-
lação neuromuscular como recurso de tratamento no pós 
parto mostrou resultados favoráveis que justifi cam o uso 
da mesma na terapêutica puerperal, para melhor ativação 
dos músculos (abdominais) sujeitos a terapia; Melo et al, 
2005 houve uma redução signifi cativa da intensidade da 
dor nos indivíduos que usaram o ENT (Eletroestimulação 
Nervosa Transcutânea)  pós-parto, podendo assim con-
cluir que o tens é mais um recurso usados em mulheres 
submetidas á cesariana; Rett et al, 2008 mostrou que o 
perfi l das pacientes atenderam ao resultado esperado, es-
tando elas em recuperação puerperal  as condutas  fi siote-
rapêuticas foram realizadas pela maioria delas; Sancho et 
al,2010 os exercícios para os músculos do assoalho pélvi-
co não só foram importantes para a diminuição do edema 
e dor do assoalho pélvico no início como depois no resta-
belecimento da função dos músculos do assoalho pélvico. 
De acordo com os resultados encontrados nos estudos 
supracitados é possível concluir que a fi sioterapia é de ex-
trema importância no pós parto, podendo assim trazer a 
ativação muscular adequada o mais rápido possível, para 
melhor realizar suas funções e consequentemente melhor 
desempenho muscular.

ESTUDO DE REVISÃO COMPARANDO A DIÁSTASE DO 
RETO ABDOMINAL EM PUÉRPERAS 

PRIMÍPARAS E MULTÍPARAS.

Keila Geovana Santana Rodrigues, Ellis Menezes Canuto, 
Tarcisio Brandão Lima, Tássia Virgánia de Carvalho Oli-

veira, Paulo Autran Leite Lima, Licia Santos Santana

Resumo

Durante o período gestacional o organismo materno passa 
por transformações fi siológicas, mediadas pelas mudanças 
hormonais, acometendo os sistemas circulatório, respirató-
rio, urinário, digestivo, nervoso e músculo esquelético. Dentre 
essas alterações, o estiramento da musculatura abdominal é 
indispensável para permitir o crescimento uterino, levando a 
uma separação dos feixes dos músculos retos abdominais 
(MRA), formando a diástase dos músculos retos abdominais 
(DMRA). Não provoca dor nem desconforto, porem pode ha-
ver interferência na capacidade da musculatura abdo¬minal 
em estabilizar o tronco, gerando maior predisposição ao de-
senvolvimento de dor lombar. Esse trabalho tem como ob-
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jetivo comparar a diástase do reto abdominal em puérperas 
primíparas e multíparas. Trata-se de um estudo de revisão 
bibliográfi ca, pertinente presente nas bases de dados Scielo, 
Pubmed, PEDro e Medline,  foram utilizados os descritores 
do assunto:  Período Pós-Parto , Músculos Abdominais , Saú-
de da Mulher.:  No estudo de Rett  et al. (2012) foi avaliada 
a DMRA de puérperas primí¬paras e multíparas submetidas 
exclusivamente a partos vaginais. O resultado encontrado 
foi que mulheres com maior número de gestações e par¬tos 
apresentam DMRA mais elevada. Levando a acreditar que 
suces¬sivas gestações e partos possam contribuir para o es-
tres¬se mecânico cumulativo do tecido conectivo da parede 
abdominal.Em estudo com 100 pacientes no puerpério ime-
diato, Leite et al. (2012) associou os dados correspondentes 
à primiparidade com multiparidade, e pode observar que a 
chance de a mulher multípara ter diástase é 1,13 vezes maior 
em relação às primíparas.: Essa revisão nos permitiu concluir 
que a uma tendência maior da diástase do reto abdominal 
em multíparas do que em primíparas.

A HIGIENE ÍNTIMA DO HOMEM: 
PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PÊNIS

Deyse Mirelle Souza Santos, Diana Silva de Almeida 
Carvalho, Érica Ingrid de França Gomes, Taciana Silveira 
Passos, Thalisson Dheison Alves Cássia, Wlly Clécia da 

Cruz Santos, Angela Maria Melo Sá Barros

Resumo

O câncer de pênis (CP), caracterizado pelo crescimento anor-
mal das células cancerígenas é uma neoplasia muito rara, 
mais prevalente nos homens a partir dos 50 anos, podendo 
também acometer jovens. No Brasil ocorrem cerca de 1600 
amputações peniana por ano, representa também cerca 2% de 
todos os casos de câncer, sendo o norte e nordeste as regiões 
com maior prevalência, estando associado com a situação so-
cioeconômico da população atingida, aos hábitos de higiene 
e o comportamento sexual de risco de onde foi retirado do 
Instituto Nacional de Câncer (INCA).  O objetivo desse estudo 
é abordar a higiene com fator profi lático do câncer de pênis, 
bem como descrever outras medidas preventivas à doença. 
O estudo tem embasamento a partir da revisão bibliográfi ca, 
neste sentido foram encontrados 10 artigos dois quais 05 
foram escolhidos, tendo como critério de inclusão o ano de 
publicação 2007- 2014, o processo de pesquisa englobou arti-
gos de periódicos eletrônicos como SCIELO, LILACS, INCA. A 
higiene é premissa básica na prevenção de doenças. Para hi-
giene intima do homem adequada é necessário que; se retraia 
o prepúcio, lave em volta da glande com água e sabão e assim 
retirar todo o esmegma, estendendo a higiene aos testículos, 
virilha e ânus, ao fi nal deve-se enxugar todas as regiões, evi-
tando umidade e consequentemente suscetível à proliferação 
de fungos. A higiene intima do homem evita o odor, previne o 
surgimento de infecções também é importante hábito de pre-
venção do câncer de pênis. Também a postectomia e o uso de 
preservativos em todas as relações sexuais são fatores pre-
ventivos. Conclui-se que a doença é um problema social e de 
educação em saúde. Tendo como a prevenção da patologia 
três itens indispensáveis, a higiene adequada, a realização da 
circuncisão e comportamento sexual seguro. Outros fatores 
para a prevenção incluem a intensifi cação de campanhas in-
formativas a população em geral o conhecimento sobre a os 
bons hábitos de higiene.

MASSOTERAPIA NO TRATAMENTO 
DO PACIENTE QUEIMADO

Roberta Yves Mascarenhas Soares Santos, Pureza 
Tatiane Lima de Oliveira, Ana Paula Bezzera Tomaz, 
Darticlea Alves Santos, Gerlaine Lucena dos Santos, 

Iasmine Monise Costa Conceição, Paulo Autran Leite 
Lima, Aida Carla Santana de Melo Costa

Resumo

A massoterapia consiste de um conjunto de técnicas que 
promovem relaxamento, mobilização de estruturas, alívio de 
dor, redução de edemas e prevenção de deformidades, além 
de auxiliar na diminuição do tempo de reparo do tecido afeta-
do, favorecendo a cicatrização e fazendo com que processos 
infecciosos possam ser evitados, além de melhorar o aspec-
to estético da cicatriz, priorizando a aquisição do bem estar 
do paciente. Na queimadura há dor, perda local de líquidos 
e destruição do tecido. A queimadura pode ser classifi cada 
em 4 graus, sendo, em geral, provocada por líquidos quen-
tes, substâncias químicas, fogo, sol e eletricidade. O grau da 
lesão depende do agente agressor, da intensidade com que 
este agiu e também da extensão da área lesada. A queima-
dura traz como consequência desde uma vermelhidão até 
perda grave de tecidos. Para que essas consequências não 
se tornem sequelas, ou para que estas sejam amenizadas, o 
tratamento deve ser feito desde o início da lesão e deve con-
tinuar após a sua cicatrização. Sendo assim, objetivou-se es-
tudar a massoterapia no tratamento do paciente queimado. 
Foi realizada uma revisão de literatura, priorizando os des-
critores massoterapia, cicatrização de feridas, queimaduras 
nas principais bases de dados no período de 2005 e 2014. 
A massoterapia utiliza técnicas de deslizamento superfi cial, 
deslizamento profundo, amassamento, rolamento, entre ou-
tras, as quais estimulam o suprimento sanguíneo para a área 
queimada. Auxilia também na redução da quantidade de te-
cido cicatricial que se desenvolve; torna a cicatriz mais elás-
tica; impede a sua tendência a retrair-se ou contrair; além de 
restabelecer a função de articulações possivelmente envol-
vidas. O tratamento de queimadura com a massagem deve 
ser instituído o mais rápido possível. No entanto, deve ser 
observada a gravidade da lesão, pois a aplicação inadequa-
da de técnicas massoterapêuticas pode provocar uma piora 
do quadro. Em síntese, deve-se tentar evitar a formação de 
quelóides, uma vez que sua presença torna-se de difícil cor-
reção, podendo levar à perda parcial ou total da funcionalida-
de, a depender do local e estruturas atingidas. Sendo assim, 
percebe-se que através de manobras massoterapêuticas é 
possível evitar a formação de cicatrizes geradas após uma 
queimadura. Com isso, tem-se a recuperação do paciente 
de forma segura, efi ciente e precoce, evitando infecções que 
possam surgir e lesionar ainda mais o paciente.

ABDOMINOPLASTIA: Função da drenagem linfática ma-
nual no pós-operatório.

Sumara Gil da Silva, Adriana Evangelista dos Santos, 
Gliciane silva Nascimento, Iara Ramos dos Santos, Maria 

Aparecida Gonçalves, Licia Santos Santana

Resumo

A abdominoplastia (ou dermolipectomia abdominal) é um 
procedimento para pacientes com acentuada ou moderada 
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fl acidez cutânea associada lipodistrofi a localizada ou gene-
ralizada, bem como a plicatura do músculo reto abdominal 
quando necessário para corrigir a fl acidez muscular. As com-
plicações que podem ocorre no pós-operatório destacadas 
por profi ssionais são, a limitação de movimentos, há a neces-
sidade de manter o paciente com o tronco semicurvo apareci-
mento de edemas, hematomas, aderência, fi brose, seromas, 
equimoses. A drenagem linfática é uma terapia que auxilia 
e facilita a circulação da linfa e a expulsão desta, junto com 
substancias e microrganismos não necessária ao corpo. O 
objetivo desta pesquisa e compreender o processo cirúrgico 
a abdominoplastia e a função da drenagem linfática no pós-
-operatório. Para a realização deste artigo foi feito um estu-
do de artigos e pdf que trata do assunto. Concluindo que a 
drenagem linfática manual se mostra efi ciente e coadjuvante 
no pós-operatório. O objetivo desta pesquisa e compreender 
o processo da drenagem linfática no pós-operatório. Para a 
realização deste trabalho de revisão de literatura, foi utilizado 
estudos bibliográfi cos, Pubmed, Medline e Biblioteca Virtual 
em Saúde. Sobre a temática em destaque, levando em conta 
o estudo e pesquisa que abordasse a forma clara e precisa 
os temas em questão. Foram excluindo os artigos que havia 
disponibilidade de abertura. De acordo com Ribeiro em 2003, 
diz em seu artigo que a drenagem linfática manual é indispen-
sável no pós-operatório de cirurgias plásticas, pois facilita na 
penetração do líquido excedente nos capilares sanguíneos e 
linfáticos intactos da região adjacente à lesão. Concordando 
Soares et al em 2005 informa que quanto menor a probabili-
dade do acúmulo de líquidos no local e mais rápida a recupe-
ração dessas pacientes. Concluindo que a drenagem linfática 
manual se mostra efi ciente e coadjuvante no pós-operatório 
quando iniciada precocemente.

HEMIPARESIA NO PACIENTE 
COM PARALISIA CEREBRAL

Mariana de Santana Santos, Mariana de Santana Santos, 
Gabrielle Barrozo Novais, Roseane Ferreira dos Santos 

Tavares, Daniela da Costa Maia, Sheila Schneiberg, Licia 
Santos Santana

Resumo

A paralisia cerebral é um conjunto de distúrbios, que envol-
vem as funções cerebrais, causada por lesões ou anormali-
dades no cérebro. Classifi cando-se em espástica, atetóide, 
atáxica e hipotônica. Podendo ser desenvolvida por falta de 
oxigenação (Hipoxia) na área afetada, Hemorragia cerebral, 
Infecção no cérebro, Lesão no crânio, Infecção na mãe du-
rante a gravidez, Ictericía grave e algumas causas não de-
terminadas. Este trabalho teve como objetivo, exemplifi car a 
experiência clinica no tratamento da paralisia cerebral Hemi-
plégica. O trabalho foi realizado, com base no caso clinico 
do paciente tratado no Ninota Garcia, (Clinica de fi sioterapia 
da universidade Tiradentes) a fi m de comprovar a  efi ciên-
cia do tratamento, através de artigos científi cos encontrados 
nas bases de dados Scielo, Pubmed,PEDro, Medline sendo 
analisado 7 artigos entre 2003 e 2011.O paciente foi acom-
panhado por vinte sessões, duas vezes na semana, com ele 
eram realizados alongamentos dos membros inferiores e 
superiores para infl uenciar o tônus e facilitar o movimento 
normal, liberações miofaciais na cintura escapular e membro 
superior direito para promover movimentos funcionais,forta-
lecimento do membro inferior, descarga de peso para favore-
cer a postura,reeducação sensório motora, treino de marcha 

e contenção induzida. Este tratamento era elaborado através 
de um programa onde todos os pontos eram enfatizados e 
bem distribuídos. O paciente apresentou uma resposta sig-
nifi cante, tendo melhora da amplitude de movimento, cons-
cientização postural, melhorou a marcha, passou a utilizar 
mais o membro afetado melhorando dessa forma a qualida-
de de vida e tornando-se mais participativo.

NEUROBLASTOMA: RELATO DE CASO

Wlly Clécia da Cruz Santos, Deyse Mirelle Souza Santos, 
Diana Silva de Almeida Carvalho, Thalisson Dheison 

Alves Cássia, Angela Maria Melo Sá Barros

Resumo

Neuroblastoma, um tumor embrionário do sistema nervoso 
simpático, é a malignidade neonatal mais comum, correspon-
dendo a cerca de 20% dos canceres neonatais. Mais frequen-
temente estes casos apresentam tumores localizados com 
características biológicas favoráveis, que se correlacionam 
com uma sobrevida de 4 anos superior a 95% (INCA, 2014). 
O presente estudo tem como objetivo apresentar uma relato 
de experiência, vivenciado por uma aluna durante o estágio 
da disciplina de Enfermagem Oncológica. O caso abordado 
refere-se a uma criança com diagnóstico de Neuroblastoma, 
segundo informações da mãe, aos dois anos de idade foi ad-
mitida no Hospital de Urgência de Sergipe, em dois de março 
deste ano. A queixa principal era uma tumoração próxima ao 
ouvido esquerdo, após o atendimento inicial, foi encaminha-
da à realização de exames específi cos, cujo o diagnóstico foi 
Neuroblastoma, e após o diagnosticado foi localizado o Neu-
roblastoma em suprarrenal, não metastático. Ficou internado 
durante três meses no setor pediátrico oncológico do HUSE, 
para receber a quimioterapia e o tratamento com efi cácia, 
sem a necessidade de procedimento cirúrgico. Recebeu alta 
no dia dois de junho, continua em tratamento quimioterápico. 
Comparecendo uma vez por semana ao hospital para rece-
ber a quimioterapia. Ressalta-se que há um pequeno grupo 
de pacientes com neuroblastoma que não necessitam de 
procedimentos invasivos ou quimioterapia para alcançar um 
excelente tratamento. Assim compreende-se, a levância da 
enfermagem, no processo de observação de sinais e sinto-
mas preditivos do câncer infantil, também a importância do 
diagnóstico precoce, como fator de resposta terapêutica posi-
tiva.   Pretende-se descrever os sinais de alerta norteados pelo 
INCA, (Instituto Nacional do Câncer) sobre o Neuroblastoma 
e assim promover o conhecimento sobre este tipo de câncer.

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE TRAÇO-
-ESTADO DOS DISCENTES DOS CURSOS DA SAÚE MA-
TRICULADOS NA DISCIPLINA DE ANATOMIA HUMANA

Victor Levi Rocha Rodrigues, Fernanda Mirelly Freitas 
Menezes, Luana Aline Gonçalves de Aquino, Karen Peres 
Pereira Ramos, Jessyka Lopes Neves da Silva, Luane Lui-
zi Oliveira Gomes, Lara Reis de Oliveira, Tarcísio Brandão 
Lima, Tássia Virgínia de Carvalho Oliveira, Livia de Melo 

Barros, André Faro Santos, Paulo Autran Leite Lima

Resumo

Ao associarmos a ansiedade à disciplina Anatomia Humana, 
podemos levantar a hipótese de uma possível relação entre 
a ansiedade e ao alto índice de evasão da disciplina, pois 



Anais || Sempesq || 2014

107

essa disciplina gera um impacto na vida dos acadêmicos, ao 
lidar com o corpo humano e desenvolver a vivência labora-
torial com cadáveres e peças anatômicas. Assim, propomos 
realizar uma pesquisa que tem como objetivo principal men-
surar os níveis de ansiedade-traço e ansiedade-estado em 
estudantes de cursos da área da saúde, diante da disciplina 
de Anatomia e, também, avaliar sua variabilidade durante o 
curso dessa matéria em um período acadêmico. Para isso, 
será realizado um estudo longitudinal, de medidas repetidas, 
entre alunos dos cursos de enfermagem e fi sioterapia do 
primeiro período, composto por três momentos de mensura-
ção para chegar a um resultado. Tais momentos são: o início 
da disciplina, em que o aluno terá seus primeiros contatos 
com os cadáveres e apresentação do conteúdo; após mais 
ou menos 2 meses de curso que será o segundo momen-
to, antecedendo uma semana à primeira avaliação (prática 
e teórica), em que os alunos provavelmente já estarão mais 
habituados a rotina da disciplina, porém mais tensos com 
a chegada da primeira prova; e por fi m, o terceiro momento 
que será realizado pós-prova, acontecerá uma semana após 
a primeira avaliação, tendo em vista que os alunos possivel-
mente já estarão cientes de suas notas. Nesses momentos 
será aplicado o IDATE, Inventário de Ansiedade Traço Estado, 
que possui como fi nalidade avaliar os níveis de ansiedade 
dos estudantes. A partir disso, espera-se através da análise 
do inventário aplicado, obter-se uma provável relação entre a 
ansiedade e o desempenho acadêmico na disciplina de Ana-
tomia Humana, podendo assim observar o real impacto que 
a ansiedade produz aos alunos matriculados nessa discipli-
na, e se ela foi um fator desencadeante para o produto fi nal 
do percurso (primeiro ao terceiro momento).

REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE A ANSIEDADE 
E ANATOMIA: IMPACTO NOS DISCENTES

Fernanda Mirelly Freitas Menezes, Victor Levi Rocha Ro-
drigues, Livia de Melo Baros, Tássia Virgínia de Carvalho 
Oliveira, Tarcísio Brandão Lima, André Faro Santos, Paulo 

Autran Leite Lima

Resumo

Ao realizarmos uma revisão sistemática sobre ansiedade 
nas plataformas Cochrane BVS, Scielo e Pepsic verifi camos 
que é um tema emergente na área da Saúde, e pouco estu-
dado na área da Educação. Assim, verifi camos a necessida-
de de explorarmos esse tema, enfatizado as duas áreas do 
conhecimento, uma vez que os sintomas da ansiedade po-
dem ocasionar ameaças tanto para o bem-estar e a saúde do 
indivíduo como também possíveis prejuízos à aprendizagem 
e ao desempenho acadêmico dos estudantes. Esse trabalho 
teve como objetivo pesquisar nas plataformas Cochrane 
BVS, Scielo e Pepsic sobre a temática ansiedade relacionada 
com a disciplina de Anatomia e os impactos nos discentes. 
Para isso, utilizamos uma estratégia de pesquisa sistemáti-
ca que focassem os termos em português e inglês para lo-
calizar estudos que cruzem os temas: produção acadêmica 
discente, a ansiedade e anatomia. Nessa metodologia nós 
identifi camos 84 estudos, sendo que 68 desses estudos 
não foram selecionados, 16 foram brevemente selecionados, 
02 foram excluídos após a avaliação, totalizando 14 estudos 
incluídos que foram utilizados para a construção dos resul-
tados. Com o estudo verifi camos que estudar Anatomia Hu-
mana no primeiro momento desestabiliza emocionalmente 
à maioria dos acadêmicos matriculados nessa disciplina. 

Além disso, outros estudos comprovaram que a ansiedade 
aparece em segundo lugar como sendo uma das causas do 
insucesso acadêmico e consequentemente da evasão uni-
versitária. E que ela está presente em alto índice nos alunos 
de anatomia humana, podendo ser um dos principais fatores 
para a evasão da disciplina. Também foi comprovado que a 
ansiedade no início da disciplina é comum, pelo fato de os 
novos alunos terem ouvido histórias, na maioria das vezes 
negativas, proferidas por alunos que já cursaram a discipli-
na. Além disso, a difi culdade de compreender e assimilar as 
nomenclaturas e seus respectivos locais também afetam os 
alunos, desencadeando a ansiedade. A fi m de diminuir os 
impactos da Anatomia na produção discente, já estão sendo 
desenvolvidas técnicas na Europa e nos EUA que utilizam ví-
deos sobre dissecação humana, antes das aulas práticas de 
laboratório na tentativa de dessensibilizar o aluno visando 
reduzir o nível de ansiedade.

EFEITO DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA: Estudo de revisão

Beatriz Figueiredo e Figueiredo, Francielle Guimarães da 
Silva, Jéssica Adriene Santos, Rafaela Santos da Silva, 
Sâmia Camila Timani Lopes, Daniela da Costa Maia, 

Paulo Autran Leite Lima, Tarcisio Brandão Lima, Daniela 
Teles de Oliveira, Tassia Virginia de Carvalho Oliveira, 

Licia Santos Santana

Resumo

Incontinência urinária é defi nida como qualquer perda invo-
luntária de urina, comum no sexo feminino, podendo ocorrer 
durante qualquer fase da vida. Um dos principais objetivos do 
tratamento fi sioterápico é o fortalecimento dos músculos do 
assoalho pélvico, pois a melhora da força e da função desta 
musculatura favorece uma contração consciente e efetiva 
nos momentos de aumento da pressão intra-abdominal, evi-
tando assim as perdas urinárias. O objetivo deste trabalho foi 
demonstrar o efeito do tratamento fi sioterapêutico na incon-
tinência urinária. Foi feita uma revisão bibliográfi ca nas bases 
de dados Scielo, Medline e Pubmed e na biblioteca Jacinto 
Uchoa da Universidade Tiradentes. De acordo com o estu-
do de Rett em 2007, utilizou um questionário (King’s Health 
Questionaire) com 26 pacientes que apresentaram queixa clí-
nica predominantemente de incontinência urinária de esfor-
ço, o resultado encontrado foi que houve uma diminuição dos 
sintomas urinários, particularmente da noctúria, urgência mic-
cional e perdas urinárias aos esforços, assim também como 
melhora signifi cativa nos escores dos domínios do questio-
nário. A literatura mostra que a fi sioterapia é tratamento efi caz 
na incontinência urinária, no entanto, existem poucas pesqui-
sas e trabalhos científi cos publicados sobre esse tema.

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DIANTE 
DE UMA PCR EM UNIDADE PEDIATRICA

Diana Silva Almeida Carvalho, Erica Ingrid França Gomes, 
Wlly Clecia da Cruz Santos, Derilulie Siqueira de Souza, 
Fernanda Gomes de Magalhães Soares Pinheiro, Sheila 

Jaqueline Gomes dos Santos Oliveira

Resumo

A parada cardiorrespiratória (PCR) está entre as situações 
de emergência que os profi ssionais da área da saúde mais 
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se deparam, por esse motivo tais profi ssionais devem está 
devidamente capacitados para lidar com essa situação, 
pois a sobrevivência do paciente vai depender da compe-
tência e instituição das manobras de ressuscitação car-
diopulmonar. A PCR na criança, não é um evento repen-
tino e ocorre com menos freqüência quando comparado 
com adultos. Resulta da falência respiratória ou choque 
associado à hipoxemia e acidose. O tempo é um elemento 
crucial na reversão deste episódio. A sobrevivência após 
uma parada cardíaca, em crianças, gira em torno de 7% a 
11% e as seqüelas dependem de fatores como onde ocor-
reu o evento e o tipo de ritmo cardíaco apresentado. Uti-
lizou-se como objetivo identifi car o papel do enfermeiro 
diante de uma PCR. Realizou-se uma pesquisa bibliográfi -
ca descritiva, com base em artigos periódicos publicados 
na base de dados SCIELO, Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS), Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) no período 
de 2009 a 2014, onde foram encontrados dez artigos, po-
rém, só foram selecionados sete deles, tendo como crité-
rios de inclusão ano de publicação e linguagem. O presen-
te estudo teve como resultados, que o enfermeiro por ser 
o profi ssional que mais permanece com o cliente, deve ser 
o responsável por identifi car os fatores predisponentes 
ao desenvolvimento da PCR, avaliar e tomar as decisões 
imediatas e necessárias juntamente com sua equipe para 
reverter à situação. Porém, é necessário a implementação 
de programas de capacitação e treinamentos, visto que os 
profi ssionais se deparam com difi culdades frente a essa 
emergência. Afi nal, a experiência profi ssional por si só 
não oferece subsídios sufi cientes para suprir este défi cit. 
Diante dos fatos, fi ca evidente a importância da atuação 
do enfermeiro frente a uma PCR, pois para obter sucesso 
é preciso de uma assistência efi caz e imediata, com téc-
nicas sistemáticas. Enfi m, ele é o profi ssional que presta 
assistência direta ao paciente, e é geralmente quem iden-
tifi ca os primeiros sinais, então cabe ao mesmo atualizar-
se e está preparado para capacitar sua equipe.

PRINCIPAIS RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS PARA O 
TRATAMENTO DO FIBROEDEMA GELÓIDE: REVISÃO DE 

LITERATURA

Beatriz Benny Sungaila Pereyra, Mayanna Machado Frei-
tas, Blenda Benny Sungaila Pereyra

Resumo

O Fibro Edema Gelóide (FEG), popularmente conhecida 
como celulite, consiste em uma infi ltração do tecido con-
juntivo subcutâneo, de caráter não infl amatório, com dé-
fi cit nas trocas metabólicas decorrentes de má vasculari-
zação com consequente acúmulo de toxinas de maneira 
produzir reação fi brótica consecutiva após polimerização 
da substancia fundamental amorfa, assim causando pre-
juízos a estética corporal em mulheres a partir da ado-
lescência sendo de etiologia multifatorial (SANT’ ANA, 
MARQUETIL e LEITE, 2007; PACHECO, 2011; VALLS et al, 
2012). Partindo desse ponto, o objetivo dessa revisão visa 
o levantamento de dados sobre a atuação da Fisioterapia 
Dermato-Funcional e seus principais recursos, sendo por 
ordem de prioridade ensaios clínicos randomizados ou 
não-randomizados, estudos de caso, revisões de literatu-
ra nos seguintes bancos de dados: SciELO, BIREME, PUB-
MED, nos idiomas inglês, português e espanhol, publica-

dos no período de 2003 a 2013. Ao concluir este estudo, 
é notável que as terapias elencadas têm caráter efetivo 
no tratamento do FEG, seja de maneira isolada ou com-
binada. Os aspectos avaliados se assemelham dentre as 
pesquisas e o quantitativo de redução é estatisticamente 
semelhante. Um fator muito citados entre os artigos é a 
atuação de uma equipe multidisciplinar com o intuito de 
associar a Fisioterapia Dermato-Funcional a mudanças no 
estilo de vida dos indivíduos.

FATORES DE RISCO QUE PROPICIAM O 
DESENVOLVIMENTO DA GASTROSQUISE: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA

Diana Silva Almeida Carvalho, Deyse Mirelle Souza 
Santos, Thalisson Dheison Alves Cassia, Wlly Clécia da 

Cruz Santos, Derijulie Siqueira de Souza, Sheila Jaqueline 
Gomes dos Santos Oliveira

Resumo

Gastrosquise é uma malformação congênita secundária 
a um defeito de fechamento da parede abdominal, carac-
terizada pela exteriorização das vísceras como, intestino, 
estômago, bexiga, útero e raramente o fígado. Esse defei-
to, geralmente localiza-se na região paraumbilical direita 
e eventualmente acontece do lado esquerdo. A incidên-
cia varia de 1 a 5 por 10.000 nascidos vivos, não havendo 
predileção por gênero. Utilizou-se como objetivo analisar 
os fatores de risco responsáveis pela origem da gastros-
quise nos Recém-Nascidos (RNs). Trata-se de uma revisão 
bibliográfi ca, com base em artigos periódicos disponibili-
zados na base de dados: Lilacs, Bireme e Scielo. Foram 
incluídas referências na linguagem portuguesa e inglesa, 
no período de 2009 a 2014. Foram encontrados dez ar-
tigos sendo sete deles  selecionados de acordo com os 
critérios de inclusão. A incidência de gastrosquise tem au-
mentado nas últimas décadas em diversas populações.  A 
idade materna abaixo de 20 anos foi o principal fator iden-
tifi cado como causador dessa emergência neonatal. Ou-
tros fatores detectados foram o tabagismo materno, uso 
de drogas ilícitas (maconha, cocaína), drogas vasoativas 
(pseudo-epinefrina, presente em descongestionantes na-
sais), toxinas ambientais e consumo de álcool, no entanto, 
não há respaldo na literatura que comprove a infl uência 
de tais fatores no desenvolvimento dessa deformidade 
apenas sendo hipóteses. A gestante exposta à esses fa-
tores de risco necessita de um pré-natal adequado, a fi m 
de diagnosticar precocemente tal patologia  através da 
ultrassonografi a principalmente entre a 18ª e 22ª semana 
de gestação. Possibilitando desde o planejamento da via 
de parto ao tratamento curativo da patologia fetal. Desta 
forma a ausência de diagnóstico pré-natal, prematurida-
de, parto normal, baixo peso ao nascer e reparo cirúrgico 
após seis horas de vida, pode elevar as taxas de morta-
lidade dos RNs com gastrosquise, se a mesma não for 
identifi cada ainda no pré-natal. Algumas complicações 
podem ocorrer entre elas intra-uterinas (alterações cardí-
acas, pulmonares, infecções), maior tempo de internação, 
maior custo de hospitalização e mortalidade infantil. Con-
tudo, fi ca evidente a importância do acompanhamento da 
gestação durante o pré-natal, para que essa malformação 
possa ser diagnosticada inicialmente a fi m de realizar as 
intervenções necessárias para diminuir a mortalidade, evi-
tar complicações e obter um bom prognóstico.
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PREVALÊNCIA DA DEPRESSÃO NOS ACADÊMICOS DA 
ÁREA DE SAÚDE NA UNIVERSIDADE TIRADENTES DE 

ARACAJU –SE

Erica Barros

Resumo

A depressão é um transtorno psíquico hoje considerada 
como o mal do século. Diante disto, essa investigação 
objetivou analisar os diferentes graus da depressão nos 
cursos da área de saúde e correlaciona esse transtorno 
à gênero e ao idade. O trabalho foi quali-quantitativo, de-
senvolvido com os acadêmicos de medicina, enfermagem 
e odontologia da Universidade Tiradentes em Aracaju, ma-
triculados no ano de 2013; sendo aprovado pelo comitê de 
ética da universidade. Realizou-se 383 entrevistas através 
do Inventário de Depressão de Beck. De acordo com a por-
centagem amostral proporcional a quantidade de alunos 
matriculados em cada curso: 11,62% são de medicina resul-
tando em 44 entrevistas; 24,50% são de odontologia re-
sultando em 94 entrevistas e 63,87% são de enfermagem 
resultando 245. Dos entrevistados 71,27% eram do sexo 
feminino e 28,72% do sexo masculino. A faixa etária de 26 
a 33 anos representou 55,61%. No curso de medicina teve 
ausência de depressão em 36, depressão leve em 5 e mo-
derada em 3. O curso de odontologia apresentou ausência 
de depressão em 40, depressão leve em 33, moderada em 
16 e grave em 5 alunos. No curso de enfermagem verifi -
cou-se ausência de depressão em 78, depressão leve em 
98, moderada em 48 e grave em 21 dos alunos. A depres-
são em estudantes da área de saúde é um fator de risco 
que justifi ca medidas preventivas e imediatas. Em virtude 
da falta de conscientização da sua existência foi sugeri-
do aos coordenadores e professores dos referidos cursos 
atuar com medidas preventivas de apoio emocional para 
encaminhamento ao centro psicológico da universidade 
visando a saúde mental dos futuros profi ssionais.

ABDOMINOPLASTIA: 
Função da drenagem linfática manual no pós-operatório.

Sumara Gil da Silva

Resumo

A abdominoplastia (ou dermolipectomia abdominal) é um 
procedimento para pacientes com acentuada ou modera-
da fl acidez cutânea associada lipodistrofi a localizada ou 
generalizada, bem como a plicatura do músculo reto ab-
dominal quando necessário para corrigir a fl acidez mus-
cular. As complicações que podem ocorre no pós-ope-
ratório destacadas por profi ssionais são, a limitação de 
movimentos, há a necessidade de manter o paciente com 
o tronco semicurvo aparecimento de edemas, hematomas, 
aderência, fi brose, seromas, equimoses. A drenagem linfá-
tica é uma terapia que auxilia e facilita a circulação da linfa 
e a expulsão desta, junto com substancias e microrganis-
mos não necessária ao corpo. O objetivo desta pesquisa 
e compreender o processo cirúrgico a abdominoplastia e 
a função da drenagem linfática no pós-operatório. Para a 
realização deste artigo foi feito um estudo de artigos e pdf 
que trata do assunto. Concluindo que a drenagem linfática 
manual se mostra efi ciente e coadjuvante no pós-operató-
rio. OBJETIVO: O objetivo desta pesquisa e compreender 

o processo da drenagem linfática no pós-operatório. ME-
TODOLOGIA: Para a realização deste trabalho de revisão 
de literatura, foi utilizado estudos bibliográfi cos, Pubmed, 
Medline e Biblioteca Virtual em Saúde. Sobre a temática 
em destaque, levando em conta o estudo e pesquisa que 
abordasse a forma clara e precisa os temas em questão. 
Foram excluindo os artigos que havia disponibilidade de 
abertura. RESULTADOS E DISCUSSÕES: De acordo com 
Ribeiro em 2003, diz em seu artigo que a drenagem lin-
fática manual é indispensável no pós-operatório de ci-
rurgias plásticas, pois facilita na penetração do líquido 
excedente nos capilares sanguíneos e linfáticos intactos 
da região adjacente à lesão. Concordando Soares et al 
em 2005 informa que quanto menor a probabilidade do 
acúmulo de líquidos no local e mais rápida a recuperação 
dessas pacientes. CONCLUSÃO: Concluindo que a drena-
gem linfática manual se mostra efi ciente e coadjuvante no 
pós-operatório quando iniciada precocemente.

DETERMINAÇÃO DO LIMIAR ANAERÓBIO DE 
INDIVÍDUOS COM ASMA PELA VARIABILIDADE DA 
FREQUÊNCIA CARDÍACA DURANTE EXERCÍCIO EM 

ESTEIRA

Nayara Gomes Lima Santos, Isadora Trindade Sobrinho, 
Alex Santos Teles, Cândida Viana de Almeida, Karen 

Perez Ramos, Paulo Autran Leite Lima

Resumo

A importância da determinação do Limiar Anaeróbio está 
no fato de que esse fenômeno fi siológico vem sendo mui-
to utilizado na prescrição de atividades físicas em várias 
condições clínicas. Ele permite avaliar as adaptações da 
modulação autonômica da Frequência Cardíaca e da capa-
cidade aeróbia decorrentes do treinamento físico. Foi ini-
cialmente proposto como índice da tolerância ao exercício 
por cardiopatas, sendo um indicador do condicionamento 
em diversos grupos de indivíduos. OBJETIVO: Determinar 
o limiar anaeróbico de indivíduos asmáticos através da 
variabilidade da frequência cardíaca (FC) durante exercí-
cio em esteira. METODOLOGIA: Esta foi uma pesquisa 
transversal, controlada, experimental, não-randomizada e 
contemporânea, sendo um estudo cego. O protocolo foi 
dividido em duas fases. A primeira fase avaliou a varia-
bilidade da FC durante o repouso na posição sentada, os 
dados foram registrados 05 vezes com intervalos de 02 
minutos. A fase II composta por 04 subfases com con-
tínua monitorização dos avaliados. A subfase I (aqueci-
mento) com 04 minutos a velocidade de 02 Km/h. A sub-
fase II (pleno exercício) com 04 minutos, a velocidade de 
04 Km/h. A subfase III (progressão) tendo duração até o 
paciente atingir a intensidade correspondente ao limiar 
anaeróbico (aumento súbito da FC) com velocidade acres-
cida de 0,4 km/h a cada 02 minutos. Por fi m, a subfase 
IV (acima do limiar anaeróbico) com 02 minutos e última 
velocidade aumentada em 0,4 Km/h. A participação dos 
pacientes seria cancelada caso o voluntário apresentas-
se hipertensão arterial, FC de repouso acima de 100 bpm, 
frequência respiratória acima de 25 ipm, SatO2 menor que 
88%, temperatura acima de 37°C, mal-estar, tontura ou que 
não estivessem com roupas confortáveis. A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Uni-
versidade Tiradentes (CAAE 25051113.8.0000.5371) e to-
dos os voluntários foram previamente informados sobre 
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os procedimentos. RESULTADOS: Os homens asmáticos 
(n = 5), 26,60 (3,96) anos, IMC 26,2 (2,77) Kg/m2 atingi-
ram o LA com 11 (2,00) minutos e velocidade de 6,27 (0,40) 
km/h, enquanto os homens não asmáticos (n = 6), 24,33 
(3,96) anos, IMC 25,63 (1,60) Kg/m2, atingiram esse li-
miar com 13 (3,03) minutos (p = 0,28) e velocidade de 6,60 
(0,61) Km/h, p = 0,28. Já as mulheres asmáticas (n = 2), 21,5 
(2,12) anos, IMC 23,41 (0,014) Kg/m2 atingiram o LA com 8 
(8,48) minutos e velocidade de 5,60 (1,69) km/h, enquanto 
as mulheres não asmáticas (n = 2), 21,5 (0,70) anos, IMC 
22 (1,41) Kg/m2, atingiram esse limiar com 10 (2,82) minu-
tos (p = 0,78) e velocidade de 6,0 (0,56) Km/h (p = 0,78). 
Houve semelhança estatística entre o tempo e a velocida-
de da determinação do LA tanto em homens quanto em 
mulheres quando comparados asmáticos e não asmáti-
cos, o que pode ser justifi cado pelo pequeno número da 
amostra até o momento. CONCLUSÃO: A determinação 
do limiar anaeróbio através do exercício em esteira mos-
trou-se um teste rápido, simples e de baixo custo, sendo 
possivelmente adequado para avaliação e proposição de 
tratamento seguro para programas de reabilitação para 
pacientes asmáticos. A pesquisa segue como parte de 
projeto de Iniciação Científi ca. 

EFEITO DA UTILIZAÇÃO DE ENXERTOS BASEADOS EM 
QUITOSANA E FIBROÍNA NO CONTROLE SENSÓRIO-

MOTOR DE RATOS.

Gabriela Santos Andrade, José Trindade Junior, Hallyson 
Franklynn de Wette Santos, Laryssa Santos Silva, Raiane 
Santos do Nascimento, Almir Guimarães Campos Junior, 
Lucas Vasconcelos Lima, Thiago Abner dos Santos Sou-

sa, Josimari Melo de Santana, Paulo Autran Leite Lima

Resumo

A utilização de biomateriais tem sido amplamente estuda-
da como substituto do tratamento convencional do tecido 
ósseo lesionado. Vários materiais são utilizados para a 
confecção de um enxerto, como por exemplo, a quitosana 
(CHI) e a fi broína (SF) (Bhardwaj, Kundu, 2011). O trabalho 
teve como objetivo avaliar os efeitos do uso de enxertos 
de quitosana e fi broína nas sensibilidades mecânica e tér-
mica, assim como o desempenho motor dos ratos. Utili-
zaram-se 12 ratos Wistar machos (300 a 400g), divididos 
em dois grupos, submetidos à cirurgia de remoção de um 
fragmento da porção média dos ossos parietais, com au-
xílio de um motor cirúrgico Os aspectos metodológicos 
foram embasados em Valiense et al (2011). No grupo con-
trole, o defeito crítico foi preenchido apenas com coágulo, 
enquanto no grupo experimental, preencheu-se com o en-
xerto a base de quitosana e fi broína. Realizaram-se testes 
funcionais, com a avaliação do limiar térmico, limiar mecâ-
nico secundário (cutâneo) e da força de preensão das pa-
tas do animal. Os testes foram empregados antes da cirur-
gia e após, no período de 7, 14 e 21 dias. Após a análise dos 
dados colhidos, pode-se perceber que no teste de sensibi-
lidade térmica, tanto o grupo controle quanto o experimen-
tal apresentaram um aumento no tempo de reação à tem-
peratura de 50ºC no período pós-operatório, havendo uma 
queda dessa resposta no tempo 21 dias (p≤0,05). Quando 
avaliada a variação da sensibilidade mecânica, observou-
se também que os ratos do grupo controle apresentaram 
aumento da sensibilidade mecânica com o passar do tem-
po e os animais do grupo experimental apresentaram uma 

queda dessa resposta após 21 dias. Apesar disso, os da-
dos apresentaram-se estatisticamente semelhante entre 
os grupos (p≤0,05) independente do tempo. Com relação 
ao teste de força de preensão das quatro patas, também 
foi observado um comportamento estatisticamente seme-
lhante entre os grupos independente do tempo de avalia-
ção (p≤0,05). Sendo assim, de acordo com a metodologia 
empregada, pode-se concluir que enxertos de fi broína e 
quitosana não alteram as sensibilidades mecânicas, tér-
micas e o desempenho motor de ratos. Além disso, outros 
grupos estão sendo avaliados como parte do projeto de 
pesquisa realizado na instituição.

DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO VACINAL 
PARA CONTROLE DA LINFADENITE CASEOSA

Mylka Lafaety Rodrigues Lima, Isabel Bezerra Lima Verde, 
Daniela Droppa Almeida, Judson Walace R. dos Santos

Resumo

A Linfadenite Caseosa (LC) é uma doença que acomete 
ovinos e caprinos, a qual acarreta a grandes perdas eco-
nômicas  na ovinocaprinocultura devido a inutilização 
desses animais para consumo e pela redução da produ-
ção de lã e leite. A bactéria Corynebacteriumpseudotu-
berculosis é o agente etiológico dessa doença, a qual é 
caracterizada por comprometimento do sistema linfático, 
levando a formação de granulomas nos linfonodos super-
fi ciais e internos. No Brasil a região Nordeste detém de 
90% do rebanho caprino e 40% dos ovinos do país e é o 
local onde a prevalência clínica da doença é de 30%. Devi-
do à baixa efi cácia dos tratamentos existentes até o mo-
mento, a imunoprofi laxia se torna a melhor estratégia para 
o controle da LC. Contudo, atualmente não existe uma va-
cina que proteja efi cientemente esses animais. Desta for-
ma torna-se necessário novas medidas profi láticas, tais 
como elaboração de novas vacinas, visando o controle 
mais efetivo da LC. Existem diversas estratégias de imu-
nização atualmente, utilização de proteínas recombinan-
tes e microorganismos modifi cados geneticamente são 
um dos exemplos, no entanto a utilização dos dois juntos, 
associados não foi testado ainda. Este trabalho aborda 
os principais passos para a obtenção de uma formula-
ção vacinal onde, utilizará uma proteína recombinante na 
primeira dose e um reforço com uma linhagem knockout 
cedida pela Universidade Federal de Minas Gerais, assim 
como a utilização das duas linhagens associadas. Para 
tanto, é realizado a cada dois meses a manutenção das 
bactérias C. pseudotuberculosis (MIC-6 e CP09) e Esche-
richi coli BL21 star, as quais são armazenadas em glicerol e 
skin milk a -20°C. Para reativação das mesmas, estas são 
crescidas em meio Brain Heart Infusion,(BHI)+canamicina 
e Lúria Bertani+ ampicilina respectivamente. Para expres-
são da proteína recombinante rCP40 é utilizado a E. coli 
BL21 star, a qual adiciona-se IPTG para aumentar a expres-
são da proteína exógena. Subsequentemente foram feitas 
as etapas de caracterização comWestern Blotting (WB) e 
purifi cação da proteína, a qual será armazenada a -20°C 
para prosseguir com as etapas de diálise e quantifi cação. 
Para os testes vacinais, serão utilizados camundongos 
Balb/c fêmeas entre seis e oito semanas, posteriormente 
divididos em grupos para realização dos diferentes testes 
imunizações, a fi m de qualifi car a formulação de melhor 
efi cácia para imunoprofi laxia da Linfadeinte Caseosa. To-
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das as etapas do estudo serão realizadas no Instituto de 
Tecnologia e Pesquisa (ITP), Laboratório de Biomateriais e 
Biologia molecular da Universidade Tiradentes.

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE À DEPENDÊNCIA 
QUÍMICA DA COCAÍNA

Naiany Gabrielle Atanasio Menezes, Grace Kelly Rosario 
da Silva, Carine Santana Ferreira

Resumo

No território nacional o uso abusivo e não aprovado da 
cocaína está ligado a diversos fatores não apenas so-
ciais como também psicológicos e físicos, passando a 
ser considerado um problema de ordem pública.  A co-
caína causa desde uma depressão a uma série de sin-
tomas físicos tornando-se uma dependência química. O 
indivíduo sob o efeito das sensações da substância quí-
mica nunca está satisfeito com a quantidade consumida, 
fazendo-o encontrar inúmeros motivos aumentar o con-
sumo da droga. A dependência química é responsável 
por problemas sérios: desemprego, acidentes de traba-
lho, prostituição, violência familiar e criminalidade. Não 
existe uma forma de prevenir a dependência química, a 
melhor estratégia é não ter o primeiro contato. É uma 
questão que vem aumentando no país, em todas as fai-
xas etárias, principalmente os jovens, isso angustia os 
familiares e preocupa os educadores, pois é nessa fase 
da vida que os adolescentes sentem-se mais atraídos 
ao uso da droga para a autoafirmação no meio em está 
inserido.  As formas de tratamento envolvem a interrup-
ção da droga, seja gradativamente ou rapidamente para 
alcançar a desintoxicação. A utilização de fármacos é 
feito com medicamentos ou através de racionamento e 
moderação buscando não forçar uma abstinência total 
da droga; o tratamento com psicoterapias pode ser rea-
lizado com ajuda em grupo ou individual. O tratamento 
aos usuários de drogas é um processo longo e doloro-
so tanto ao usuário quanto a família que acompanha. A 
enfermagem desempenha um papel importante duran-
te a reabilitação de usuários de cocaína, mais também 
trabalhando com a família passando informações sobre 
a dependência e seu tratamento, orientando, encorajan-
do e auxiliando nos momentos de recaída, desespero 
e angústia.  O objetivo do estudo é esclarecer à socie-
dade acadêmica as informações necessárias para que 
todos conheçam o papel da enfermagem diante de ca-
sos de dependentes químicos reabilitados e como deve 
ser tratadas.  A metodologia utilizada foi uma revisão 
bibliográfica de livros e artigos acadêmicos, excelente 
ferramenta fornecendo ao pesquisador a bagagem te-
órica de conhecimentos e o treinamento científico que 
habilitam à produção de trabalhos originais. A partir 
dessa pesquisa pode-se entender como é importante 
o papel do enfermeiro junto ao tratamento da depen-
dência química como também os efeitos da droga no 
organismo. Índices apontam que o dependente de tais 
substâncias geralmente possui baixa escolaridade, pro-
blemas psicossociais, na sua maioria desempregados e 
com passagem policial.  A enfermagem tem o papel de 
educador, para isso torna-se necessário a mesma não 
manter nenhum tipo de preconceito para durante assis-
tência, assegurando-a sua realização de forma integra, 
eficaz e eficiente.

PRINCIPAIS ESCALAS DE AVALIAÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO MOTOR EM PEDIATRIA

Gabriela Santos Andrade, Francielle Guimarães Silva, 
Sâmia Camila Timani Lopes, Renata Patrícia Menezes 

Cardoso, Daniela Costa Maia

Resumo

Desenvolvimento motor é o processo de mudança no 
comportamento motor, o qual está relacionado com a 
idade do indivíduo. O foco na relação entre idade e com-
portamento motor torna o estudo do desenvolvimento 
motor único sob outros pontos de vista. O desenvolvi-
mento motor inclui mudanças relacionadas à idade tan-
to na postura quanto no movimento. Este trabalho teve 
como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre os 
principais instrumentos de avaliação do desenvolvimento 
motor da criança. Foi feita uma revisão bibliográfi ca nas 
bases de dados Scielo, Medline e Pubmed como também 
na biblioteca Jacinto Uchôa da Universidade Tiradentes. 
Segundo Melo (2011), a escala Alberta motor infant sca-
le (AIMS), é uma medida observacional da performance 
motora infantil, onde o terapeuta observa o desenvolvi-
mento sequencial e o controle do movimento nas pos-
turas prono, supino, sentado e em pé. Esse mesmo autor 
explica que a escala The pediatric evaluation of disability 
inventory (PEDI), é utilizada para descobrir défi cits funcio-
nais, acompanhar progressos e analisar o resultado de 
intervenções. A PEDI mede a capacidade e o desempe-
nho de atividades funcionais nas áreas de autocuidado, 
mobilidade e função social. Outra importante escala é a 
Medida de independência funcional para crianças (Wee-
FIM), para Tecklin (2002), trata-se de uma adaptação da 
MIF para adultos, desenvolvida para avaliar e acompanhar 
o desenvolvimento da independência funcional em crian-
ças com incapacidades. Saraiva et al. (2011), explica que 
a escala de desenvolvimento motor de Peabody (PDMS), 
identifi ca habilidades ainda não desenvolvidas ou fora do 
repertório do desenvolvimento e abrange habilidades mo-
toras fi nas e amplas.  Quanto a medida de Função Moto-
ra Ampla (GMFM), Saraiva et al. diz que ela foi designada 
como uma medida avaliativa nas mudanças na função 
motora ampla de Crianças com Paralisia Cerebral, avalia 
a função motora ou até que ponto uma criança pode re-
alizar uma determinada atividade. Esses testes e escalas 
de desenvolvimento facilitam e auxiliam tanto a triagem 
e o diagnóstico quanto o planejamento e progressão do 
tratamento, portanto, o profi ssional deve estar familiariza-
do com os diversos instrumentos de avaliação existentes 
para, assim, selecionar o mais adequado na realização do 
seu serviço ou pesquisa.

PREVALÊNCIA DE HIPERIDROSE EM UMA AMOSTRA 
POPULACIONAL DE ARACAJU – SE, BRASIL

Mário Augusto Ferreira Cruz, Vanessa Rocha de Santana, 
Sônia Oliveira Lima

Resumo

Introdução: Hiperidrose é uma condição caracterizada 
pela produção excessiva de suor pelo corpo, podendo ser 
primária ou secundária. A hiperidrose primária (HP) ocor-
re devido à hiperatividade do sistema nervoso simpático, 
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porém sua origem ainda é desconhecida. Ela apresenta-se 
localizada, geralmente simétrica, e afeta, preferencialmen-
te, as axilas, as palmas das mãos, as plantas dos pés e a 
face e o crânio. Os sintomas geralmente iniciam na puber-
dade com extremo desconforto e pode ser incapacitante, 
sendo resultante ou geradora de ansiedade e/ou depres-
são. Tem grande relevância por ser uma doença que gera 
graves problemas de caráter biopsicossocial, com alta 
taxa de isolamento dos pacientes afetados. Em todo o 
mundo, dados epidemiológicos de prevalência de HP são 
escassos, insufi cientes e confl itantes para uma estimativa 
precisa. Objetivos: Estimar a prevalência de HP na cidade 
de Aracaju – SE, Brasil, avaliar sua relação com idade e 
gênero e verifi car a existência de história familar nos por-
tadores de HP. O projeto encontra-se em execução dentro 
do cronograma. Os dados estão sendo coletados nos bair-
ros do município de Aracaju. Metodologia: Trata-se de um 
estudo prospectivo caracterizado como surveynormativo 
(THOMAS, NELSON, SILVERMAN, 2007) de delineamen-
to transversal. A população considerada para o cálculo de 
tamanho amostral da pesquisa é a população da cidade 
de Aracaju-SE, Brasil. Baseado em estudo prévio de Strut-
ton e cols. (2004) que estimou uma prevalência popula-
cional de HP de 2,9%, calculou-se uma amostra probabi-
lística, considerando um erro de 5% e uma precisão de 1%, 
resultando numa amostragem de 570 participantes. Os 
dados estão sendo analisados pelo programa SPSS® ver-
são 20.0. Resultados: Até o momento foram entrevista-
das 461 pessoas, dos quais 154 (33,2%) são homens e 308 
(66,8%) mulheres. A prevalência de hiperidrose até o mo-
mento é de 18,2%, com média de idade 27,05 anos. Destes, 
77,4% apresentam suor bilateral, 54,8% com pelo menos 
um episódio por semana de suor, 56% teve início antes 
dos 15 anos e 85,7% antes dos 20 anos, 44,0% referiram 
saber da existência de história familiar de suor, 45,2% re-
feriram que tem a cessação do suor durante o sono, 70,2% 
referiram piora do suor em situações de estresse e 44% 
dos entrevistados referiram ter infl uência da temperatura. 
Conclusão parcial: A prevalência de HP é alta no municí-
pio de Aracaju.

HOMENS TAMBÉM PRECISAM DE CUIDADOS

Juliane Andrade Cardoso, Ana Carla Santana, Gessyk 
Karolaine Martins Sobrinho, Gessica Nascimento Alves, 

Ilmara Conceição Silva, Kislley Melo Cunha, Luana 
Silva Oliveira, Magda Silva Almeida, Raquel Prado Silva, 

Stérfanny Maria Oliveira Lima Souza

Resumo

Este estudo objetivou tentar conscientizar principalmente 
a população masculina sobre a importância da promoção 
e prevenção para saúde do homem. A metodologia utili-
zada será de abordagem descritiva, exploratória e inves-
tigativa, onde nos apropriaremos de fontes de relato oral, 
documentos ofi ciais online e outros disponíveis. Apesar 
do desenvolvimento da população brasileira os homens 
são conhecidos por darem menos atenção à saúde e fa-
zerem menos consultas médicas e exames preventivos, 
dessa forma vão abordar alguns assuntos que a maioria 
deles tem medo ou receio de fazer como realizar o exame 
de próstata, a preocupação da prevenção na hora sexual, 
atividades saudáveis, doenças cardiovasculares, tabus e 
esterilidades. O preconceito, a falta de tempo  e a questão 

cultural ainda são as causas apresentadas pelos homens 
para esta ausência de cuidado com a sua saúde. Sendo 
assim,  é importante que os homens sejam estimulados 
para a prevenção de doenças e para realizarem exames 
periódicos de saúde, É sabido por todos que quando as 
enfermidades são detectadas em fase precoce, principal-
mente em relação aos cânceres, as chances de cura são 
muito maiores. Desta forma, não existem desculpas e ar-
gumentos infundados que justifi quem a não realização 
dos exames preventivos e a preocupação de se cuidar. 

DIAGNÓSTICO DE UMA UAN DE PRÉ-ESCOLARES 
E ESCOLARES

Betina Maiara Ribeiro Carvalho, Rita Mariana Andrade de 
Oliveira, Graciele Chagas Reis, Maria Carolina Rezende, 
Zelia Claudia Lima dos Anjos, Thayane Andrade Lima, 
Kamila dos Santos Dantas, Jonata Rodrigues, Cynthia 

Barbosa de Albuquerque

Resumo

Introdução: A Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) 
é um conjunto de áreas com o objetivo de operacionali-
zar o provimento nutricional de coletividades. Consiste 
em um serviço organizado, compreendendo uma sequ-
ência e sucessão de atos destinados a fornecer refeições 
balanceadas dentro dos padrões dietéticos e higiênicos, 
visando, assim, atender às necessidades nutricionais de 
seus clientes, de modo que se ajustem aos limites fi nan-
ceiros da Instituição¹. Nesse trabalho, foi observado o fun-
cionamento de uma creche/escola na cidade de Aracaju. 
Características como tipo de sistema, distribuição, quadro 
de funcionários, função exercida pelos mesmos, higie-
nização do ambiente dentre outros quesitos, foram ava-
liados pelos estudantes. Dados do censo escolar 2003 
revelou que 7% das crianças de 0 a 3 anos frequentam 
creches no Brasil, havendo uma evolução desses núme-
ros com o passar dos anos. Prova disso, dados do cen-
so escolar de 2012 revelam que esse número aumentou 
para 10,5%, destacando a ampliação da oferta da educa-
ção infantil dessas crianças nessa faixa etária. Objetivo: 
O presente trabalho teve como o objetivo diagnosticar o 
funcionamento de produção da alimentação de uma ins-
tituição pública, localizada em Aracaju, visando a funções 
básicas de planejamento, organização, direção e contro-
le. Metodologia: Foi observado o funcionamento de uma 
creche pública na cidade de Aracaju (E.M.E.I. Júlio Prado 
Vasconcelos). Analisando suas características como: tipo 
de sistema, distribuição, quadro de funcionários, função 
exercida pelos mesmos, higienização do ambiente dentre 
outros quesitos. Resultados: Essa instituição possui um 
sistema de gerenciamento caracterizado por autogestão. 
O sistema de distribuição é centralizado, eles fabricam a 
refeição no mesmo local em que comem os comensais 
e são servidos com o auxílio da merendeira. Essa UAN é 
considerada de pequeno porte, sendo que a quantidade 
de refeições diárias não ultrapassam 500. A estrutura fí-
sica do local é muito pequena e simples, mas é arejada 
e bem distribuída. Conta com setores de recebimento e 
inspeção de mercadoria, área para armazenamento dos 
produtos, área para cocção, para expedição das refeições 
e para higienização dos utensílios. Existem também refei-
tórios e sala de administração. O local é bem higienizado, 
há uma preocupação com controle de pragas. O lixo é dis-
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posto em local distante da área de produção de alimentos, 
onde são coletados diariamente em tonéis sem tampa 
protegidos por uma grade vazada localizado no estacio-
namento; porém, esse lixo está em contato direto com as 
pessoas que trafegam pelo estacionamento que é próxi-
mo de onde os responsáveis vêm pegar as crianças. Os 
funcionários passam por um processo de seleção pública, 
no sistema de contrato simplifi cado, tendo este, validade 
de um ano podendo ser renovado por mais um. Assim que 
são contratados os funcionários recebem um treinamento 
no sentido de como realizar o preparo da alimentação das 
crianças. Conclusão:Dessa forma, é importante ressaltar 
que pontos negativos os quais precisam foram analisados 
precisam ser estruturados para não haver défi ce na inges-
ta nutricional dos comensais, uma vez que os mesmo são 
crianças onde nessa faixa etária uma alimentação equili-
brada é essencial para uma boa saúde do indivíduo.

PRESCRIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS

Rafaela Santos da Silva, Jéssica Adriene Santos, Alex 
Santos Teles, Daniela da Costa Maia, Licia Santos 

Santana, Sheila Schneiberg

Resumo

A cadeira de rodas é defi nida como um aparelho assisti-
vo  de auxílio ao deslocamento, que propicia ampliar ha-
bilidades funcionais do individuo. Esse equipamento de 
locomoção provê suporte apropriado para permitir a má-
xima mobilidade funcional e ainda uma combinação de 
sistemas de suporte e base móvel, unidos para criar um 
ambiente dinâmico na posição sentada (Sullivan, 2010). 
Deve ser prescrita por profi ssionais habilitados que ava-
liem de forma correta o tipo de cadeira e as adaptações 
necessárias para a melhor acomodação do paciente, 
sendo necessário levar em consideração que essa órtese 
móvel passa a se tornar uma extensão do corpo da pes-
soa e por isso possui a necessidade de ser confortável e 
ter a contribuição do usuário ou da família na sua esco-
lha (Medina A. G; Coelho D. B, 2005). Sua prescrição deve 
ainda englobar: avaliação, antecipação de metas previs-
tas e resultados esperados e planejamento da interven-
ção. O processo de avaliação deve reunir informações de 
toda a equipe, analisando a força e amplitude de movi-
mento (ADM) disponível, preservando o alinhamento da 
coluna e obtendo medidas. As metas e os resultados 
devem ser planejados e discutidos de acordo com a ne-
cessidade socioeconômica e funcional do paciente. A in-
tervenção existe para que haja facilidade de movimento, 
conforto e independência funcional, realizações adapta-
tivas e escolha correta das propriedades da cadeira de 
rodas. O objetivo é fazer uma abordagem geral sobre 
cadeira de rodas com suas devidas precauções, visando 
uma correta prescrição, a adequação e a especifi cidade 
da mesma. Sendo uma revisão de literatura, foram con-
sultados livros na biblioteca da Universidade Tiradentes 
(UNIT), campus farolândia e realizada a busca de artigos 
científi cos nos bancos de dados do Scielo e Bireme. A 
pesquisa expõe a adequada prescrição de cadeira de ro-
das, a promoção de estabilidade, função e conforto para 
cada usuário além de prevenção, auxílio e correção de 
deformidades e posturas inadequadas, visando melhor 
funcionalidade e atendendo aos vários graus de neces-
sidade do usuário.

O ÍNDICE DE SOROPOSITIVO 
PARA O HIV NO ESTADO DE SERGIPE

Samuel Oliveira Santos, Larissa Lisboa Rego Brito, Ma-
teus Augusto Ponsoni, Weber Santana Teles, Wanessa 

Lordelo Pedreira Vivas

Resumo

A síndrome da imunodefi ciência adquirida (SIDA) tornou-
se uma preocupação na área medica, pois o HIV, vírus 
causador da doença, sofre mutação rápida e infecta célu-
las de defesa do ser humano. Sua transmissão ocorre por 
via sexual, por uso inadequado de seringas descartáveis, 
transfusão sanguínea e também na gestação. A epidemia 
da infecção aponta um acontecimento global e instável, 
já que sua ocorrência em qualquer região depende do 
caráter individual. O trabalho teve como objetivo apontar 
dados quantitativos sobre soropositivo para o HIV no es-
tado de Sergipe no período entre 1987 à maio de  2014. Os 
dados foram coletados no Ministério de saúde com fonte 
do SINAN, que nesses 27 anos registrou novos casos de 
AIDS na região totalizando 3.466 pessoas infectadas, en-
tre elas adultos e crianças de ambos os gêneros. O maior 
caso de incidência se encontra em Aracaju, com 1.586 
pessoas infectadas (45,74%), sendo 1.548 adultos e 38 
crianças. O segundo maior é em Nossa Senhora do Socor-
ro com 348 indivíduos portadores da síndrome (10%), em 
Itabaiana encontra-se 191 (5,52%), Estância com 132 (3,81%), 
108 em São Cristovão (3,09%) e Lagarto com 104 (3%). O 
presente estudo reforça a urgência de amplifi cação do 
atendimento, a importância de ações preventivas direcio-
nadas à população de menor nível socioeconômico e de 
menor idade visando introduzir praticas mais seguras em 
relação a prevenção de HIV/AIDS no estado de Sergipe.

INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO COM ÓLEO ESSENCIAL 
DA Alpinia zerumbet EM MODELO ANIMAL DE FIBROSE 

PULMONAR INDUZIDO POR BLEOMICINA: DA FASE 
SUBAGUDA À CRÔNICA

Beatriz Benny Sungaila Pereyra, Edna Aragão Farias Cân-
dido, Francine Ferreira Padilha

Resumo

A fi brose pulmonar é uma doença crônica caracterizada 
por processos infl amatórios que resultam em proliferação 
excessiva de fi broblastos e deposição progressiva de te-
cido conjuntivo no parênquima pulmonar, causando dete-
rioração da função, com sintomas limitantes e qualidade 
de vida desfavorável (MARTINEZ et al., 2008; SMITH et 
al., 2010; STEFANOV et al., 2013). Este trabalho tem como 
objetivo, verifi car os efeitos do óleo essencial da Alpinia 
zerumbet na fi brose pulmonar induzida por bleomicina 
em ratos. A amostra será constituída por 72 animais di-
vididos em três grupos: a) controle negativo: serão sub-
metidos a inalação com solução salina (n=24); b) padrão 
convencional: serão tratados com Defl azacorte 1ml/kg; 
(n=24); c) teste: serão submetidos à terapêutica pelo OEAz 
a 0,05ml/10kg. Subdivididos em 4 tempos: 14,24,60 e 90 
dias, respectivamente. Após cada tempo de tratamento, 
será realizada a eutanásia dos camundongos e a remoção 
dos pulmões, os quais serão processados para avaliação 
histomorfológica do infi ltrado infl amatório e categoriza-
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ção do grau de fi brose pulmonar. O programa GraphPad 
Prism 6.0 será utilizado para análise estatística  dos graus 
de fi brose pulmonar com Teste ANOVA ONE WAY com 
Pós-teste Tukey ou Teste Kruskal-Wallis com pós-teste 
Dunn’s, além de correlação de Pearson ou Spearman, va-
lores de p < 0,05 serão considerados signifi cativos. Será 
verifi cado se o processo infl amatório induzido pela bleo-
micina e tratados com o óleo essencial Alpinia zerumbet 
(OEAz) se comportarão diferentemente na análise histo-
lógica do grupo controle e tratado com defl azacort. Veri-
fi cando-se como se apresentará na análise da extensão 
da infl amação e no desenvolvimento da reorientação das 
fi bras de colágeno. 

TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO 
NA CRIANCA HIPOTÔNICA

lucas abade mozine duarte, Rômulo Fernando Lacerda 
Oliveira, Daniela Costa Maia, Sheila Schneiberg, Licia 

Santos Santana

Resumo

A hipotonia é uma forma peculiar em uma condição na 
qual o tônus muscular está anormalmente baixo, geral-
mente envolvendo redução da força muscular e atraso 
no desenvolvimento motor. Não é uma doença medica 
especifi ca, e sim manifestações para muitas outras, são 
desordens que afetam o controle motor pelo cérebro ou 
força muscular, também denominada de fl acidez ou resis-
tência anormal muito baixa. A síndrome da criança hipo-
tônica engloba as condições em que a hipotonia muscu-
lar se manifesta no recém-nascido ou nos primeiros dois 
anos de vida. Sua idade de início e gravidade do quadro 
clínico apresenta desde o nascimento como freqüência 
no encontro de difi culdade alimentar e respiratória e não 
são superadas as etapas do DNPM, ou são superadas 
com muito atraso, apresentando fraqueza muscular: falta 
de resistência à movimentação passiva e grave retardo do 
desenvolvimento motor; (CURY & BRANDÃO et al, 2011); 
defi nir a hipotônia; citar as causas da patologia; apresen-
tar os problemas associados; apontar os objetivos do tra-
tamento e citar alguns tipos de tratamento fi sioterapêuti-
co. O estudo de caso clínico teve inicio no dia 18 de Março 
de 2014, na clínica escola Ninota Garcia, com um total de 
10 sessões de tratamento. Paciente com diagnóstico clí-
nico de cirurgia de coração e diagnóstico fi sioterapêutico 
de Hipotonia fazendo com que ocorresse atraso no de-
senvolvimento motor. Foram utilizadas as seguintes pala-
vras-chave: Fisioterapia, na criança hipotônica e atraso no 
desenvolvimento motor. Um dos objetivos de tratamento 
fi sioterapêutico pelo qual o paciente foi submetido foi de 
infl uenciar o tônus muscular (CARREGARO et al, 2011); Ad-
quiriu um resultado signifi cativo apresentando então con-
trole crânio-caudal e suas estabilidades das articulações e 
de suas determinadas estruturas, sendo efi caz no controle 
e limitação do movimento, suportando cargas de tensão 
melhorando toda infl uencia de tônus muscular. Ganho de 
amplitude de movimento (CURY & BRANDÃO, 2011); com 
rotação medial, abdução/adução, fl exão/extensão dos 
MMSS, com o objetivo de obter ou manter (ADM) máxima 
das articulações. Alongamento (SYLLOS et al, 2008); de 
peitoral maior, menor e médio com objetivo de desenca-
dear um aumento da fl exibilidade muscular sendo a maior 
amplitude de movimento possível.   Essa revisão permite 

concluir que o tratamento fi sioterapêutico é de extrema 
importância no tratamento da criança hipotônica, pois foi 
constatada uma evolução do paciente adquirindo controle 
de cabeça, mudanças de decúbito e melhora na estabili-
dade de tronco.

INFARTO EM MULHERES: EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
COMO PRÁTICA DA ENFERMAGEM

Fernanda Barreto Aragão, Taciane Pereira dos Santos, 
Carla Grasiela Santos de Oliveira

Resumo

Introdução: De acordo com a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares são responsá-
veis por 1/3 das mortes em mulheres. Essa situação pode 
estar relacionada a fatores como difi culdade de diag-
nóstico precoce relacionado a diversidade de sintomas 
e o atraso do início do tratamento. Estima-se que ano de 
2008 dentre os 57 milhões de mortes no mundo, aproxi-
madamente 30% ou 17 milhões foram devido as doenças 
cardiovasculares. Objetivo: Descrever a assistência de en-
fermagem voltada ao Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 
em mulheres. Metodologia: Tratou-se de uma pesquisa de 
revisão de literatura onde foram selecionados 5 artigos 
das bases de dados do BVS, LILACS, BIREME, MEDLINE 
e PUBMED a partir dos descritores: infarto, mulheres, cui-
dados de enfermagem. Resultados: Nos estudos foram 
localizadas estratégias úteis realizadas pela enfermagem 
e voltadas ao IAM em mulheres como: utilização de abor-
dagens sobre peculiaridades da doença; esclarecimento 
de mitos e crenças; possíveis sintomatologias; formas de 
agir perante as manifestações clínicas; apoio psicoespi-
ritual; redução dos fatores de risco, dentre os quais des-
tacamos 4 comportamentos específi cos: uso do tabaco, 
inatividade física, alimentação inadequada e uso nocivo 
do álcool; e promoção de autocuidado; todas essas pas-
síveis de intervenções de enfermagem baseadas numa 
estratégia de saúde da mulher que garantiria uma melhor 
qualidade de vida, com consequente diminuição de riscos 
para saúde e aumento no controle da doença.  Considera-
ções fi nais: Observou-se a ampla área que a enfermagem 
dispõe sobre a tentativa de buscar a redução das taxas de 
mortalidade associada ao IAM em mulheres, visto que, a 
prática educativa, que pode ser realizada, prepara a popu-
lação feminina para identifi cação e controle dessa doença.

SÍNDROME DE FOURNIER – RELATO DE CASO CLÍNICO 
SOB O OLHAR DA ENFERMAGEM

Fernanda Barreto Aragão, Taciane Pereira dos Santos, 
Fernanda Gomes de M. S. Pinheiro, Aline Corrêa Mecenas 

Seixas

Resumo

Introdução: A Síndrome/gangrena de Fournier é um tipo 
de fasciíte necrosante que abrange principalmente as re-
giões do escroto, períneo e abdome inferior. Apresenta 
maior incidência no sexo masculino, é considerada uma 
síndrome rara de início agudo, progressão abrupta, com 
elevados índices de mortalidade e etiologia inespecífi ca. 
Caracteriza-se por uma infecção polimicrobiana, endar-
terite obliterante, isquemia e trombose, que resultam em 
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necrose tecidual. Objetivo: Descrever a assistência de 
enfermagem implantada em paciente crítico portador da 
Síndrome de Fournier. Metodologia: Estudo de caso clíni-
co, em que os achados foram discutidos a luz de quatro 
artigos científi cos e um trabalho de conclusão de curso 
de especialização, indexados nas bases de dados do LI-
LACS, MEDLINE e SCIELO utilizando os descritores: gan-
grena de Fournier, fasciíte necrosante e sepse. Os critérios 
de inclusão foram: ano de publicação entre 2010 e 2014; 
idioma português; disponíveis em texto completo e gra-
tuito. Discussão do caso e resultados: idoso, sexo mascu-
lino, 79 anos, com antecedentes patológicos de Diabetes 
Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial (HAS), diagnosticado 
com Síndrome de Fournier e choque séptico, internado 
em um grande hospital do Estado de Sergipe, em junho 
de 2013. Sedado com fentanil, em uso de tubo orotraqueal 
(TOT), sonda nasoenteral por sifonagem, cateter venoso 
central e drogas vasoativas. Achados: anasarca, cianose 
e extremidades frias; cistostomia, devido a pênis lacerado 
parcialmente; dermatite em região superior dorsal e úlce-
ra em região sacral devido a imobilidade física; membro 
inferior esquerdo e extremidades do membro inferior di-
reito amputados, relacionado a DM; ausculta pulmonar 
com presença de roncos em ambos hemitórax, devido ao 
tempo prolongado de internamento. Conclusão: Em nosso 
caso, notamos que o reconhecimento precoce da doença 
e o suporte intensivo ajudam a minimizar a dor, contudo o 
indivíduo acometido por essa doença manifesta perda da 
capacidade de autocuidado e necessita de uma assistên-
cia de enfermagem em âmbito integral que vise redução 
de danos e complicações ao paciente.

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL DOS 
USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE EM MÉDIA E BAIXA COMPLEXIDADE DE 
ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL 

DE FUNCIONALIDADE E INCAPACIDADE (CIF) EM 
MUNICIPIO SERGIPANO (SERFISMO)

Júlia Caroline Santos, Natanna Souza Santos, Edna 
Aragão Farias Candido

Resumo

A organização mundial de saúde em 2003 relatou que 
há cerca de 600 milhões de pessoas com defi ciência no 
mundo, 80% desta população vive em países em desen-
volvimento. O estado de Sergipe, a população em 2010 
estava em 2.068.031 habitantes, desses, 91.559 disseram 
ter defi ciência motora em alguma difi culdade. Em Aracaju, 
dentre os 571.149 habitantes, 37.124,68 (6,5%) se declaram 
com alguma defi ciência motora (CENSO, 2010). Nesse con-
texto em 2012 as Redes Estaduais de Assistência criada 
pelo Ministério da Saúde disponibilizaram serviços de re-
abilitação motora para inclusão social, prevenindo agravos 
de defi ciências e possibilitando capacidade funcional, me-
lhorando assim o desempenho humano. A Classifi cação 
Internacional de funcionalidade e Incapacidade (CIF) foi in-
troduzida como uma ferramenta prioritária na contribuição 
e qualifi cação da informação para a melhoria do gerencia-
mento no Sistema de Saúde. OBJETIVO: Avaliar a capaci-
dade funcional dos usuários assistidos pelo Sistema Único 
de Saúde em média e baixa complexidade de acordo com 
Classifi cação Internacional de Funcionalidade e Incapaci-
dade em município Sergipano. METODOLOGIA: O estudo é 

transversal e analítico com N= 134 de indivíduos com distúr-
bios neurológicos, e idade entre 18 e 60 anos, submetidos 
à avaliação neurológica. Esta sendo aplicado a CIF e uso do 
fl exímetro pendular para avaliar o grau de amplitude de mo-
vimento articular. Periodicamente estão sendo tabulados 
os códigos da CIF para posterior análise estatística. RESUL-
TADOS PARCIAIS: Em relação à força o hemicorpo apre-
sentou comprometimento moderado de força (62,5%***); 
nas pernas o comprometimento foi grave (20%***); em todo 
corpo o défi cit foi moderado (70%***); e défi cit moderado 
em tronco (72,73%***). A resistência muscular isolada se 
apresentou de forma moderada (63,64%***); em grupos 
musculares de forma moderada (55%***); e nenhuma resis-
tência em todos os músculos do corpo (53,85%***). 60%*** 
dos indivíduos não apresentaram nenhuma contração in-
voluntária seguido de 30% com contração involuntária. E 
no tremor foi encontrado de forma completa, moderada e 
sem nenhum achado em 25%*. CONCLUSÃO PARCIAL: Foi 
percebido que em relação à força e resistência muscular, o 
comprometimento foi moderado. Para os movimentos in-
voluntários os achados foram moderados ou sem nenhum 
comprometimento. E para o tremor houve prevalência igual 
em nenhum achado, achado moderado e completo.

FISIOTERAPIA MOTORA EM NEONATOS: 
ABORDAGENS FISIOTERAPÊUTICAS REALIZADAS NA 

UTI NEONATAL

Ana Paula Bezerra Tomaz, Roberta Yves Mascarenhas 
Soares Santos, Pureza Tatiane Lima de Oliviera, Breno 

Tavares Santos, Daniela da Costa Maia

Resumo

Alguns neonatos, bebês até seu 28º dia de vida, são defi ni-
dos como de alto risco, pois apresentam algumas alterações 
no seu desenvolvimento. Essas alterações podem ser ge-
radas dentro do útero da mãe ou fora dele, principalmente 
quando o bebê nasce prematuramente. Para que não haja 
maiores prejuízos ao recém-nascido é necessária a utiliza-
ção do serviço de UTI Neonatal. Na UTIN, o bebê é ampara-
do por um leito que se aproxima ao ambiente uterino, além 
de receber cuidados de uma equipe multidisciplinar, onde o 
Fisioterapeuta tem papel fundamental no tratamento. Este é 
realizado começando por uma avaliação minuciosa, desde a 
História da mãe até a História do bebê, após seu nascimen-
to. Depois da avaliação são realizados procedimentos com 
o objetivo de inibir padrões anormais e facilitar os normais, 
para que o neonato se desenvolva de forma mais adequada 
possível. O estudo foi realizado através de pesquisa biblio-
gráfi ca com o objetivo de defi nir e apresentar algumas abor-
dagens fi sioterapêuticas realizadas na UTI Neonatal, além 
de enfatizar a importância de procedimentos para a melhora 
da qualidade de vida dos neonatos. Na fi sioterapia motora 
neonatal são utilizados exercícios para MMSS e MMII, além 
de técnicas de posicionamento e também dissociação de 
cinturas. Todas essas intervenções aumentam o peso corpo-
ral, promovem relaxamento, auxiliam a maturação dos refl e-
xos e evoluem as conexões nervosas do bebê. Com isso, a 
fi sioterapia motora acelera a saída do neonato da UTIN, au-
mentando a expectativa de vida desse bebê. Sendo assim, 
conclui-se que a fi sioterapia motora em neonatos é de fun-
damental importância para o desenvolvimento neuropsico-
motor do bebê, além de auxiliar no aumento da expectativa 
de vida do mesmo.
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ANÁLISE COMPORTAMENTAL NA DOENÇA DE 
PARKINSON: MODELO ANIMAL

Raquel Nunes da Mota, Samia Camilla Timani Lopes, 
Juciele Valéria Ribeiro de Oliveira

Resumo

Resumo: No estudo da doença de Parkinson foram de-
senvolvidos diversos modelos de estudo em animais para 
avaliação e utilização de técnicas terapêuticas inovado-
ras. No presente trabalho, o modelo utilizado foi o de indu-
ção da doença por estereotaxia e inoculação da toxina 6 
OHDA (6 hidroxidopamina) em coordenadas encefálicas 
específi cas. Após período degenerativo, os animais, ra-
tos wistar, foram avalizados por testes comportamentais. 
Observou-se, como resultado fi nal, diferenças entre os 
grupos tratados e não tratados, com uma nova proposta 
terapêutica para a doença de Parkinson.

TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA CRIANÇA COM 
MIELOMENINGOCELE: (ESTUDO DE CASO)

Maria Nayara Mota, Allana Vieira de Oliveira, Amanda 
de Jesus Silva, Ester Rosa Rocha, Daniela da Costa Maia, 

Licia Santos Santana, Sheila Schneiberg

Resumo

A Mielomeningocele é caracterizada por protusão cís-
tica, que contém a medula espinhal e meninges, causa-
da por falha no fechamento do tubo neural, durante a 
quarta semana de gestação. Afeta os sistemas: nervo-
so, músculo-esquelético e genito-urinário. A gravida-
de e o grau de inabilidade dependem do local em que 
ocorreu a lesão medular, bem como, de outros fatores 
neurológicos. (BRANDÃO et al, 2009); definir a Mie-
lomeningocele; citar as causas da patologia; apontar 
os objetivos do tratamento e citar alguns tipos de tra-
tamentos fisioterapêuticos.Tratou-se de um estudo de 
caso clínico que teve início no dia 19 de março de 2014, 
na Clínica Ninota Garcia, com o total de 10 sessões 
de tratamento. O paciente com diagnóstico clínico de 
Mielomeningocele e diagnóstico cinético-funcional de 
paraplegia flexora. Foram utilizados para parte teóri-
ca, livros e artigos científicos que abordavam assun-
tos sobre a patologia, formas de tratamento clínico e 
fisioterapêutico, além das informações adquiridas nos 
atendimentos realizados na aula prática de Fisiote-
rapia na Saúde da Criança. O programa de exercícios 
utilizados para o tratamento da Mielomeningocele  
promoveram a retificação lombar através de exercícios 
na postura de “gato” sobre o rolo no qual o paciente 
apoia o quadril e realiza  a contração abdominal; trei-
nos de transferências no tatame com uso do suporte 
push up, focalizando nas atividades que os pacientes 
realizam diariamente; melhora do equilíbrio estático 
com o paciente sentado no rolo com a bola jogada 
em diagonais, o que gerou respostas motoras para o 
estabelecimento do equilíbrio (HORAK et al, 2004); 
fortalecimento dos músculos dos membros superiores 
através de exercícios de elevação lateral, flexão e ex-
tensão do cotovelo com carga promovendo hipertrofia 
e aumento do recrutamento de fibras (KISNER; COLBY, 
1992); alongamento dos músculos do quadril para evi-

tar contraturas e deformidades (KISNER; COLBY, 1992) 
; incentivo à marcha com uso de órteses associadas 
ao andador para dar maior estabilidade(EDELSTEIN; 
BRUCKNER, 2006) ; fortalecimento do abdômen para 
manter as funções de sustentação e conteúdo abdo-
minal (GUIZZO, 2005). Verificou-se que o tratamento 
proposto trouxe benefícios, uma vez que possibilitou 
melhora do equilíbrio estático, com ganho de força nos 
membros superiores e maior confiança em realizar al-
gumas atividades independentes como os movimen-
tos de transferências.

SEPSE RELACIONA AOS CATETERES VENOSOS 
CENTRAIS EM PACIENTES CRÍTICOS

Fernando Henrique Bezerra de Brito Souza, Bruna Souza 
Barreto, Danielle Ayanna Alves, Laís Karoline Rodrigues 

Costa, Manuel Fernando Macedo Neto, Myriam Paes 
Dantas Pacheco, Rubia Janine Brandão Santana, Talita 
Conceição de Castro, Yasmin Diniz Santos, Fernanda 

Gomes De Magalhães Soares Pinheiro

Resumo

As infecções sanguíneas relacionadas aos catete-
res de acesso central são causa de morbimortalidade 
e quando instalados em Unidade Terapia Intensiva 
(UTI) são os responsáveis pelas infecções mais gra-
ves, onde a sua incidência é mais elevada, devido ao 
maior tempo de permanência, maior colonização com 
a flora hospitalar e maior manipulação. A assistência 
intensiva utiliza medidas extremas, como medicações 
e dispositivos invasivos, que, podem desencadear 
complicações e efeitos colaterais. O uso desses dis-
positivos predispõe os pacientes a desenvolverem in-
fecções locais ou sistêmicas, cuja incidência depende 
de aspectos como tipo de cateter, a frequência da ma-
nipulação e os fatores relacionados às características 
do paciente.

ANÁLISE COMPORTAMENTAL NA DOENÇA DE 
PARKINSON: MODELO ANIMAL

Raquel Nunes da Mota, Juciele Valéria Ribeiro de Oliveira

Resumo

No presente trabalho, foi realizado estudo sobre a 
doença de Parkinson no que concerne aos aspectos 
comportamentais, manifestados no desenvolvimento 
da doença. a literatura atual sugere diversos modelos 
farmacológicos e cirúrgicos de indução da doença de 
Parkinson em modelo animal. Contudo, o modelo utili-
zado no trabalho foi o de indução cirúrgica da doença. 
Com utilização de cirurgia estereotáxica com inocula-
ção de toxina 6 OHDA (6 hidroxidopamina) em coor-
denadas estereostáxicas específicas, provocadora de 
lesão unilateral em núcleos da base cerebral de ratos 
machos wistar. Os animais foram selecionados em gru-
po controle (5 animais) com injeção de solução salina e 
comparado ao grupo teste com 6OHDA. Após  28 dias 
pós-cirúrgicos, o comportamento foi avaliado através 
de teste de campo aberto e rotatório. Como resultado, 
comprovou-se eficácia do método de simulação da do-
ença, similar ao equivalente humano.
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PREMATURIDADE UMA DAS COMPLICAÇÕES DA GRA-
VIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UMA BUSCA NAS EVIDÊN-

CIAS CIENTÍFICAS

Maria Vitória Almeida Carvalho, Célia Thamires Oliveira 
Santos, Deyse Mirelle Souza Santos, Iana Lourdes Figuei-
redo Neris, Juliana Gabrielle Santos Arnaldo, Welissandra 

Alves Leite, Derijulie Siqueira de Souza

Resumo
 
Este trabalho visa realizar um levantamento bibliográfi co 
sobre a prematuridade associada à gravidez na adoles-
cência, através de estudos encontrados na literatura cien-
tífi ca nacional. Trata-se de uma revisão bibliográfi ca ela-
borada a partir de materiais já publicados, constituído de 
artigos, periódicos e materiais disponibilizados nas redes 
de dados da internet, tendo como base de dados: Lilacs, 
Manuais do Ministério da Saúde e Scielo. Foram incluídos 
trabalhos no idioma português e inglês, entre os anos de 
2010 a 2014, trabalhos estes disponibilizados de manei-
ra integral. Após análise dos estudos encontrados foram 
selecionados 22 artigos os quais corresponderam ao as-
sunto proposto para posterior aprofundamento. Segundo 
Beck et. al., (2010), a cada dia nascem, no mundo, cerca de 
13 milhões de prematuros (10% dos nascimentos).

PREVALÊNCIA DO VÍRUS DA HEPATITE B NO ESTADO 
DE SERGIPE, BRASIL

Layanne Barbosa dos Santos

Resumo

O vírus da hepatite B (VHB) é um hepadnavírus transmi-
tido, altamente infectivo e facilmente transmitido pela 
via sexual, por transfusões de sangue, procedimentos 
médicos e odontológicos e hemodiálises sem as adequa-
das normas de biossegurança, pela transmissão vertical 
(mãe-fi lho), por contatos íntimos domiciliares (compar-
tilhamento de escova dental e lâminas de barbear), aci-
dentes perfurocortantes, compartilhamento de seringas 
e de material para a realização de tatuagens e piercings. 
Este trabalho teve como objetivo avaliar a prevalência da 
Hepatite B no estado de Sergipe no período de 2007 a 
2013. Foram utilizados dados da Secretaria de Vigilância 
em Saúde do Estado de Sergipe e do Departamento de 
Vigilância Epidemiológica e foi construído um banco de 
dados contendo informações como frequência de casos 
quanto ao gênero e localização. Durante os anos de 2007 
a 2013 no estado de Sergipe foram registrados 911 pesso-
as portadoras do vírus da Hepatite B onde o percentual 
de mulheres contaminadas é de 48,6% (443), e no gênero 
masculino foi de 51,3% (468). O maior índice é encontrado 
no município de Aracaju 32,9% (300) pessoas contamina-
das entre elas homens e mulheres e crianças. No municí-
pio de Estância 6,8% (62) casos. Em Itabaiana foi registra-
dos um total de 6,2% (57). Em Lagarto 0,8% (08) casos. No 
município de Laranjeiras 0,7% (07) casos. No município 
de Nossa Senhora do Socorro foi encontrado um total de 
11,3% (103) casos. Em Propriá 1,1(10) casos, Já em São Cris-
tóvão 1,5 (14) casos. Em suma, acreditamos que o presen-
te trabalho será de  grande utilidade, constituindo-se em  
ferramenta de consulta sobre a incidência da  hepatite B, 
especialmente no Estado de Sergipe, auxiliando a implan-

tação  de mais políticas de prevenção e promovendo  a 
continuidade do controle da transmissão do  HBV através 
de campanhas de vacinação.

CORRELAÇÃO DO CONHECIMENTO NUTRICIONAL 
COM A AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE 

TRABALHADORES DO NORDESTE BRASILEIRO

Rita Mariana Andrade Oliveira, Zelia Claudia Lima dos 
Anjos, Maria Carolina Rezende, Thayane Andrade Lima, 

Hugo José Xavier Santos, Betina Maiara Ribeiro Carvalho

Resumo

Introdução: Por todo o mundo há uma crescente tendência 
a urbanização das cidades, mecanização e industrialização 
alimentícia4. E junto com essa modernização da sociedade 
surge um novo problema de saúde pública, o desenvolvi-
mento das DCNT dentre elas a obesidade. De acordo com 
a POF 2008-09, uma parcela de 98% da população apre-
sentam excesso de peso. No mesmo período, a prevalência 
de obesidade entre ambos os sexos soma 29,3%. Objetivo: 
O presente trabalho tem como objetivo estabelecer uma 
associação entre o conhecimento nutricional com as me-
didas antropométricas de trabalhadores de uma Instituição 
de Ensino Superior na cidade de Aracaju/SE. Métodos: O 
estudo foi realizado com um grupo de trabalhadores em 
uma universidade particular do Nordeste Brasileiro, todos 
assinaram o TCLE. Esse trabalho foi aprovado pelo Comi-
tê de Ética e Pesquisa sob nº 26691914.6.0000.5371. Para 
avaliação antropométrica aferiu-se o peso, altura, CC, CB, 
PCB e PCT. Para aferição do peso e da estatura os indiví-
duos estavam com roupas leves e sem sapatos, utilizando 
uma balança da marca Filizola com capacidade máxima 
de 150 Kg e estadiômetro. Em seguida eram encaminha-
dos para aferir com fi ta métrica inelástica a CC e CB. Para 
verifi car a o percentual de gordura, foram aferidas PCB e 
PCT dos mesmos, onde foram mensuradas com o auxílio 
de um adipômetro, marca Cescorf, com sensibilidade de 1 
mm, seguindo as normas descritas por LOHMAN et al 1. A 
escala escolhida para mensuração do conhecimento nutri-
cional neste estudo foi desenvolvida por Harnack e cols.2 e 
posteriormente traduzida, adaptada e validada para o Brasil 
por Scagliusi e cols.3. Para classifi cação do conhecimento 
nutricional foi utilizado o seguinte critério: pontuações to-
tais entre 0 e 6 indicam baixo conhecimento nutricional; 
entre 7 e 10 indicam moderado e acima de 10 indicam alto 
conhecimento nutricional. Resultados: O estudo foi realiza-
do com um grupo de 118 trabalhadores, dos quais 49 (41,5%) 
são do sexo masculino e 69 (58,5%) são do sexo femini-
no; observa-se que uma parcela menor de 6,77% tem alto 
conhecimento nutricional, mesmo não signifi cando adotar 
um hábito alimentar saudável. Tomando como base a clas-
sifi cação do IMC mais de 57% dos trabalhadores de ambos 
os sexos se enquadram em sobrepeso e obesidade.  Em 
relação à circunferência da cintura 28% das mulheres em 
estudo apresentaram o risco elevado e muito elevado em 
desenvolver doenças crônicas não transmissíveis enquan-
to apenas 13,54% dos homens apresentaram o mesmo ris-
co. Quanto a PCT constatou-se que 59% dos trabalhadores 
estão com obesidade. Confi rmando uma correlação entre 
os parâmetros antropométricos Conclusão: Dessa forma, 
nesse estudo, o conhecimento nutricional infl uencia o co-
nhecimento de hábitos alimentares saudáveis, mas não 
a adoção desses hábitos na rotina diária. Alicerçado nas 
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mudanças de valores, globalização e industrialização, a so-
ciedade vislumbra um novo problema de saúde pública, o 
desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis.

MEMÓRIAS DE UMA VIDA: TRAJETÓRIA PARA 
CONSTITUIÇÃO DE UMA UTI CARDIOLÓGICA

Maria Vitória Almeida Carvalho, Hélia CristinaAndrade 
Silva, Juliana Válido Barreto, Karoline Bispo de Jesus Bis-
po de Jesus, Priscila Lima Silva, Roziane Alves de Souza, 

Ângela Maria Melo Sá Barros

Resumo

Este trabalho tem por objetivo abordar o levantamento 
histórico da 1ª Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica 
(UTI) do Estado de Sergipe, através da memória oral do 
médico Precursor da Cirurgia Cardíaca no referido estado. 
Diante da não presença de fontes documentais historio-
gráfi cas nos valeu da metodologia da memória oral sob a 
perspectiva de Garrido (1993, p 39), “O uso de fontes orais 
não apenas se chega a um conhecimento dos fatos, mas 
também à forma como o grupo os vivenciou e percebeu. É 
de importância capital resgatar a sua subjetividade”. Nes-
te sentido nos valem o de outros documentos para sus-
tentar os fatos. Outras fontes se juntaram “Com a pedra 
fundamental colocada em 1924, inaugurado ofi cialmente 
em 2 de maio de 1926 e de fato em julho de 1926 com ape-
nas 6 médicos, construído pedra por pedra sob o olhar vi-
gilante e atento do Dr. Augusto Leite, o Hospital de Cirur-
gia é mais um fato histórico para a medicina sergipana” ( 
SANTANA, 2009).  Conforme relatos Dr. José de Mendon-
ça Teles nos diz “o primeiro diretor foi Dr. Sinval Andrade 
dos Santos (31/07/1938), anestesista em 1973, em seguida 
passou ser ele o diretor Clinico (Dr. Teles). No início ha-
viam quatro leitos de UTI, e no andar haviam dois aparta-
mentos e três enfermarias (homens, mulheres e crianças), 
cada enfermaria continham 6 leitos. O Centro cirúrgico era 
junto e só tinha uma sala. O demanda aumentou e a UTI fi -
cou pequena, assim  o espaço da UTI foi aumentado. Entre 
as diversas perguntas feitas, uma chamou atenção quan-
to aos enfermeiros da época, onde nos foi respondido que 
era apenas um enfermeiro administrativo para todo o hos-
pital e não por setor. Desta forma com o empenho e altru-
ísmo de médico muitas vidas foram salvas e ao longo de 
sua trajetória foi conquistando outros profi ssionais entre 
estes a enfermeira Maria Amenildes Silva Lima pioneira 
da Enfermagem Intensiva Cardiológica em Sergipe, que 
assumiram também a luta por melhorias e implantações 
de unidades especializadas terapia intensiva que viessem 
a ampliar as possibilidades de tratamento de sucesso te-
rapêutica cardiológica. 

EPIDEMIOLOGIA DA RAIVA HUMANA EM 2012

Maria Vitória Almeida Carvalho, Célia Thamires Oliveira 
Santos, Deyse Mirelle Souza Santos, Iana Lourdes Figuei-
redo Neris, Jaine Carol Araujo de Jesus, Wellisandra Alves 

Leite, Ilva Santana Santos Fonseca

Resumo

O presente trabalho mostra o estudo epidemiológico da 
Raiva Humana no Brasil. Os dados analisados ocorreram 
no ano de 2012, coletados no Sistema de Informação de 

Agravos de Notifi cação (SINAN). O estudo objetivou ve-
rifi car a epidemiologia da Raiva Humana no BRASIL em 
2012. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, do 
tipo epidemiológico. Sobre Raiva no período 2012. Foram 
notifi cados dois casos masculinos e dois femininos. Os 
quais residiam em sua maioria na zona rural (75%), es-
tavam na faixa entre 20 a 39 anos (75%) e da cor parda 
(50%). Supõem-se que o número de casos em sua maioria 
foi na zona rural, devido ao maior contato com animais, 
que na maioria das vezes não foram vacinados com a an-
ti-rábica. É um problema de saúde pública nos países em 
desenvolvimento, inclusive no Brasil e especialmente pela 
transmissão de animais domésticos.

HEPATOPATIA ALCOÓLICA E ÓBITO EM UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA DE ARACAJU/SE: RELATO DE CASO

Kelvyn dos Santos Trancoso, José Mateus Fonseca de 
Oliveira, Ingridy Isabelle Santos, Fernanda Gomes de 

Magalhães Soares Pinheiro

Resumo

A epidemiologia da cirrose hepática é de difícil obtenção 
quanto a prevalência, contudo sabe-se que a cirrose he-
pática é mais frequente no sexo masculino e a do tipo al-
coólico, em homens em idades produtivas atribuídas pela 
dependência química e este gênero apresenta coefi ciente 
de mortalidade por cirrose 4,5 vezes maior que as mulhe-
res. No Brasil as taxas de alcoolismo são elevadas, crian-
do uma situação de difícil tratamento e reabilitação social. 
Dados sobre alcoolismo mostram elevada prevalência 
entre homens na região Sudeste do Brasil. O óbito prema-
turo por cirrose hepática  são atribuídas ao alcoolismo, es-
tilo de vida, interações entre a hereditariedade de defeitos 
metabólicos, anormalidades biológicas e por fatores psi-
co-social e cultural. O consumo abusivo do álcool produz 
um substância que é altamente tóxica ao fígado chamada 
de acetaldeído que pode levar a danos irreversíveis. Nes-
ses indivíduos que possuem uma história de alcoolismo 
crônico, possuem quatros fases distintas do processo de 
dano reversível até o desenvolvimento da hepatopatia al-
coólica. Além dos danos biológicos, sabe-se que a depen-
dência química é uma doença com etiologia complexa, 
com prejuízos a nível social e cultural.Objetivos: relatar o 
curso da hospitalização até o óbito de um paciente alco-
ólatra crônico com diagnóstico de hepatopatia alcoólica. 
Relato de Caso: Os dados foram coletados através da 
análise em prontuário. Paciente de 56 anos, sexo mascu-
lino, com ensino fundamental incompleto, casado, prove-
niente de Aracaju/SE, com antecedentes patológicos de 
hipertensão e dependência alcoólica, admitido no hospital 
referência de Sergipe no dia 02 de abril de 2014. Queixa 
principal de hematêmese, desorientação e rebaixamento 
do nível de consciência. O diagnóstico médico identifi -
cou varizes esofagiana, no ato da admissão. No dia 5 de 
abril de 2014 foi admitido na Unidade de Terapia Intensi-
va, apresentando evolução do quadro para Encefalopatia 
Hepática, com uso de droga vasoativa, lactulona, suporte 
enteral por sonda enteral e ventilação mecânica. Os acha-
dos no exame físico foram Escala de Coma de Glasgow 3, 
icterícia, anasarca, mucosa oral prejudicada, padrão res-
piratório com estertores, hipotermia, arrítimicas, pressão 
arterial inaudível e oligúria. Os diagnósticos associados a 
hospitalização no ambiente crítico, dado a gravidade da 
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doença e condições clínicas foram Pneumonia Associa-
da a Ventilação Mecânica e Insufi ciência Renal, evoluindo 
para óbito no dia 10 de abril de 2014. Conclusão: A depen-
dência alcoólica é uma realidade na população mundial e 
brasileira com consequências graves ao estado de saúde, 
às relações sociais e familiares. O caso relatado consta-
tou o óbito após oito dias de internação o que pode ser 
explicado pelo sinergismo do álcool com a evolução clíni-
ca de curso rápido das outras co-morbidades como a in-
sufi ciência renal e encefalopatia  hepática. O processo de 
morrer requer dos profi ssionais de saúde, zelo, condições 
psicológicas para tratar com dignidade e profi ssionalismo 
o fi m da vida.

BENEFÍCIO DAS FIBRAS ALIMENTARES NA SAÚDE

Júniar Batista dos Santos, Amanda Alves dos SAntos, 
Marcus Vinícios Santos do Nascimento

Resumo
 
A fi bra alimentar (FA) é a parte comestível de plantas que 
são resistentes à digestão e absorção no intestino del-
gado de seres humanos, podendo ter sua fermentação 
completa ou parcial. Nas últimas décadas, a FA tem sido 
apontada como responsável por uma série de eventos 
nutricionais e fi siológicos, potencialmente benéfi cos à 
saúde humana, além da comprovada associação com 
a saúde do intestino e prevenção de patologias como a 
obesidade e o diabetes tipo II e doenças cardiovascula-
res. Nesse contexto, o presente trabalho tem o objetivo 
de caracterizar e discutir o papel das fi bras alimentares 
na promoção da saúde. Os dados do estudo foram obti-
dos a partir de pesquisa bibliográfi ca com artigos cien-
tífi cos das bases de dados Medline/Pubmed e Scielo. 
Apesar de alguns autores sugerirem uma nova nomen-
clatura, diversos trabalhos classifi cam as FA quanto à 
sua solubilidade em água, dividindo-as assim em fi bras 
solúvel e insolúvel. As fi bras solúveis são encontradas 
principalmente em frutas, farelo de aveia, cevada e legu-
minosas (feijão, lentilha), enquanto as insolúveis estão 
presentes no farelo de trigo, raízes e hortaliças. Quando 
inserida na alimentação, ambos os compostos podem 
ajudar na promoção da saúde a partir de alguns meca-
nismos. As fi bras solúveis tem recebido destaque por 
uma possível prevenção e controle do diabetes tipo II. 
No estômago essa FA transforma-se em uma substância 
gelatinosa que envolve o alimento, reduzindo a ação da 
amilase pancreática sobre o quimo e assim a absorção 
de carboidrato. Além disso, também retardam o tempo 
de esvaziamento gástrico e a liberação de glicose na cor-
rente sanguínea, regulando a glicemia. Já as fi bras inso-
lúveis, têm sido estudadas principalmente em relação à 
regulação intestinal. Por serem parcialmente fermenta-
das, acabam sendo excretadas nas fezes, formando um 
maior volume fecal e estimulando o transito intestinal. 
Algumas pesquisas também tem discutido a importân-
cia das Fibras Alimentares, em geral, no tratamento da 
obesidade. Nesse caso os principais mecanismos re-
feridos têm sido a distensão abdominal provocada e o 
maior tempo de mastigação no consumo de alimentos 
ricos em fi bras. A partir da revisão de literatura, foi possí-
vel constatar que as fi bras podem ajudar na prevenção e 
tratamento da obesidade, diabetes tipo II e constipação 

intestinal, provavelmente pela sua infl uência positiva no 
metabolismo da glicose, pela indução da saciedade e 
pela aceleração do trânsito intestinal.

DIAGNÓSTICO DE DÉFICIT DE MEMÓRIA EM IDOSOS 
ASILADOS EM ARACAJU-SE

Lycia Rinco Borges Procópio, Julyanne Oliveira Pessoa, 
Maria Lua Araújo Vieira, Sara Q. da Cruz Silva, Silvio Vei-

ga, Tais Fernandina Queiroz

Resumo

O crescimento da população de idosos é um fenômeno 
mundial e está ocorrendo a um nível sem precedentes 
(IBGE, 2002). A expectativa de vida no Brasil aumentou 14% 
entre 1991 e 2010, variando entre 65 e 79 anos, de acordo 
com os munícipios brasileiros (PNUD/ONU, 2013). O obje-
tivo do trabalho foi realizar um diagnóstico do défi cit de me-
mória em idosos asilados, visando a elaboração de projetos 
de intervenção psicossociais para a melhoria da qualidade 
de vida. Foi realizada uma pesquisa de campo junto ao Asi-
lo Rio Branco, localizado em Aracaju-SE, durante o mês de 
novembro de 2013. Foram entrevistados 15 idosos, sendo 
60% do gênero masculino e 40% do feminino. A entrevista 
foi realizada individualmente e composta por 15 perguntas, 
sendo as respostas categorizadas. A autopercepção sobre 
a memória tendeu a ser mais positiva do que negativa para 
todos os idosos. Contatou-se que 53% dos idosos lembra-
vam corretamente da data de seu nascimento. Os idosos 
(homens) demonstraram uma lembrança mais sólida do 
local onde nasceram. O emprego/trabalho, tanto deles 
próprios como de seus pais, mostrou ser uma recordação 
muito importante na vida dos idosos, independentemen-
te do gênero, sendo que 79% deles lembravam detalhes 
do seu último trabalho e 87% da profi ssão de seus pais. 
As memórias da infância (longo prazo) mostraram serem 
ainda muito presentes na vida dos idosos. As idosas (mu-
lheres) mostram-se mais religiosas que os idosos (homens) 
e valorizam mais a cerimônia religiosa que ocorre periodi-
camente naquela instituição. As idosas (mulheres) também 
demonstraram maior capacidade mental para guardar no-
mes de pessoas em geral. Isso pode ser devido ao maior ní-
vel de atenção, normalmente presente nas mulheres e que 
se mantém superior ao dos homens, mesmo na velhice. O 
momento das refeições apresenta valor biopsicossocial e 
interfere no cotidiano dos idosos. Verifi cou-se que 53% dos 
idosos se lembravam dos itens alimentícios que comeram 
no almoço do dia anterior e 83% dos itens do café da ma-
nhã do dia da entrevista. A maioria dos idosos não rece-
bem estímulos com intervenções psicogerontológicas para 
se atualizarem com informações exteriores a vida do asilo. 
Isso foi observado pela elevada proporção de idosos (54%) 
que não se lembravam do nome da nossa atual presidente 
da república. Os idosos verbalizam muito sobre “a casa de-
les que fi cou lá fora”, revelando o quanto o asilamento é do-
loroso, sendo fundamental o acompanhamento dos fami-
liares e de uma equipe multidisciplinar. Foi constatado que 
60% dos idosos não sabiam ou erraram o mês do ano em 
que a entrevista foi realizada, e 33% não sabiam ou erraram 
o nome da cidade em que estão morando. Diante dos da-
dos levantados, verifi cou-se que a capacidade da memória 
dos idosos pode ser trabalhada por meio de práticas psico-
gerontológicas, como a utilização de dinâmicas individuais 
ou grupais indutórias ao exercício mental.
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO, QUANTITATIVO E DESCRI-
TIVO, SOBRE DIABETES TIPOS 1 E 2 NO ESTADO DE 

SERGIPE, EM 2013

Fernanda Barreto Aragão, Fernanda da Silva Boaventu-
ra Vieira, Dayane Campos Correia dos Santos, Larissa 
Rayanne Rabelo Lima, Lorena Rocha, Paula Karoline 

Santana Feitosa, Vivianne Karine Santos Machado, Ilva 
Santana Santos Fonseca

Resumo

Introdução: O Diabetes é uma doença metabólica de eleva-
da prevalência que pode ser causada por falhas na secreção 
e/ou ação da insulina no organismo. É considerada atual-
mente epidemia mundial e é caracterizada pela hiperglice-
mia e complicações em diversos órgãos. Dentre as quais 
aparece o pé diabético, resultante de má vascularização, 
que pode levar a amputação de extremidades ou membros, 
principalmente inferiores. Objetivo: Identifi car dados epide-
miológicos relacionados a prevalência do Diabetes mellitus, 
tipos 1  e 2, e suas complicações em indivíduos no Estado 
de Sergipe. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo, 
descritivo, do tipo epidemiológico sobre Diabetes, tipos 1 e 
2, no período de janeiro a abril de 2013, em Sergipe, Brasil. 
Foram utilizados dados do sistema de informação em saúde 
(DataSUS / HiperDia) que foram armazenados e analisados 
através do software estatístico Excel 7.0. Foram ainda reali-
zadas as descrições dos dados por meio das frequências ab-
solutas, relativas e médias com respectivos desvios padrões. 
Resultados e discussão: Este estudo possibilita explicitar o 
acometimento de indivíduos de ambos os sexos para o Dia-
betes, em proporções iguais, e afasta a associação da pre-
valência do Diabetes Tipo 1 e Tipo 2 ao gênero, no Estado de 
Sergipe; Constata que a faixa etária mais acometida pelo pé 
diabético está entre 30 e 44 anos, ou seja, os adultos jovens 
ocupam a maior parcela da população amostral em Sergipe; 
Demonstra que não houve diferença nas porcentagens para 
amputação de membros em relação aos sexos masculino e 
feminino, na ocorrência do Diabetes 1 ou 2. Conclusão: De 
acordo com esta pesquisa, percebe-se a necessidade da de-
tecção precoce do Diabetes, na tentativa de reduzir as eleva-
das taxas de morbidade, mortalidade e de incapacitação a 
qual está relacionada, e tornar possível intervenção profi láti-
ca efi caz em indivíduos diabéticos. 

PRINCIPAIS TÉCNICAS DA FISIOTERAPIA 
NO TRABALHO DE PARTO

Anne Caroline Santos, Anne Caroline Santos, Cynthia 
Missat dos Santos, Gabriela Santos Andrade, Gustavo 

Emílio Menezes Coria, José Trindade Júnior, Kenya 
Poderoso Aragão, Leonardo Lacks Melo, Renata Patrícia 

Menezes Cardoso Santos, Lícia Santos Santana

Resumo

Fisioterapia em obstetrícia visa prevenir alterações e compli-
cações que podem ocorrer durante a gravidez, parto e pós-
-parto e seu tratamento com diferentes técnicas. Conhecer o 
modo como essas técnicas são aplicadas torna mais claro o 
entendimento da atuação do fi sioterapeuta, profi ssional ca-
pacitado, com sufi ciente conhecimento sobre biomecânica, 
habilidade que contribui qualitativamente no atendimento 
à parturiente, pois atua otimizando a fi siologia humana du-

rante o trabalho de parto,  prevenindo e tratando as dores 
bem como  possíveis complicações. A dor e as complicações 
sofridas pela parturiente podem ser infl uenciadas por diver-
sos fatores. Uma gestante bem preparada física e emocio-
nalmente contribuirá para um ótimo trabalho de parto e um 
bem-estar para o binômio materno-fetal.(2,3,4). O objetivo 
desse estudo é conhecer as principais técnicas fi sioterapêu-
ticas utilizadas nas pré-parto e puerpério. Esse trabalho é um 
estudo de revisão bibliográfi ca, baseada em busca realizada 
nas bases de dados Scielo, Pubmed, e LILACS, usando como 
descritores os termos: ‘fi sioterapia’, ‘trabalho de parto’, ‘parto’, 
‘modalidades de fi sioterapia’. Foram consideradas publica-
ções no período de 1999 à 2014, das quais  dez artigos foram 
selecionados, distribuídos em: revisão bibliográfi ca, revisão 
sistemática e estudo retrospectivo. Foi observado que as 
técnicas mais utilizadas são a eletroestimulação, massa-
gem, percepção respiratória, o banho quente e as técnicas 
de contração consciente da musculatura o assoalho pélvico, 
incluindo exercícios com a bola. O presente estudo permite 
concluir que a fi sioterapia obstétrica possui diversas técni-
cas efi cientes na redução álgica do trabalho de parto, além 
de prevenir possíveis complicações que poderiam afetar a 
saúde tanto da parturiente, quanto do feto.

HIPONATREMIA EM PACIENTES NEUROLÓGICOS

Annie Carolline Matos Santos

Resumo

Hiponatremia pode ser defi nida como uma concentração de 
sódio sérico abaixo do limite da normalidade <136 meq/L, 
mensurado através da seguinte fórmula: [Na+] = miliequivalen-
tes de sódio / litro de água. Os sintomas dependem da etio-
logia, magnitude e velocidade de instalação. A hiponatremia 
que se desenvolve de forma lenta, em período maior que 48 
horas (crônica), está associada a sintomas clínicos menores 
do que a de desenvolvimento agudo (período menor que 48 
horas). As manifestações neurológicas da forma aguda são: 
cefaléia, náuseas, confusão mental, letargia, bradicardia, con-
vulsão, refl exos patológicos, insufi ciência respiratória e coma. 
O objetivo é conceituar a hiponatremia, expor a fi siopatologia, 
manifestações clínicas e tratamento de forma simples. Trata-
se de uma revisão de literatura de artigos científi cos do ano de 
2009 à 2012 com coleta de dados realizada através Scientifi c 
Electronic Library Online (SCIELO). A Síndrome Cerebral Per-
dedora de Sal (SCPS), defi nida como a perda renal de sódio 
durante doença intracraniana, levando a hiponatremia e dimi-
nuição do volume extracelular, é uma das principais causas 
da doença. O tratamento vai além da reposição volêmica e de 
sal, usando acetato de fl uodrocortisona, que age diretamente 
no túbulo renal e possibilita uma maior reabsorção de sódio. 
Outra causa é a Síndrome da Secreção Inapropriada do Hor-
mônio Antidiurético (SSIHA), onde a excreção de água é par-
cialmente prejudicada em função da incapacidade de suprimir 
a secreção de ADH. Salvo na hipovolemia, a SSIHA é causada 
por um aumento na quantidade de água plasmática (denomi-
nador) e não por uma redução do sódio corporal total (nume-
rador). O tratamento para essa síndrome consiste na restrição 
hídrica. Conclui-se que a hiponatremia deve ser interpretada 
mais como um excesso de água do que um défi cit de sódio.  
Na maioria dos casos relatados em estudos, a causa mais co-
mum é a SSIHA, sendo importante a realização minuciosa da 
anamnese e do diagnóstico diferencial para detectar etiologia, 
pois para cada síndrome existe um tratamento específi co e, 
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se aplicado de forma equivocada trará complicações graves 
ao paciente.

DOENÇAS EM PESCADORES DE COMUNIDADE 
PESQUEIRA DO MOSQUEIRO, ARACAJU/SE

Guilherme Mota da Silva, Thiago José Magalhães Silva 
Viana, Carla Grasiela Santos de Oliveira

Resumo

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), a pesca é reconhecida como uma das atividades de 
trabalho mais arriscadas e coloca os seus trabalhadores em 
risco de morte. O objetivo geral foi identifi car as principais 
doenças que acometem os pescadores/marisqueiras da 
comunidade pesqueira do Mosqueiro, Aracaju/SE. Tratou-
se de uma pesquisa de delineamento transversal, inquérito 
epidemiológico, de caráter exploratório, analítico, com abor-
dagem quantitativa realizada na comunidade pesqueira do 
Mosqueiro, em Aracaju/SE. Com o mapeamento de fatores 
de risco e nutricionais para hipertensão arterial na população 
estudada observou-se que apenas 36,22% (134) apresenta-
vam-se eutrófi cos, enquanto 34,05% (126) eram pré-obesos 
e 22,43% (83), obesos em grau I, II ou III. Quanto aos sinais 
vitais, observou-se que 84% (311) dos indivíduos estudados 
apresentavam normocardia, 13,5% (50) estavam bradicár-
dicos e apenas 2,4% (9) apresentavam taquicardia. Foram 
encontrados 17,85% dos homens somente com cefaleia, 
37,85% com cefaleia e lombalgia e 19,28% relataram possuir 
somente lombalgia. Dentre as mulheres, 15,65% descreveram 
a existência de casos de cefaleia, 66,52% relataram casos de 
cefaleia e lombalgia, e 14,78% relataram possuir somente 
lombalgia. Dentre os cortes relatados pelas mulheres, quase 
50% das mulheres descreveram cortes com ostras, siris, pei-
xe e a maioria dos homens já se cortaram com ostras, facas, 
bagre, arraia e o niquim. De acordo com as doenças encon-
tradas e sinais e sintomas decorrentes de acidentes causa-
dos nesta população, podem-se classifi car essas ocorrên-
cias como um problema de saúde. Devemos ressaltar que, 
provavelmente, o número de acidentes ocorridos é maior 
do que o encontrado, já que, muitas vezes a população não 
tem conhecimento dos sinais e sintomas das doenças mais 
acometidas entre eles e dos acidentes que ocorrem devido 
às suas atividades laborais. Muitas vezes, os pescadores da 
comunidade e as marisqueiras não procuram o serviço de 
saúde em caso de acidente a não ser quando ocorre algum 
tipo de infecção secundária.
 

INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA 
NA NEUROPATIA DIABÉTICA

Isabela Feitosa Dantas, Thamyres Lima Santos, Daniela 
Teles de Oliveira, Lícia Santos Santana

Resumo

Diabetes Mellitus é uma patologia caracterizada por 
anormalidades anatômicas e bioquímicas que geram dis-
túrbios nos níveis de glicose no organismo associado à 
disfunção das células beta no pâncreas. A doença apre-
senta uma defi ciência na resposta secretora da insulina 
que compromete o metabolismo de carboidratos, gordura 
e proteínas. A polineuropatia diabética simétrica distal, co-
nhecida como Pé Diabético, é a complicação mais comum 

da enfermidade. A mesma é caracterizada por alterações 
na sensibilidade tátil e térmica acometendo, principalmen-
te, os calcanhares causando perda progressiva de função 
muscular e autonômica. OBJETIVO(S): Socializar a comu-
nidade informações a respeito da neuropatia diabética a 
fi m de prevenir e/ou evitar evolução da mesma; Abordar 
a atuação da fi sioterapia no diagnóstico e tratamento da 
neuropatia diabética. METODOLOGIA: O referencial me-
todológico esta associado a uma pesquisa estruturada e 
formulada através de base de dados como Bireme, Lila-
cs e PubMed utilizando como palavras chaves: Diabetes, 
Neuropatia diabética e Fisioterapia, entre os anos 2011 a 
2014. RESULTADOS: A fi sioterapia na neuropatia diabé-
tica tem como objetivo trabalhar a funcionalidade sendo 
necessário avaliar o paciente para identifi cação daqueles 
que tenham maiores riscos de desenvolver complicações. 
Na rotina é realizada a avaliação da sensibilidade somato-
sensorial, tátil e a térmica, da amplitude articular, da fun-
ção muscular e da funcionalidade de tornozelo e pé. O tra-
tamento baseia-se em melhora da motricidade, exercícios 
de coordenação, equilíbrio, propriocepção e marcha, como 
alongamentos, orientações posturais, mobilizações ativas 
e/ou passiva e uso de órteses. O profi ssional da fi siotera-
pia deverá atuar na promoção, prevenção e reabilitação do 
paciente diabético, buscando a melhoria da qualidade de 
vida. CONCLUSÃO: Diante da revisão de artigos nota-se 
a importância das condutas da fi sioterapia nos pacientes 
acometidos pelo Pé Diabético reforçando a necessidade 
deste profi ssional na equipe interdisciplinar quanto ao tra-
tamento da patologia e dos seus acometimentos, como 
alteração da marcha funcional, da posição ortostática e 
de úlceras por pressão. No entanto foi observado que há 
uma insufi ciência de pesquisas quanto às avaliações sen-
soriais e funcionais do pé diabético, sendo necessário um 
aprofundamento de estudos sobre o tema. 

PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA 
– PAVM - E SUAS COMPLICAÇÕES: ESTUDO DE CASO 

BASEADO NO PROCESSO DE ENFERMAGEM

Matheus Andrade, Sheila Santos, 
Anderson Batista Cavalcante

Resumo

Introdução: O presente estudo foi elaborado durante o en-
sino clínico da disciplina Enfermagem na Saúde do Adulto 
I, no Hospital Regional de Estância, realizado em agosto 
do corrente ano, onde o paciente encontrava-se na ala 
vermelha com diagnóstico médico de Pneumonia Noso-
comial. Objetivos: elucidar a fi siopatologia do paciente e 
os fatores condicionantes para o seu desenvolvimento, 
apresentar os principais diagnósticos de enfermagem e 
garantir através da Sistematização da Assistência de En-
fermagem – SAE uma melhor prestação de cuidados, a 
fi m de evitar a progressão ou complicação da doença. Me-
todologia: Foi utilizado como fonte de pesquisa o prontu-
ário do paciente, informações colhidas através da equipe 
de enfermagem e referencial bibliográfi co. A pneumonia 
Nosocomial ou ainda Pneumonia Associada à Ventilação 
Mecânica – PAVM é aquela que é diagnosticada após 48 
horas da internação e que não se encontra em incubação 
no momento da chegada ao hospital. Um dos principais 
fatores predisponentes para a PAVM é o uso de Intuba-
ção orotraqueal e ventilação mecânica que pode ocorrer 
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devido à colonização da bactéria no circuito de ventilador. 
Relato de caso: Pardo, 64 anos, caquético e com disfagia, 
estando internado há cinco dias, havendo agravamen-
to em seu estado clínico geral necessitando assim ser 
transferido para ala vermelha, precisando fi car em uso 
de ventilação mecânica e sedação. Durante o período, ao 
qual fi cou sob suporte do ventilador mecânico, adquiriu a 
PAVM. Doenças oportunistas instalam-se no organismo e 
por conta desse fator, o paciente investigado desenvolveu 
sepse, ocasionando assim seu óbito após 18 dias de inter-
nação. Para Black e Matassarin-Jacobs (1996) e Carpenito 
(2002) este diagnóstico se fundamenta na necessidade 
do enfermeiro prescrever ações que visem o controle da 
qualidade da ventilação. A partir do levantamento de da-
dos e aplicação da SAE foram traçados os diagnósticos 
de enfermagem, para que fossem estabelecidas as devi-
das intervenções, sendo os diagnósticos: Ventilação es-
pontânea prejudicada¹, Eliminação Traqueobrônquica Ine-
fi caz², Troca de Gases Prejudicada³ onde possuem como 
intervenções, respectivamente: 1-Melhorar Permeabilida-
des de Vias Aéreas. 2- Adotar Medidas de Prevenção. 3- 
Monitorar sintomas indicativos de aumento do trabalho 
respiratório e posicionar o paciente de modo a facilitar a 
combinação ventilação-perfusão. Conclusão: Ao imple-
mentarmos a SAE no cuidado a esse paciente, concluímos 
que a assistência depende da visão crítica, prática clínica 
e conhecimentos do enfermeiro e uma visão holística, po-
rém mantendo a individualidade e ciência, tendo em vista 
as necessidades singulares do ser cuidado.

HIPONATREMIA EM PACIENTES NEUROLÓGICOS

Annie Carolline Matos Santos, Ísis Rebeca Rodrigues 
Santos, Natalie Oliveira Santana, 

Ilva Santana Santos Fonseca

Resumo

Hiponatremia pode ser definida como uma concentra-
ção de sódio sérico abaixo do limite da normalidade 
<136 meq/L, mensurado através da seguinte fórmula: 
[Na+] = miliequivalentes de sódio / litro de água. Os sin-
tomas dependem da etiologia, magnitude e velocidade 
de instalação. A hiponatremia que se desenvolve de 
forma lenta, em período maior que 48 horas (crônica), 
está associada a sintomas clínicos menores do que a 
de desenvolvimento agudo (período menor que 48 ho-
ras). As manifestações neurológicas da forma aguda 
são: cefaléia, náuseas, confusão mental, letargia, bra-
dicardia, convulsão, reflexos patológicos, insuficiência 
respiratória e coma. O objetivo é conceituar a hipona-
tremia, expor a fisiopatologia, manifestações clínicas e 
tratamento de forma simples. Trata-se de uma revisão 
de literatura de artigos científicos do ano de 2009 à 
2012 com coleta de dados realizada através Scientific 
Electronic Library Online (SCIELO). A Síndrome Cere-
bral Perdedora de Sal (SCPS), definida como a perda 
renal de sódio durante doença intracraniana, levando 
a hiponatremia e diminuição do volume extracelular, é 
uma das principais causas da doença. O tratamento vai 
além da reposição volêmica e de sal, usando acetato de 
fluodrocortisona, que age diretamente no túbulo renal e 
possibilita uma maior reabsorção de sódio. Outra cau-
sa é a Síndrome da Secreção Inapropriada do Hormô-
nio Antidiurético (SSIHA), onde a excreção de água é 

parcialmente prejudicada em função da incapacidade 
de suprimir a secreção de ADH. Salvo na hipovolemia, 
a SSIHA é causada por um aumento na quantidade de 
água plasmática (denominador) e não por uma redução 
do sódio corporal total (numerador). O tratamento para 
essa síndrome consiste na restrição hídrica. Conclui-se 
que a hiponatremia deve ser interpretada mais como 
um excesso de água do que um déficit de sódio.  Na 
maioria dos casos relatados em estudos, a causa mais 
comum é a SSIHA, sendo importante a realização mi-
nuciosa da anamnese e do diagnóstico diferencial para 
detectar etiologia, pois para cada síndrome existe um 
tratamento específico e, se aplicado de forma equivoca-
da trará complicações graves ao paciente.

ATUAÇÃO DA DRENAGEM LINFÁTICA NO LINDEDEMA

Tatiana Santos Freitas, Dalila de Carvalho Dorta, Cleonice 
Lima da Silva, Rosinete Nunes da Silva Moniz, Licia 

Santos Santana

Resumo

O câncer de mama ocupa entre 5 a 10% de todos os tipos de 
câncer existentes, sendo a mastectomia radical e a retirada 
dos linfonodos axilares uma das mais seguras para garantir 
a extinção da doença no paciente acometido. O linfedema 
de braço acomete cerca de 40% da mastectomizadas, com 
esvaziamento axilar, aumentando o peso do volume do 
membro causando prejuízo nas áreas profi ssional, domés-
tica, sexual e psicossocial, todos os pacientes tratados ci-
rurgicamente para câncer de mama e sua relação com tipo 
de cirurgia idade e peso das pacientes. O objetivo desse 
trabalho é fazer um estudo de revisão sobre a drenagem 
linfática. De acordo com o estudo de  Guedes et al. 1996,  
foram estudados 109 pacientes portadoras de câncer de 
mama submetidas a mastectomia radical modifi cada com 
conservação do músculo peitoral maior ou de ambos peito-
rais consideram-se como linfedema quando ouve diferen-
ça maior que 2,0 cm entre as circunferências dos membros 
superiores mensurados acima e abaixo do olecrano. Outros 
estudos comprovam que os pacientes que foram atendidas 
em serviços de reabilitação especializados e submetidos 
ao tratamento do linfedema com a drenagem linfática ma-
nual, enfaixamento compressivo funcional, orientações de 
autocuidado, automassagem, uso de braçadeira elástica e 
exercícios. Pelas medidas do volume dos membros nos pe-
ríodos determinados, 36 mulheres foram avaliadas após a 
fase intensiva, 22 após 6 meses, 15 após 12 meses, 6 após 
18 meses e 11 após 24 meses. Os resultados houve redução 
linfedema e essa se manteve ao longo dos períodos estu-
dados. Um dos estudos Meirelles et al., 2008 comprova 
que não houve correlação entre redução do linfedema e fa-
tores como idade, estado civil, escolaridade, tipo de cirurgia, 
índice de massa corporal, grau de linfedema, radioterapia, 
circunferência, hipertenção arterial à limitação articular e 
não houve adesão às estratégias de autocuidado com bra-
ço, realização de exercícios automassagens e uso de bra-
çadeiras elásticas pela maioria das mulheres. Conclui-se 
que a maioria das mulheres tem difi culdade de relacionar 
aparecimento do linfedema com alguns de seus fatores 
predisponentes, é necessário que os profi ssionais da saú-
de despendam esforços na prática educativa das mulheres 
mastectomizadas, visando á prevenção e controle do linfe-
dema de braço.
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ACEITAÇÃO DO SUCO FUNCIONAL 
PELOS HÓSPEDES DE UM ESTABELECIMENTO 

HOTELEIRO EM ARACAJU-SE

Priscila Morais Oliveira, Aline Passos Damasceno, 
Cynthia Barbosa Albuquerque

Resumo

Os sucos funcionais são misturas de sucos e ingredientes 
elaboradas a fi m de melhorar as características sensoriais dos 
componentes isolados, apresentam uma série de vantagens, 
como a possibilidade de combinação de diferentes aromas 
e sabores e a soma de componentes nutricionais. Os sucos 
de frutas e hortaliças são fontes de vitaminas, sais minerais, 
ácidos orgânicos e fi bras cujos efeitos na saúde humana são 
fundamentais. Dentre os ingredientes que fazem parte dos 
sucos funcionais destacam-se: o suco de laranja rico em áci-
do ascórbico que possui efeito antioxidante e estimula o sis-
tema imunológico; a cenoura que é rica em vitaminas possui 
grande quantidade de carotenóides e minerais, além de ajudar 
no combate aos radicais livres causadores de envelhecimento 
celular; a folha de couve lisa, que possui substâncias bioativas 
glicosinolatos (sulforafanos) e tem propriedades anticarcino-
gênicas; a maçã rica em pectina, apresenta ação antioxidante, 
reduz o risco de doenças cardiovasculares e reduz o coleste-
rol. Assim o objetivo desta pesquisa é avaliar a aceitação de 
uma receita de suco funcional pelos hóspedes de um estabe-
lecimento hoteleiro. O presente estudo será realizado em uma 
Unidade de Alimentação de um hotel de Aracaju, através da 
introdução de uma receita de suco funcional, preparado com 
2 folhas de couve-lisa,1 litro de suco de laranja, 1 cenoura mé-
dia, 1 maçã média. Em seguida, todos os ingredientes serão 
batidos no liquidifi cador, a mistura será coada e adoçada com 
mel. Esta bebida será servida no cardápio do desjejum dos 
hóspedes. Posteriormente será feito uma análise sobre o des-
perdício e a aceitação desta preparação. A análise do desper-
dício foi feita pelo índice de resto-ingestão, obtido pela fórmu-
la: % de resto-ingesta = peso do resto x 100 / peso da bebida 
distribuída, o índice de sobras e um questionário de aceitação 
da preparação. Para obtenção do peso da bebida distribuída 
foi feito a pesagem de todo o suco produzido inicialmente e 
que foram para distribuição e para o peso do resto foi analisa-
do tudo que voltou nos copos dos clientes e sobrou no balcão 
de distribuição. Este trabalho é resultado de uma pesquisa de 
extensão e se encontra em andamento. A hipótese esperada 
por este trabalho é que haja uma boa aceitação desta bebida 
e seja introduzido ao cardápio do hotel a fi m de trazer mais 
qualidade na refeição e benefícios para a saúde.

DESCARTE DE BOLSAS DE SANGUE NO HEMOCENTRO 
COORDENADOR-EXPERIÊNCIA HEMOSE/SE

Denize de Oliveira Nascimento, Danillo Goes Souza, 
Weber Teles Santana, Wanessa Lordêlo Pedreira Vivas

Resumo

Aumentar a oferta e disponibilidade de sangue coletado 
nos hemocentros é uma preocupação constante das ins-
tituições de saúde no Brasil e no mundo. O serviço de co-
leta e distribuição de sangue é primordial para manuten-
ção de vários serviços de assistência à vida de pacientes 
portadores de doenças distintas e para casos cirúrgicos. 
Em geral, os hemocentros são responsáveis por coletar, 

processar, armazenar e distribuir o sangue e seus deriva-
dos, (Castro, 2009). Apesar da evolução envolvendo a he-
mo¬terapia, a porcentagem de descarte de bolsas ainda é 
considerada relativamente alta no Brasil, pois a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária recomenda que a taxa de 
inaptidão sorológica seja inferior a 8,3%, e, no Brasil, essa 
taxa varia de 10 a 20%, esse índice é mais alto do que nos 
países desenvolvidos. No Brasil, o percentual de doadores 
é de cerca de 2% da população e segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), esse percentual está bem abai-
xo do necessário, que é de 3% a 5% da população do país. 
O Brasil necessita diariamente de 5.500 bolsas de sangue 
e, para suprir essa demanda, precisa de um número muito 
maior de doadores (Gurgel et al., 2014). O objetivo deste 
trabalho é investigar a quantidade de bolsas de sangue 
descartadas e produzidas e assim poder analisar as pos-
síveis causas, deste modo minimizar os custos devido ao 
sangue descartado, os processos de seleção de dadores 
de sangue e os processos de triagem de sangue em la-
boratório. A combinação de métodos práticos qualitativos 
e quantitativos foi utilizada para execução do trabalho. A 
revisão dos registros do Hemocentro de Sergipe (HEMO-
SE) se deu pelos indicadores da Gerência de Produção de 
hemocomponentes (GEPRO), onde foi analisada total de 
bolsas produzidas, aptas, inaptas e descartadas, em se-
quencia feita a observação do indicie de produção e des-
carte. Sendo assim foi contabilizado o numero de bolsas 
produzidas no HEMOSE, onde obteve um total de 2,546 
bolsas produzidas, 1,615 aptas, 931 inaptas, 1,123 descarta-
das, mostrando desta forma que o número de descarte é 
grande, tornando-se perceptível a necessidade de investi-
gações dos motivos causais de descartes, para com isso, 
poderem reduzir este percentual. Portanto este projeto 
abre um leque de possibilidades para futuros estudos e 
consequentemente melhoria dos sistemas de hemocen-
tros em geral.

PROCESSO DE ENFERMAGEM EM CRIANÇAS 
PORTADORAS DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS

Fernanda Barreto Aragão, Taciane Pereira dos Santos, 
Derijulie Siqueira de Sousa

Resumo

Introdução: As Cardiopatias Congênitas (CC) são defi ni-
das como alterações embrionárias que envolvem mudan-
ças anatômicas no coração ou rede circulatória ocorridas 
no período intrauterino e que são toleráveis devido a cir-
culação corpórea da mãe. Representam 1/3 das malforma-
ções congênitas e atingem 8 a cada 1.000 nascidos vivos. 
Podem se apresentar fi siologicamente de duas maneiras: 
acianóticas ou cianóticas. Objetivo: Descrever a assistên-
cia de enfermagem em crianças portadoras de CC. Meto-
dologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura 
onde foram selecionados 4 artigos das bases de dados 
da BVS, a partir dos descritores: cardiopatias congênitas, 
pediatria e cardiopatia pediátrica. Resultados e discussão: 
Pelo acometimento da CC a criança necessita de cuidados 
intensivos da enfermagem tão rápido quanto o diagnósti-
co precoce, afi m de aumentar a chance de vida e de se ob-
ter um melhor prognóstico. A assistência de enfermagem 
deve ser focada ao perfi l da criança e suas manifestações 
clínicas, como acúmulo de líquido e sódio, má oxigenação 
cardíaca, defi ciência no fl uxo sanguíneo e comprometi-
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mento respiratório. É importante que o delineamento do 
processo de enfermagem inclua: Coleta de dados, como 
fonte de informação sobre a criança e sua família cujo 
foco seja a avaliação da função cardíaca e constatação 
de sinais e sintomas; Diagnóstico de Enfermagem, apre-
sentado como estratégia para realização do cuidado dire-
cionado a doença cardíaca e suas complicações; Planeja-
mento de Enfermagem, onde será elaborado o plano de 
cuidado na busca de  efi cácia assistencial; Intervenções 
de Enfermagem, dentre as quais destaca-se a importância 
da realização de ações terapêuticas e cognitivo-afetivas 
desempenhadas por toda a equipe de enfermagem junto 
ao paciente e respectiva família; Avaliação de Enferma-
gem, consiste na etapa de verifi cação do sucesso ou não 
do processo de enfermagem. Caso os resultados alcan-
çados apresentem-se diferentes dos esperados é válida a 
sua reformulação.  Conclusão:Observa-se que para obten-
ção de êxito na melhoria da qualidade de vida e do quadro 
clínico dos pacientes pediátricos portadores de CC faz-se 
necessária a implementação do processo de enfermagem 
direcionado a tal doença. Contudo, o comprometimento e 
a capacitação técnico-cientifi ca de toda a equipe de en-
fermagem proporcionarão uma maior efi cácia no alcance 
dos objetivos propostos.

UTILIZAÇÃO DA ELETROESTIMULAÇÃO NERVOSA 
TRANSCUTÂNEA NA REDUÇÃO 

DA DOR NA INCISÃO CESARIANA

Elaine Maria Souza Alves, Tauanny Nazário Rabêlo, 
Tarcisio Brandão Lima, Tássia Virgánia Carvalho Oliveira, 

Paulo Autran Leite Lima, Lícia Santos Santana

Resumo

A escolha por um parto cesariano é infl uenciada por fato-
res como os aspectos culturais, falta de tempo dos obste-
tras a forma como está estruturada a assistência hospi-
talar de  saúde pública e a conveniada, onde a demanda 
muitas vezes é sustentada pelo medo de sentir a dor do 
parto e pela desinformação. A eletroestimulação nervosa 
transcutânea (ENT) é um recurso fi sioterápico utilizado no 
alívio sintomático da dor, podendo ser útil no manuseio da 
dor no pós-operatório, que vem sendo largamente útil em 
todo o mundo devido ao seu baixo custo e aplicabilidade 
simples e fácil. O objetivo é fazer uma revisão de estudo 
sobre a dor na incisão cesariana. A presente pesquisa é 
um estudo de revisão, estruturado com base na literatura 
já existente, foram realizadas pesquisas bibliográfi ca em 
livros e periódicos do Acervo da Biblioteca Central Jacinto 
Uchôa de Mendonça – da Universidade Tiradentes bem 
como consulta em artigos em base de dados da PubliMed, 
Scielo, Bireme, sob o seguinte tema “Eletroestimulação 
em cesariana”. De acordo com Melo 2006, tinha como 
objetivo verifi car a dor da cesariana utilizando a eletroes-
timulação na incisão, a amostra foi com 30 puérperas e 
utilizou ENT convencional, eletrodos cruzado, o resulta-
do encontrado foi que houve uma redução da dor signi-
fi cativamente nessas pacientes. Concluímos então uma 
diminuição do quadro álgico o que permite uma melhor 
mobilidade e consequente maior independência com os 
cuidados pessoais e para com o bebê, levando a uma alta 
hospitalar breve gerando menores custos ao hospital.
 

FATORES QUE INFLUENCIAM O AUMENTO DO 

NÚMERO DE CASOS DO DIABETES TIPO 2 EM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Marjory Antunes Rodrigues, Alan Vinícius Nunes 
Nascimento, Ilva Santana Santos Fonseca

Resumo

O diabetes é uma doença metabólica caracterizada pela 
hiperglicemia crônica, devido à falta ou má absorção de 
insulina. Ela pode ser dividida em três tipos: diabetes tipo 
1 conhecido também como insulinodependente, quando o 
pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina, ocorrendo 
com mais frequência nas crianças e adolescentes; o tipo 
2, quando há resistência à ação da insulina combinado 
com a incapacidade de secreção, acometendo mais adul-
tos acima de 40 anos e o diabetes gestacional que é in-
tolerância aos carboidratos, de graus variados de intensi-
dade, diagnosticada pela primeira vez durante a gestação, 
podendo ou não persistir após o parto. O presente estudo 
objetivou identifi car os fatores de risco para o aumento 
do diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes e a atua-
ção do enfermeiro na mudança deste paradigma. Trata-se 
de uma revisão de literatura sobre os fatores que infl uen-
ciam o aumento de casos do diabetes tipo 2 em crianças e 
adolescentes, com a coleta de dados realizada através do 
Scientifi c Electronic Library Online (SCIELO). Estudos rela-
tam que o grande aumento do número de casos do diabe-
tes tipo 2 em crianças e adolescentes, está ligado com o 
aumento da prevalência de obesidade, sedentarismo, mu-
dança nos hábitos alimentares, muitas vezes com dietas 
hipercalóricas e gordurosas, antecedente familiar e baixo 
peso ao nascer. Conclui-se que é de grande importância 
o acompanhamento precoce, a prevenção e promoção da 
saúde dessas crianças, com o estímulo para adotar o esti-
lo de vida saudável, podendo assim, reverter a obesidade 
e, consequentemente diminuir a taxa do diabetes tipo 2 
nesses indivíduos.

PERCENTUAL DE POSITIVIDADE SOBRE O ÍNDICE DE 
INFESTAÇÕES DO AEDES AEGYPTI EM MUNICIPIO 

SERGIPANO

Denize de Oliveira Nascimento, Danillo Goes Souza, Wa-
nessa Lordêlo Pedreira Vivas, Weber Teles de Santana

Resumo

Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) e Aedes albopictus 
(Skuse, 1894) são espécies introduzidas no Brasil, com 
ampla distribuição geográfica. A. aegypti é encontrado 
predominantemente em ambientes urbanos, enquanto 
A. albopictus em ambientes rurais. Estes se destacam 
hoje como problemas em saúde pública, devido aos 
seus papéis como transmissores da dengue e febre 
amarela. O Aedes aegypti é o principal vetor da doença, 
um mosquito domiciliado de fácil dispersão e sobrevi-
vência, com capacidade de utilizar variados recipientes 
artificiais como criadouro (Leandro et al., 2012). A den-
gue constitui de um sério problema de saúde pública 
mundial, com casos sendo registrados anualmente nas 
regiões tropicais e subtropicais, possui um curto ciclo 
biológico com duração de 15 a 30 dias, entre as fases 
de ovo, quatro estádios larvais (L1, L2, L3 e L4), pupa e 
adulto. Devido às altas temperaturas, o ciclo do mosqui-
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to, que em temperaturas amenas dura 30 dias, pode ser 
reduzido para 12 dias, isso significa um aumento direto 
na população do vetor (Oliveira et al., 2012). O objeti-
vo deste trabalho foi investigar o índice de infestação 
de A. aegypti no município de Itabaianinha/SE. Inicial-
mente, a pesquisa foi desenvolvida na zona urbana e 
rural, em seguida foi realizado o levantamento dos re-
latórios Bimestrais do Plano de Erradicação do Aedes 
Aegypti da Secretaria Municipal de Saúde no período 
de 30/12/2012 à 21/12/13. Contudo no devido levanta-
mento foram inspecionados no primeiro ciclo de com-
bate ao A. Aegypti na zona rural e urbana com total de 
positividade de 109 quarteirões, 408 imóveis sendo tra-
tados 2.594, com índice de infestação predial de 3,6%, 
no segundo, 132 quarteirões, 422 imóveis, sendo trata-
dos 2.764, com índice de infestação predial de 3,5%, no 
terceiro ciclo 109 quarteirões, 340 imóveis, sendo trata-
dos 2,743, com índice de infestação predial de 3,0%, no 
quarto ciclo 100 quarteirões, 306 imóveis, sendo trata-
dos 2,527, com índice de infestação predial de 2,8%, no 
quinto ciclo 05 quarteirões, 33 imóveis, sendo tratados 
1,737, com índice de infestação predial de 2,8%, no sexto 
ciclo 07 quarteirões, 80 imóveis, sendo tratados 2,926, 
com índice de infestação predial de 2,8%. Sendo assim 
conclui-se que mesmo com o tratamento o percentual 
continua em estado de alerta para um possível surto do 
A. Aegypti no município.

A IMPORTÂNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AOS 
TEORES DE FLÚOR NA ÁGUA DE ABASTECIMENTO 
PÚBLICO ASSOCIADA À PREVALÊNCIA DE CÁRIE 

DENTÁRIA EM ADOLESCENTES

Igor Soares Vieira, Maria Eliane de Andrade, Karla Santos 
Celestino, Luciana Brondi Karpiuck

Resumo

A política de fluoretação das águas de abastecimento 
público representa uma das principais e mais impor-
tantes medidas de saúde pública no controle da cárie 
dentária que requer aplicação contínua em níveis ade-
quados de flúor para manter sua eficácia. O controle 
operacional é realizado pelas empresas de saneamen-
to ao adicionar flúor às águas, cuja medida deve ser 
complementada pela ação dos sistemas de vigilância 
segundo o princípio do heterocontrole. Objetivou-se 
estudar os conceitos e aspectos históricos do flúor, vi-
gilância aos seus teores nas águas de abastecimento e 
a influência no combate à cárie em adolescentes. Este 
estudo de revisão de literatura usou como estratégia 
de levantamento de dados a busca de artigos cientí-
ficos por meio das principais bases de dados virtuais 
(PUBMED, Periódicos CAPES, SCIELO, BIREME, LILACS 
e EBSCO). Conclui-se que a prevalência de cárie bem 
como a fluorose nas suas formas mais brandas foram 
comumente observadas nas localidades com água fluo-
retada. A fluoretação das águas de abastecimento alia-
da ao uso de dentifrícios fluoretados, são fatores que se 
tornam essenciais para o declínio na experiência de cá-
rie, principalmente na fase da adolescência. Assim, tor-
na-se essencial a implementação de programas educa-
tivos e preventivos principalmente direcionados a esta 
faixa etária bem como, faz-se necessário a melhoria do 
controle operacional e da vigilância deste processo.

ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DO EXTRATO HIDROE-
TANÓLICO DE PRÓPOLIS VERMELHA

Mab Suellen Abreu Nunes, Rodrigo Lima Cavendish, Ri-
cardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Jr, Juliana Cordeiro 
Cardoso, Margarete Zanardo Gomes, Sara Maria Thomaz-

zi, Jandson de Souza Santos

Resumo

INTRODUÇÃO: A própolis vermelha é um produto 
natural apícola característico da região Nordeste do 
Brasil, que possui atividades biológicas descritas, tais 
como antioxidante e antimicrobiana1. Popularmente, é 
utilizada para tratamento de estados inflamatórios e 
infecciosos, que frequentemente estão associados à 
dor2. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
atividade antinociceptiva do extrato hidroetanólico da 
própolis vermelha (EHPV). METODOLOGIA: Camun-
dongos Swiss adultos machos (n = 6/grupo) foram 
pré-tratados com EHPV nas doses de 3, 10 e 30 mg/
kg (v.o.) e depois de 60 minutos foram submetidos aos 
testes de contorções abdominais induzidas por ácido 
acético (0,6%, 0,1 mL/10 g. i.p.) e de nocicepção indu-
zida por  formalina 2%; 20 µL/pata traseira direita) ou 
glutamato (20 µmol/pata), além do teste de campo 
aberto para avaliação da atividade espontânea. Como 
controle negativo foi administrado veículo (Tween 80, 
0,2% em salina 0,9%) e como controles positivos fo-
ram utilizados o ácido acetilsalicílico (AAS, 300 mg/
Kg, v.o.) ou a morfina (3 mg/kg; i.p.) e o haloperidol (0,2 
mg/Kg, i.p.). Os dados foram analisados por meio de 
análise de variância de uma via seguida do pós-teste 
de Bonferroni. Também foi realizada análise química 
para caracterização do EHPV por cromatografia líqui-
da da alta eficiência. RESULTADOS: O EHPV promoveu 
redução no número médio de contorções abdominais, 
de maneira dose dependente em relação ao veículo, de 
46,6, 73,7 e 88,9% (3, 10 e 30 mg/Kg), enquanto o grupo 
tratado com o AAS  apresentou uma redução de 83,7%. 
Já a aplicação de formalina induziu comportamento 
nociceptivo na primeira (neurogênica) e segunda (infla-
matória) fase do teste (72 ± 3,8 e 95,4 ± 8,2 segundos, 
respectivamente, p<0,001). O tratamento com EHPV a 
30 mg/Kg produziu redução significativa na fase neu-
rogênica (61%) e todas as doses testadas reduziram a 
fase inflamatória (77,2, 75,8 e 83,7%, p<0,001). A morfi-
na também causou inibição significativa de 62,1 e 91,4% 
na primeira e segunda fase e o AAS causou inibição 
de 35,8 e 82%, respectivamente. O tratamento oral com 
EHPV 30 mg/kg atenuou a nocicepção induzida por 
glutamato (74,1%). Resultado semelhante foi observa-
do para a morfina (75,9%, p<0,001). Nenhuma dose de 
EHPV alterou a atividade dos animais no teste de cam-
po aberto, descartando um possível efeito depressor. A 
análise química evidenciou a presença formononetina 
como composto majoritário no EHPV e esta isoflavona 
tem reportada ação anti-inflamatória. Em conclusão, 
os resultados indicam que o EHPV apresente efetiva 
ação antinociceptiva central e periférica. 
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DESENVOLVIMENTO DE NANOESTRUTURAS PARA 
CARREAMENTO DE VACINAS PEPTÍDICAS CONTRA 

PATÓGENOS

Izabel Karoline do Nascimento Pereira Carvalho, Ingrid 
Schweter Ganda, Ricardo L. C. A. Junior, Francine F. 

Padilha, Sandro R. P. da Rocha

Resumo

 A Chlamydia trachomatis é uma bactéria que vive 
obrigatoriamente dentro da célula do hospedeiro. Esta 
bactéria é causadora da Clamídia, considerada uma 
das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) mais 
comum em todo o mundo, sendo associada a diversas 
complicações na saúde feminina, devido à capacida-
de do microrganismo de atingir e obstruir as trompas 
uterinas, podendo levar a infertilidade. A vacinação 
é a medida mais eficiente e menos dispendiosa para 
evitar doenças infecciosas. Portanto, este trabalho 
busca construir uma vacina contra C. trachomatis ba-
seada em um peptídeo antigênico que reproduz o epí-
topo do exoantígeno glicolipídico clamidial (GLXA). O 
peptídeo 4 foi conjugado ao dendrímero de poliami-
doamina (PAMAM) de geração 4 e terminação hidro-
xílica (G4OH) com o propósito de proteger o peptídeo 
4 de uma possível degradação, bem como, otimizar 
a estimulação do sistema imune através de uma en-
trega controlada do antígeno dentro das células de 
defesa. Para os testes em camundongos, foram uti-
lizadas quatro formulações vacinais: PBS (controle), 
Pep4+Al(OH)3, G4OH-Pep4 e G4OH+Pep4. Os animais 
foram imunizados 3 vezes, com um intervalo de 15 
dias. Posteriormente, foram desafiados com a intro-
dução vaginal da C. trachomatis. O nível de infecção 
foi avaliado por 30 dias culminando com a eutanásia 
dos animais. O trato genital foi coletado e processado 
para as análises histopatológicas. Foram observadas 
e contadas as células inflamatórias (linfócitos) e fibro-
blastos, bem como os vasos capilares e arteríolas para 
determinar a fase de recuperação dos tecidos do trato 
genital. A partir da observação da exocérvice, as quatro 
formulações vacinais apresentaram um reduzido nú-
mero de linfócitos. O número de fibroblastos não foi 
estatisticamente diferente entre os grupos, no entanto 
G4OH-PEP4 apresentou uma maior contagem. Dentre 
os grupos, G4OH+Pep4 apresentou a maior quantida-
de de arteríolas. O número de linfócitos reduzido in-
dica que o tecido não estava na fase inicial de reparo 
tecidual, situação já esperada, uma vez que os animais 
foram sacrificados 30 dias após a infecção. Todos os 
grupos apresentaram um elevado número de vasos, 
baixo número de arteríolas e nível estável de fibroblas-
tos, indicando estarem na fase de granulação. Os da-
dos obtidos mostraram que os grupos vacinados com 
PEP4 conjugado ao dendrímero PAMAM apresentaram 
resultados promissores como sistema de entrega do 
peptídeo, utilizando uma estratégia inovadora de libe-
ração, através da aplicação de nanocarreadores poli-
méricos do tipo dendrímeros, para ajudar na obtenção 
de uma maior eficácia da vacina.

VACUOTERAPIA NO TRATAMENTO 
DE GORDURA LOCALIZADA

Anne Caroline Santos, Danilo Tavares Santos, Priscila 
Cruz Silva, Kenya Poderoso Aragão, Daniela Teles de 
Oliveira, Tarcisio Brandão Lima, Licia Santos Santana

Resumo

A gordura localizada é uma das principais queixas de al-
teração estética que se observa atualmente. O aumento 
da circunferência abdominal não é somente um proble-
ma estético, mas um fator de alerta em relação à saúde, 
pois há uma intima ligação entre esta e as cardiopatias. 
O acúmulo excessivo de gordura localizada é chamado 
de lipodistrofi a, que consiste em um distúrbio de metabo-
lismo do tecido adiposo, o qual é constituído por células 
denominadas adipócitos, responsáveis por armazenar a 
gordura e que apresentam a capacidade de aumentar ou 
diminuir seu volume de acordo com a quantidade de trigli-
cerídeos em seu interior um dos tratamentos indicado na 
fi sioterapia dermatofucional como um recurso terapêutico 
a vacuoterapia que é uma técnica mecânica que se realiza 
com o auxílio de um compressor, que, ao aspirar a pele, 
atua sobre esta e sobre os tecidos situados imediatamen-
te por debaixo dela e que também são parte integrante 
dos tecidos afetados. Esse estudo tem como objetivo fa-
zer um estudo de revisão da Vacuoterapia no tratamento 
em Estética onde suas técnica atua a nível hipodérmico, 
realizando uma massagem atraumática de pressão nega-
tiva, verifi cando possível melhora no aspecto e aparência 
em outros estudos. Este trabalho consisti de uma revisão 
de literatura, tendo início com o processo de coleta de da-
dos realizando-se uma busca de referências a partir do 
seguinte termo: “Fisioterapia”, “Vacuoterapia”, “Gordura” 
nas bases de dados Scielo, Google Acadêmico, Lilacs, Me-
dline e Science Direct. De acordo com Lucassen et al. O 
efeito da vacuoterapia sobre a fácia dermo-hipodérmica 
de mulheres que apresentam gordura localizada é efi caz. 
Já Ersek et al., relata que é efi ciente para a mobilização 
de gordura e contorno corporal e que seus efeitos eram 
maximizados pela perda de peso. Para que o tratamento 
seja efetivo, é preciso estar presente em todas as sessões 
e manter o compromisso com o fi sioterapeuta. A vacuote-
rapia tem sido altamente recomendada no tratamento das 
alterações da elasticidade da pele, revitalizações e atro-
fi as cicatriciais e fi bróticas e drenagem linfática.

HUMAMIZAÇÃO NO ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO EM ÂMBITO HOSPITALAR

Anne Caroline Santos, Danilo Tavares Santos, Kenya 
Poderoso Aragão, Priscila Cruz Silva, Tatiana Silva Guima-
rães de Oliveira, Fernanda Santos Oliveira, Erika Ramos 

Silva, Luciana Beatriz Silva Zago

Resumo

A humanização é considerada a capacidade de propor-
cionar atendimento de qualidade, com acolhimento, 
melhoria do cuidado e das condições de trabalho. No 
ambiente hospitalar, o trabalho do fi sioterapeuta é con-
siderado de extrema importância e, para a evolução no 
quadro clínico do paciente, é preciso que tal profi ssional 
não direcione o tratamento apenas para os problemas 
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fi siopatológicos, mas também para as questões psicos-
sociais que estão relacionadas a doença física. O obje-
tivo desse estudo é avaliar a qualidade do atendimento 
fi sioterapêutico, baseada na humanização, num hospital 
particular da cidade de Aracaju/SE. Trata-se de um es-
tudo transversal e de campo, com características qua-
litativa e quantitativa, que foi realizado em um hospital 
particular da cidade de Aracaju/SE, no período de julho a 
agosto de 2014, através de uma entrevista realizada com 
25 pacientes ou acompanhantes (quando os pacientes 
não tinham condições de respondê-la). A entrevista era 
composta por 8 perguntas sobre o comportamento do 
fi sioterapeuta com respostas categorizadas em “Sim” e 
“Não”, havendo espaço para ressalvas. Todos os entre-
vistados responderam que o tratamento fi sioterapêuti-
co contribui para a melhora do paciente. Houve 95% de 
respostas positivas em relação a itens relacionados com 
a abordagem adequada, a assiduidade, a segurança e a 
organização do profi ssional no momento do atendimen-
to. O maior número de respostas negativas (16%) foi em 
relação a realização de orientações e cuidados do pro-
fi ssional. Através deste estudo é possível concluir que a 
postura do profi ssional é um componente essencial para 
a percepção da efi cácia do tratamento fi sioterapêutico 
por parte dos pacientes.

HELMINTOS PARASITAS DE Katsuwonus pelamis (PIS-
CES, SCOMBRIDAE) DO LITORAL DE SERGIPE

Lindinete Rocha Santos

Resumo

Conhecido popularmente como bonito listrado, o repre-
sentante da família Scombridae, Katsuwonus pelamis 
(Linnaeus, 1758), ocorre em águas tropicais e subtropi-
cais de todos os oceanos. Com objetivo de conhecer a 
biodiversidade parasitária de K. pelamis do litoral ser-
gipano foram coletados e analisados 40 peixes adqui-
ridos de pescadores artesanais no terminal pesqueiro 
de Aracaju/Sergipe, no período de abril de 2013 a abril 
de 2014. Dos peixes foram obtidos dados biométricos 
(peso e comprimento), realizada avaliação externa e a 
necropsia para coleta dos helmintos, os parasitas co-
letados foram fixados e corados utilizando técnicas 
usuais em ictioparasitologia. Os dados biométricos 
mostraram que os exemplares avaliados tinham um 
comprimento total médio de 41 cm (desvio padrão (dp) 
= ± 0,22), comprimento padrão médio de 38 cm (dp = ± 
0,57) e o peso médio 2 kg (dp = ± 0,96), estes exem-
plares podem ser considerados ainda juvenis, já que a 
maturidade sexual é alcançada com aproximadamen-
te 50 cm. Na avaliação dos exemplares foi observada 
uma taxa de prevalência de 85% de infecção por algum 
tipo de helminto parasita. Encontraram-se Tentacularia 
coryphaenae Bosc, 1802 (Cestoda), Rhadinorhynchus 
pristis (Rudolphi, 1802) (Acanthocephala: Rhadinorhyn-
chidae), trematodas da família Hemiuridae, e da família 
Didymozoide das espécies Didymocystis wedliAriola, 
1902 e Didymocylindrus filiformes Ishii, 1935 com pre-
valências de 20,1%, 39,9%, 13,3% 6,0%, e 6,0%, respec-
tivamente. Foram encontrados nematodas ainda não 
identificados com uma prevalência de 2,1%. Estes são os 
primeiros registros de fauna parasitária de K. pelamis 
relatados para o Estado de Sergipe.

ESPONDILITE ANQUILOSANTE 
“ COLUNA EM BAMBU”

Milian Conceição da Silva Oliveira dos Santos

Resumo

A espondilite anquilosante é uma doença incluída num 
grupo designado por “espondilartrites”. Trata-se de uma 
doença infl amatória crônica que afeta a coluna vertebral 
e que pode envolver qualquer segmento, mas principal-
mente as articulações sacroilíacas. Além do atingimento 
articular, as inserções dos ligamentos também podem ser 
sede de infl amação. O olho, a pele e o sistema digestivo 
podem também ser alvos da doença. A espondilite anqui-
losante é uma doença que surge geralmente em jovens, 
entre os 20 e os 30 anos, mas no sexo masculino. A pre-
sença de um marcador genético – o alelo HLA B27 – pode 
ser identifi cada em cerca de 90% dos doentes. A causa 
ainda é desconhecida. O sintoma cardinal da Espondilite 
Anquilosante (EA) é a dor na coluna lombar. Esta dor sur-
ge tipicamente durante o repouso ou ao acordar, o doen-
te sente rigidez, “prisão nos movimentos”, com duração 
geralmente superior a 30 minutos, referindo difi culdade, 
por exemplo, em dobrar-se para calçar os sapatos. Com 
a evolução da doença e o dano estrutural associado, sur-
ge a limitação da amplitude dos movimentos da coluna 
em todos os planos. A espondilite anquilosante pode ter 
uma evolução lenta ou uma progressão rápida do dano 
estrutural, com fusão das articulações sacroilíacas e com 
formação de pontes ósseas entre as vértebras, podendo 
a longo prazo levar à chamada “coluna em bambu”, com 
perda severa da mobilidade.  Tendo em vista que não exis-
te tratamento defi nitivo para a EA e que as metas princi-
pais que a fi sioterapia constitui são educar e conscientizar 
o paciente de sua participação em um programa de exer-
cícios, para que ele possa manter uma postura funcional, 
preservar os movimentos, trabalhar força muscular, ampli-
tude articular, propriecepção e consequentemente melho-
rar performances funcionais. Umas das formas que a fi -
sioterapia trabalha com o paciente portador da espondilite 
anquilosante são os exercícios de reabilitação ao nível da 
coluna vertebral e exercícios respiratórios, de modo a for-
talecer os músculos da coluna e evitar a rigidez e perda de 
mobilidade da própria coluna vertebral. Os doentes com 
espondilite anquilosante, tem que manter um ritmo de ati-
vidade física adequada, conciliando a cinesioterapia com 
a hidroterapia que permite exercitar com baixo impacto, 
de forma equilibrada, todos os músculos e articulações da 
região dorsal que podem ser afetados por esta doença no 
sentido de preservar a mobilidade e uma correta postura.

AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DE FUNCIONÁRIAS DE UM 
ABRIGO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, ATRAVÉS DO 

MÉTODO OWAS E DO QUESTIONÁRIO NORDICO

Victor Hugo Machado de Mendonça, Alessa Rosita 
Andrade Teixeira, Hemille da Hora Santos, Ialy Caroline 
Martins de Almeida, Mayara Tereza Pithon Brito Rocha, 

Daniela Teles de Oliveira

Resumo

A ergonomia dispõe de ferramentas capazes de identi-
fi car problemas existentes na avaliação sistemática dos 
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postos de trabalho de maneira prática, simples e efi cien-
te. Uma dessas ferramentas é o Método OWAS (Ovako 
Working Posture Analysis System), que conta com o auxí-
lio de dados coletados e posteriormente analisados com 
o objetivo de apontar possíveis problemas de saúde que 
possam afetar os trabalhadores. O Nordic Musculoskele-
tal Questionnaire (NMQ) foi desenvolvido com a proposta 
de padronizar a mensuração de relato de sintomas oste-
omusculares e, assim, facilitar a comparação dos resul-
tados entre os estudos. Os autores desse questionário 
não sugerem usá-lo para se basear para conclusões de 
diagnósticos clínicos, mas sim, para identifi car os distúr-
bios, podendo contribuir para um importante instrumen-
to de diagnóstico do ambiente ou também do posto de 
trabalho. A amostra consistiu de nove funcionários de um 
Abrigo localizado na Cidade de Aracaju, no Conjunto San-
ta Tereza, Bairro Aeroporto, todas do sexo feminino, ocu-
pantes de diferentes cargos e setores. As funcionárias re-
alizam trabalhos como: cozinheira, limpeza em geral dos 
setores, alimenta as crianças, cuida da higienização, do 
lazer das mesmas. Foram incluídas na pesquisa as que se 
concordaram a preencher o questionário Nórdico e o mé-
todo OWAS. Através do método OWAS observou-se que 
as funcionárias não mantinham uma postura adequada 
ao realizar as atividades e todas trabalhavam maior parte 
do tempo em pé e que por alguns momentos sustenta-
vam peso até dez quilos. Com a aplicação do questionário 
NMQ pode-se concluir também que todas as funcionárias 
tinham algum problema com dor ao menos em duas par-
tes do corpo, onde 55% tiveram problemas no pescoço, 
44% no ombro, 55% na parte superior das costas, 11% no 
cotovelo, 22% no punho ou mãos, 55% na parte inferior 
das costas, 44% no joelho, 55% no tornozelo ou pé. Dian-
te desses resultados pode-se observar que a intervenção 
fi sioterapêutica seria indicada para tratar esses sintomas 
osteomusculares e para melhor ergonomia do ambiente 
de trabalho e postura ao exercer as atividades, uma vez 
que apenas as crianças do abrigo realizam fi sioterapia.

NA INDUÇÃO DO PARTO COM O FETO VIVO, QUAL A 
MELHOR TERAPÊUTICA: MISOPROSTOL OU OCITOCINA?

Sara Albuquerque Santos, Daniela Santos Costa, Priscilla 
Batista Rocha, Vanessa da Silva Rodrigues, Ivna Helena 

Machado Figueiredo

Resumo

O parto induzido é aquele iniciado artifi cialmente poden-
do ser terapêutico ou eletivo, assim, o preparo cervical 
prévio tem papel importante para aumentar as chances 
de sucesso da intervenção, para isso existe os métodos 
terapêuticos utilizados como as prostaglandinas e ocito-
cina. A prostaglandina (Misoprostol) é uma droga efi caz 
para maturação e dilatação do colo uterino, no entanto 
há relatos na literatura de complicações potenciais como 
taquissistolia, síndrome de hipe¬restimulação uterina e 
rotura uterina. A ocitocina tem como função promover as 
contrações uterinas durante o parto, de forma ritmada, re-
duzindo também a incidência de hemorragia após o parto. 
Esse estudo objetivou identifi car qual a melhor terapêu-
tica na prática obstétrica, como também o método de in-
dução do parto mais seguro e efi caz, comparando-se as 
opiniões dos autores diante do uso das prostaglandinas 
e ocitocinas.  É uma pesquisa bibliográfi ca e utilizou-se 

para coleta de dados fontes consultadas na base de da-
dos SciELO e LILACS, sendo alguns indexados às bases 
de dados da Biblioteca digital da Unicamp, além de outras 
fontes clássicas da literatura obstétrica. Foram critérios 
de inclusão os artigos do período dos últimos dez anos. 
A amostra contou com 10 artigos, todos nacionais, cujos 
descritores únicos combinados foram Indução do Parto, 
Ocitocina, Misoprostol e Feto Vivo, os quais atenderam 
aos critérios de inclusão que abordassem a indução do 
parto com o feto vivo e a melhor terapêutica, sendo exclu-
ídos artigos duplicados ou que não atenderam a temática. 
Os resultados dessa pesquisa mostram que o misoprostol 
é mais efetivo para desencadear o parto de forma espon-
tânea, resultando em menor necessidade de ocitocina, 
pois estimula o miométrio e modifi ca a estrutura do colá-
geno com consequente esvaecimento cervical. No entan-
to pode levar a efeitos adversos como a hiperestimulação 
uterina, hipertonia e taquissistolia, podendo evoluir para 
ruptura uterina. Em relação à ocitocina, a melhor respos-
ta desta ocorre nas últimas semanas de gestação e caso 
o colo uterino esteja imaturo o misoprostol, tem melhor 
efetividade. Desta forma a ocitocina deve ser usada em 
conjunto com outro método ou agente que amadureça o 
colo uterino, aumentando desta forma o sucesso da indu-
ção do parto. Conclui-se com esse estudo que ocitocina 
apresenta desvantagens com relação à imaturidade do 
colo uterino, havendo um maior tempo de internação da 
gestante submetida a esta conduta, entretanto, se utiliza-
da em associação com o misoprostol há efetividade nos 
resultados. Quanto ao misoprostol, apesar de seus efei-
tos adversos, é uma alternativa mais favorável, tanto pelo 
baixo custo como pelo fácil acondicionamento e melhor 
obtenção de resultados mesmo quando utilizado isolada-
mente da ocitocina, podendo gerar um menor tempo de 
internação da gestante.

DISTÚRBIOS DE CONDUTA NA INFÂNCIA

Juliana dos Santos Araujo, Daniely Messias Costa, Erika 
Abrahão Santos, Jaqueline de Souza Santos, Mônica 

Oliveira Batista, Morgana Alves de Sá, Patricia Silva Silveira 
Ribeiro, Rejana dos Santos Aves, Renata Almeida Costa

Resumo

A infância é o período de grande desenvolvimento físico 
e psicológico que envolve mudanças no comportamento 
e onde é adquirida bases para a formação da sua perso-
nalidade. Durante este desenvolvimento as crianças es-
tão propensas a desenvolverem distúrbios de condutas, 
o qual advém de vários fatores, como abuso de álcool, 
abuso sexual, maus tratos, entre outros. Dessa forma, 
conforme Ballone (2004) o início do distúrbio geralmente 
ocorre com crianças menores de dez anos, em sua gran-
de maioria do sexo masculino. Ainda segundo o mesmo 
autor caso não haja um tratamento adequado durante 
a infância, há maior probabilidade desses se tornarem 
adultos com problemas de convívio social e até mesmo 
com transtornos psicológicos. Atualmente, não se conhe-
ce uma explicação efetiva a respeito das causas desses 
distúrbios. Dessa maneira, acredita-se que há variedades 
de fatores biopsicossociais que contribuem para o seu de-
senvolvimento. De acordo com a Associação Americana 
de Psiquiatria quando o Transtorno de Conduta é exposto 
e não há um apoio para a recuperação desses indivíduos 
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e um acompanhamento familiar, como resultado, tanto a 
família como a sociedade empurra-o para a delinquência. 
Logo, para diversos autores esse distúrbio é diferente das 
travessuras infantis ou da rebeldia “normal” da adolescên-
cia, pois deve considerar que esses comportamentos vão 
se modifi cando ao longo das aquisições de experiências 
da vida, ao passo que o distúrbio de conduta é persisten-
te, por pelo menos seis meses e de forma intensiva. As-
sim, Bordin (1996) e Ballone (2004) sinalizam que quanto 
mais cedo identifi cado, maiores são as oportunidades de 
benefi ciá-las com intervenções terapêuticas e ações pre-
ventivas. Nesse sentido, o tratamento envolve a combi-
nação de diferentes condutas junto à criança, à família e 
à escola. Quando não possível o acesso a intervenções 
complementares, o profi ssional de saúde mental deve 
identifi car a conduta terapêutica prioritária em cada caso 
específi co. Dessa forma, a enfermagem pode e deve auxi-
liar na minimização dos prejuízos causados nas famílias 
onde essa criança está inserida, acolhendo e orientando 
aos pais e cuidadores através da criação do vínculo̧ reali-
zando a investigação de estressores ao paciente, colhen-
do histórico familiar e de datas perceptoras de quando o 
comportamento da criança iniciou a mudança. Outro pas-
so relevante é reavaliar o ambiente escolar da criança, ou 
seja, verifi car se a metodologia de ensino é voltada para a 
resolução de confl itos em sala, se há inspeção nos pátios, 
uma vez que, a maioria das situações agravantes e peri-
gosas entre crianças e adolescentes acontece fora da sala 
de aula. Destarte, salienta-se que as instituições de ensi-
no básico poderão inibir os problemas comportamentais 
dessa natureza através da inserção de palestras ministra-
das por profi ssionais da área de saúde para toda comu-
nidade escolar abordando a referida temática. Portanto, 
essa investigação estimulará o aumento de descobertas 
e remanejamentos, benefi ciando os casos, haja vista que, 
não haverá piora estressante nos ambientes.
 
PREVALÊNCIA DA DEPRESSÃO NOS ACADÊMICOS DA 
ÁREA DE SAÚDE NA UNIVERSIDADE TIRADENTES DE 

ARACAJU –SE

Erica Barros, Aline Lima, Fernanda Barreto, Cinthia Freire, 
Alice Lima, Emilia Curvelo, Sonia Lima

Resumo

Introdução: A depressão é um transtorno psíquico hoje 
considerada como o mal do século. Objetivo: Diante disto, 
essa investigação objetivou analisaros diferentes graus 
da depressão nos cursos da área de saúde e correlaciona 
esse transtorno à gênero e ao idade.Métodos: O trabalho 
foi quali-quantitativo, desenvolvido com os acadêmicos 
de medicina, enfermagem e odontologia da Universida-
de Tiradentes em Aracaju, matriculados no ano de 2013; 
sendo aprovado pelo comitê de ética da universidade. 
Realizou-se 383 entrevistas através do Inventário de De-
pressão de Beck. De acordo com a porcentagem amos-
tral proporcional a quantidade de alunos matriculados 
em cada curso: 11,62% são de medicina resultando em 44 
entrevistas; 24,50% são de odontologia resultando em 94 
entrevistas e 63,87% são de enfermagem resultando 245. 
Resultados: Dos entrevistados 71,27% eram do sexo femi-
nino e 28,72% do sexo masculino. A faixa etária de 26 a 
33 anos representou 55,61%. No curso de medicina teve 
ausência de depressão em 36, depressão leve em 5 e mo-

derada em 3. O curso de odontologia apresentou ausência 
de depressão em 40, depressão leve em 33, moderada em 
16 e grave em 5 alunos.No curso de enfermagem verifi cou-
se ausência de depressão em 78, depressão leve em 98, 
moderada em 48 e grave em 21 dos alunos. A depressão 
em estudantes da área de saúde é um fator de risco que 
justifi ca medidas preventivas e imediatas. Em virtude da 
falta de conscientização da sua existência foi sugerido 
aos coordenadores e professores dos referidos cursos 
atuar com medidas preventivas de apoio emocional para 
encaminhamento ao centro psicológico da universidade 
visando a saúde mental dos futuros profi ssionais.

AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DE CADEIRA DE RODAS DE 
CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL

Luziana Sales Santos, Iris Carolina Santana, 
Diogo Costa Garção

Resumo

A paralisia cerebral também conhecida como encefalopatia 
crônica não progressiva, é o resultado de uma lesão no cére-
bro imaturo, com predominante distúrbio do desenvolvimen-
to motor resultando em alterações na biomecânica corporal, 
além de apresentar desordens cognitivas, sensoriais, visuais e 
auditivas. Considerando que a utilização da cadeira de rodas 
na paralisia cerebral é uma necessidade advinda das altera-
ções sensório-motoras ocorridas devido à lesão no sistema 
nervoso central, sendo utilizada para auxiliar a mobilidade, 
pois possui diversas particularidades, que vão de encontro 
às necessidades físico-motoras-funcionais das crianças com 
paralisia cerebral. Objetiva-se avaliar ergonomicamente as 
cadeiras de rodas de crianças com Paralisia Cerebral. Este 
estudo trata-se de pesquisa descritiva diagnóstica do tipo 
transversal, sendo avaliadas crianças com Paralisia Cerebral 
do Centro de Saúde Ninota Garcia. Participará do estudo 50 
crianças com faixa etária de 0 a 12 anos, de ambos os gêne-
ros, com diagnóstico clínico de Paralisia Cerebral que faz uso 
de cadeira de rodas. No estudo foi utilizados instrumentos de 
avaliação padronizados (Questionário de qualidade de vida 
SF-36 e Gross Motor Function Classifi cation System - GMFCS), 
além de avaliação das medidas ergonômicas das cadeiras de 
rodas e medidas antropométricas das crianças. A análise dos 
dados será realizada através do teste de análise de variância 
(ANOVA) seguido pelo teste de comparação múltipla pos hoc 
Student – Newman – Keuls (SNK), considerando o nível de 
signifi cância de p ≤ 0,05. O estudo permitirá identifi car as rela-
ções existentes entre as medidas ergonômicas da cadeira de 
rodas e medidas antropométricas das crianças no uso desse 
mobiliário, bem como possíveis alterações ortopédicas causa-
das devido a inadequações nos aparelhos ortéticos. 

CEMITÉRIOS CLANDESTINOS E POÇOS ARTESIANOS: 
SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE PÚBLICA EM XEQUE 

NA ZONA DE EXPANSÃO DE ARACAJU

Angélica Pereira dos Santos, Jane Cláudia Jardim Pedó

Resumo

O estudo faz parte do Programa de Iniciação Cientifi ca (PRO-
BIC) da Universidade Tiradentes (UNIT). A pesquisa aborda 
questões ligadas à saúde e higiene que são alvos de políti-
cas urbanas desde meados do século XIX. Objetiva estudar 



130

Anais || Sempesq || 2014

as condições de saneamento da Zona de Expansão de Ara-
caju, considerando a localização e o impacto causado pelos 
cemitérios clandestinos e poços artesianos que abastecem 
as residências dessa área, priorizar as ações de saneamento 
e mapear as ocorrências para análise de proximidade e po-
tencial risco à saúde pública. Através da observação direta 
e de dados secundários disponíveis ao público sobre a área 
de estudo, os dados são processados através da estatística 
descritiva e elaborados mapeamentos como instrumento de 
análise. Com o uso de cartogramas temáticos são feitas aná-
lises de proximidade entre cemitérios e poços, considerando 
as normas de segurança para evitar a contaminação da água 
que será utilizada pela população da área. A análise de obedi-
ência às normas técnicas é feita com base em levantamento e 
análise de documentos bibliográfi cos e cartográfi cos relacio-
nados à temática em estudo, abrangendo: necrochorume, tipo 
de solo e potencial de  percolamento, lençol freático.

QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM 
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM HEMODIÁLISE

Aline Santos Passos, Cintia Ferreira Alves, 
Giovanka Cristina melo

Resumo

A insufi ciência renal crônica (IRC) caracteriza-se pela perda 
lenta, progressiva e irreversível da função renal, gerando de-
sequilíbrio na homeostase corporal. Na IRC a hemodiálise 
consiste em um tipo de tratamento para realizar a fi ltração 
do sangue o que acarreta limitações e mudanças no coti-
diano, familiar, profi ssional e social. Diante destes e outros 
aspectos negativos da própria patologia há impacto na qua-
lidade de vida do doente renal crônico perpassando pela 
difi culdade de aceitação e enfrentamento do tratamento 
hemodialítico. A Organização Mundial de Saúde (OMS) defi -
ne qualidade de vida como sendo a percepção do indivíduo 
sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos 
sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação a seus 
objetivos, expectativas, padrões e preocupações. O objetivo 
deste trabalho é analisar a qualidade de vida do paciente re-
nal diante do tratamento crônico. Trata-se de uma pesquisa 
de campo transversalquantitativa realizada em umaclínica 
de hemodiálise em Aracaju. Todos participantes assinaram 
o TCLE e foram avaliados 18 pacientes. Os dados coletados 
foram relativos à qualidade de vida KDQOL-SF™ 1.3, validado 
para população em questão.Dos dados coletados em rela-
ção à qualidade de vida lazer e esporte foram os que mais 
foram citados como difi cultosos. Em relação à pontuação do 
questionário, 51% julgou sua qualidade de vida como boa ou 
ótima e apenas 5% declarou ser insufi ciente.

CRANIOTOMIA: ESTUDO DE CASO DE PACIENTE 
VÍTIMA DE TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO SOB 

CUIDADOS INTENSIVOS

Larissa Alves Lima, Bianca’ Héglan de Souza Menezes, 
Fernanda Gomes Magalhães Soares Pinheiro

Resumo

Trata-se de um estudo de caso realizado a partir do ensino 
clínico da disciplina Enfermagem na Saúde do Adulto I que 
foi realizado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) de 

Sergipe, no mês de agosto de 2014, quando foi possível apli-
car o Processo de Enfermagem (PE) que conforme Resolução 
COFEn Nº 358/2009, delibera que este deve ser realizado 
de modo deliberativo e sistemático, pois são julgamentos 
clínicos sobre alterações de saúde e que direcionam o pla-
nejamento das intervenções de enfermagem, para fornecer a 
avaliação dos resultados alcançados. O objetivo é apresentar 
dado estudo de paciente vítima de traumatismo cranioence-
fálico pós craniotomia e descrever os diagnósticos e interven-
ções de enfermagem evidenciadas pelo PE. Relato do Caso: 
Jovem, vitima de agressão física com ferimento corto-contuso 
em região occipital e temporal esquerda, em pós-operatório 
tardio de craniotomia para drenagem de hemorragia na região 
occipital. No exame físico foi observado hematoma e edema 
periorbitário-bilateral, sedada, com suporte nutricional enteral, 
ventilação mecânica invasiva, mantendo uso de cateter veno-
so central e sonda vesical de demora. O TCE por violências 
são derivados de causas externas sendo esse,  resultado de 
uma agressão física, com presença de lesão primária (fratura 
do osso temporal) e lesão secundária (hematoma em região 
occipital). Dada a suspeita de violência sexual foi realizada a 
terapia antiretroviral para HIV. A partir da aplicação do PE fo-
ram lançados como diagnósticos de enfermagem principais 
Padrão respiratório inefi caz1 e Perfusão tissular inefi caz2. Para 
atender aos problemas a enfermagem deve executar os cui-
dados: 1-Realizar aspiração das vias aéreas superiores e infe-
riores (TOT) quando necessário; Realizar ausculta pulmonar 
e monitorar as condições respiratórias; 2- Realizar avaliação 
completa da circulação periférica; Monitorar as extremidades 
quanto a áreas de calor, vermelhidão, dor ou edema; Evitar le-
são na área afetada. O uso do PE a paciente em cuidados crí-
ticos pôde fazer refl etir que o raciocínio diagnóstico de enfer-
magem deve partir dos problemas que afetam a perda de uma 
ou mais necessidades humanas básicas. A hospitalização da 
jovem refl ete no sofrimento da família diante da gravidade do 
caso e violência.

ANÁLISE DA FAUNA PARASITÁRIA DE LUTJANUS 
ANALIS (PERCIFORMES, LUTJANIDAE) ORIUNDOS DO 

TERMINAL PESQUEIRO DE ARACAJU, SE

Camila Mendes Silva, Jonatas Santos Souza, Geza Souza, 
Rodrigo Fujimoto, Ricardo Takemoto, Claudia Melo, Ru-

bens Madi

Resumo

O Lutjanus analis Cuvier, 1828 é um peixe da família Lu-
tjanidae, que possui habitat estuarino e marinho. O ver-
melho-cioba, como é conhecido popularmente, apresenta 
ocorrência ao longo de toda a costa brasileira, com grande 
importância comercial pela qualidade da carne e valor de 
mercado. O presente projeto teve por objetivo analisar as 
espécies que compõem a fauna parasitária de L. analis. Os 
pescados foram adquiridos diretamente dos pescadores 
no Terminal Pesqueiro de Aracaju, sendo posteriormente 
levados ao LBT/ITP (Laboratório de Biologia Tropical- Ins-
tituto de Tecnologia e Pesquisa) onde foram necropsia-
dos. Foram examinados 51 espécimes sendo encontrados 
Copepodas nas brânquias (Prevalência (P) = 25,49%, In-
tensidade Média (IM) = 2,7 parasitas/peixe (±1,32) e Abun-
dância Média (AM) = 0,529 (±1,57)), Digeneas encontrados 
no estômago (P = 1,96%, IM = 5,00 parasitas/peixe (±0,00) 
e AM = 0,098 (±0,70)) e Acanthocephala no também no 
estômago (P=5,0%, IM=1,66 parasitas/peixe (±1,154), AM= 
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0,098(±0,70)). No grupo dos Monogeneas encontrados 
nas brânquias, dois morfotipos pertencentes ao Gênero 
Microcotyle foram diferenciados como Microcotyle sp1 
(P= 7,00%, IM= 4,0 parasitas/peixe (±0,0) e AM= 0,560 
(±1,78)), e Microcotyle sp2 (P= 1,96%, IM= 1,0 parasitas/pei-
xe (±0,0) e AM= 0,019 (±0,14)). Os Nematodas encontrados 
pertencem aos Gêneros Anisakis sp., localizados na por-
ção externa do estômago e intestino (P= 23,52%, IM=12,69 
parasita/peixe (±31,472), AM= 3,173(±18,679)) e Cucullanus 
sp. encontrado no interioro do intestino (P=1,96%, IM=1,00 
parasitas/peixe (±0,0), AM=0,019(±0,14)). Parasitas per-
tencentes aos grupos dos Copepoda, Acanthocephala e 
Digenea estão em processo de identifi cação para um me-
nor nível taxonômico. Com base nos resultados obtidos 
até o momento, observou-se que L. analis é um pescado 
com condições favoráveis a infestação por parasitas que 
possuem especifi cidade em seus sítios de infecções nes-
te hospedeiro.

AMILOIDOSE PRIMÁRIA PULMONAR FORMA NODU-
LAR COM COMPROMETIMENTO SISTÊMICO

Otávio Augusto Oliveira de Aragão, Saulo Maia D’Ávila 
Melo, Adriana Dantas Lopes, Nathália Costa Monteiro, 

Isabelle Sampaio Lisboa, Marília Ferraz de Oliveira, João 
Guilherme de Carvalho Neto, Tiê Emídio Costa Silva, 

Rachel Choucair Ferreira, Maria Amália Santiago Costa 
Barreto, Maria Zuleide Felizola Leão Almeida

Resumo

Amiloidose caracteriza-se pela deposição extracelular 
de fi brilas de proteínas poliméricas insolúveis (proteína 
amiloide) nos tecidos e órgãos. Sua origem é indetermi-
nada e suas classifi cações são baseadas na localização, 
aspectos clínicos e características químicas da substan-
cia amiloide. Classifi cada como primária (sem uma cau-
sa predisponente ou coexistente) ou secundária (doença 
causal associada). O comprometimento pulmonar pode 
apresentar a forma traqueobrônquica, nodular e forma 
parenquimatosa difusa ou septal alveolar. O objetivo 
deste trabalho é demonstrar um raro caso de amiloidose 
primaria pulmonar forma nodular, com comprometimen-
to sistêmico, enfatizando aspectos radiológicos. O relato 
trata-se de um caso de Mulher, 66 anos, encaminhada ao 
ambulatório de pneumologia devido alteração na radio-
grafi a do tórax quando realizava avaliação com mastolo-
gista. Biópsia gânglio axilar esquerdo (04/2010): amiloi-
dose. Por estar assintomática foi optado por tratamento 
conservador. Em abril 2012 com bom estado geral referia 
apenas sudorese e sensação de frio no corpo, com exame 
físico normal, exceto, gânglios palpáveis em região supra 
clavicular, axilar e inguinal, bilateralmente. SpO2: 96 %. Es-
pirometria normal.  Nova biópsia com imuno-histoquímica 
demonstrando positividade para substancia amiloide P, 
cadeia leve de imunoglobulina Kappa e cadeia Lambda. 
Em outubro 2012 queda do estado geral e descompensa-
ção cardíaca. Proteinúria. Aumento do BNP. Ecocardiogra-
ma: Miocardiopatia restritiva. Iniciado quimioterapia sistê-
mica (Bortezomib, ciclofosfamida e dexametazona) com 
pouca melhora clínica. Desde janeiro 2014 sem nenhum 
fármaco, em controle com a oncologia clínica. Amiloidose 
é uma doença incomum dentro do campo de pneumolo-
gia, todavia, estima-se que há um número considerável 
de casos não diagnosticados. Os principais diagnósticos 

diferenciais da forma nodular são neoplasias primarias ou 
metastáticas, doenças granulomatosas, doenças infec-
ciosas e infl amatórias. O diagnóstico deve ser confi rmado 
por biópsia de tecido acometido visualizando birrefringên-
cia verde à luz polarizada com coloração vermelho Congo 
e imuno-histoquímica para defi nição dos subtipos de pro-
teína amilóide. O tratamento em obstruções da via aérea 
pode ser realizado com ablação a laser, debridamento me-
cânico broncoscópio. Em caso de doença assintomática 
não é necessária intervenção e em caso de doença paren-
quimatosa não há consenso do melhor tipo de tratamento 
(quimioterapia sistêmica, transplante autólogo de células 
hematopoiéticas).

A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO PARA OS PAPILO-
MAS VÍRUS HUMANO(HPV) EM HOMENS

Denize de Oliveira Nascimento, Maria das Graças da Silva 
Correia, Francisco de Assis Almeida Lima Júnior

Resumo

O HPV é um vírus comum que afeta tanto homens quanto 
mulheres. Pode provocar a formação de verrugas na pele, e 
nas regiões oral, anal, genital e da uretra. As lesões genitais 
podem ser de alto risco, porque são precursoras de tumo-
res malignos, especialmente do câncer do colo do útero e 
do pênis. O HPV faz parte de uma grande família de vírus, 
aproximadamente 118 tipos de Papiloma Vírus foram com-
pletamente descritos e cerca de 100 tipos que acometem 
o ser humano já foram identifi cados (DIAS et al, 2013). A 
transmissão se dá predominantemente por via sexual, mas 
existe a possibilidade de transmissão vertical (mãe/feto), 
de auto-inoculação e de inoculação através de objetos que 
alberguem o HPV. O objetivo do presente estudo foi iden-
tifi car os principais pontos da prevenção e orientação so-
bre o HPV em homens, buscando esclarecimento sobre as 
controvérsias e recomendações existentes. A metodologia 
utilizada foi através de pesquisa bibliográfi ca, com o intuito 
de obter uma fundamentação teórica através de análise de 
fontes secundárias como: livros, revistas, autobiografi as e 
materiais estatísticos. Estimativas do Ministério da Saúde 
apontam que a cada ano cerca de 50 mil brasileiros são 
infectados com algum tipo de vírus HPV. Este alto número 
de pessoas infectadas se dá devido à ampla facilidade de 
contágio, e nem mesmo o método de segurança mais in-
dicado que é o preservativo é totalmente seguro (HEYNS 
et al., 2010). As infecções pelo HPV, apresentam-se de três 
formas distintas, a forma de condiloma, a forma acuminada 
e forma subclínica. Em vista dessas informações, a prepa-
ração dos profi ssionais da saúde com âmbito na prevenção 
e assistência do HPV é carente em vários quesitos, dentre 
os quais o enfoque se baseia no tratamento clínico e não 
na prevenção, e conscientização da população masculina 
sexualmente ativa. Entretanto o trabalho dos profi ssionais 
da saúde tem sido difi cultado pela carência de políticas vol-
tadas para saúde do homem. Nos últimos 30 anos vários 
estudos foram realizados enfocando as mulheres, porém 
o HPV constitui uma das principais causas de morbidade 
na população masculina dentre as DSTs. Assim sugere-se 
que na formação do profi ssional da saúde seja inserida 
esta temática em disciplinas que tenham o foco na saúde 
do homem, assim como existe para a saúde da mulher, pois 
acredita-se que seja um subsídio importante para a contri-
buir para a promoção da qualidade de vida deste.
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DETERMINAÇÃO DE DIURON EM ÁGUA POR 
CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIENCIA HPLC

Alexsandro da Silva Candido, Maria Nogueira

Resumo

A utilização dos agrotóxicos consiste numa das principais 
formas de poluição difusa que afetam os mananciais uma 
vez que estes compostos podem permanecer no ambien-
te por tempo sufi ciente para afetar ecossistemas. Entre os 
ecossistemas, os aquáticos acabam de uma forma ou de 
outra sendo o receptáculo temporário ou permanente de 
uma grande variedade e quantidade de poluentes.

DIFERENÇAS NA FREQUÊNCIA E NA DISTRIBUIÇÃO 
DOS GATILHOS PARA IAM CSST ENTRE HOMENS E 

MULHERES 

Otávio Augusto Aragão, Bruno Andrade, Fernanda Du-
arte, Carla Maria, Rodrigo Amaral, Jussiely Oliveira, Íkaro 

Barreto, José Augusto Barreto Filho

Resumo

Em aproximadamente metade dos eventos coronaria-
nos agudos, fatores externos defl agadores, denomina-
dos gatilhos, podem ser identifi cados. Tem sido descrito 
diferenças na fi siopatologia do processo aterotrombóti-
co coronariano entre homens e mulheres. Ademais, por 
apresentarem diferenças de estilo de vida e do tipo de 
atividade laborativa que executam, homens e mulheres 
são expostos a intensidades diferentes dos diversos ga-
tilhos para IAM (infarto agudo do miocárdio). No presente 
estudo, objetivamos investigar a existência de diferen-
ças na prevalência e na distribuição dos gatilhos para 
IAM CSST (com supra-desnivelamento do segmemento 
ST) entre os gêneros. A metodologia aplicada consita na 
utilização do registro do estudo VICTIM (Via Crucis para 
Tratamento do Infarto do Miocárdio) em portadores de 
IAMCSST, em andamento no estado de Sergipe. De forma 
prospectiva e consecutiva, todos os pacientes do registro 
VICTIM foram interrogados de forma sistemática sobre a 
exposição aos gatilhos clássicos de IAM.  Assim, os Re-
sultados indicam que a média de idade no gênero mas-
culino foi 59,1±12 anos e no feminino foi 64,8±12,4 anos. 
Dos 109 pacientes investigados, 57 (52%) apresentaram 
ao menos um gatilho, sendo 36(54%) do sexo masculino e 
21(48%) do sexo feminino (p = 0,43). Dos 36 pacientes ho-
mens, 11(17%) e 4(6%) apresentaram associação com 2 ou 
3 gatilhos, respectivamente. Das 21 mulheres, 3(7%) e 1(2%) 
apresentaram associação com 2 ou 3 gatilhos, respecti-
vamente. Nos homens, 16 (25%) relataram esforço físico 
como gatilho, 11(17%) relataram uso de álcool, 10(15%) es-
tresse emocional, 10(15%) refeição copiosa, 4(6%) quadro 
infeccioso, 2(3%) uso de cocaína e 2 (3%) relação sexual. Já 
nas mulheres, estresse emocional foi relatado por 13(30%) 
pacientes, esforço físico por 6(14%), quadro infeccioso por 
3(7%), refeição copiosa por 3(7%), uso de cocaína e rela-
ção sexual não foram relatados pelas mulheres. Nossos 
dados demonstraram que aproximadamente 50% dos pa-
cientes acometidos com IAMCSST apresentaram um ou 
mais gatilhos. Os homens apresentaram como principal 
gatilho o esforço físico, enquanto que as mulheres apre-
sentaram o estresse emocional como o gatilho mais pre-

valente. Apenas o uso de álcool apresentou associação 
estatisticamente signifi cativa no sexo masculino. Medi-
das de divulgação desses estressores e investigação de 
formas preventivas são necessárias.

IDENTIFICAÇÃO DE GENES ASSOCIADOS À SÍNTESE DE 
NANOPARTÍCULAS DE PRATA EM XANTHOMONAS SP

Ubiratan Rios Santos, Pedro Faria Zeni, Jorge Alberto Ló-
pez, Francine Ferreira Padilha, Leandro Eugênio C. Diniz, 

Maria Lucila H. Macedo

Resumo

O estudo de nanopartículas (NP) vem ganhando des-
taque na comunidade científica e industrial por serem 
capazes de carrear substâncias em sítios específicos, 
além de proporcionarem uma maior estabilidade nos 
sistemas. As nanopartículas incorporadas á prata tem 
sido objeto de inúmeros estudos devido as suas pro-
priedades de ação antimicrobiana, podendo ser estabi-
lizadas por polímeros biológicos como a goma xanta-
na, e aplicadas em processos na indústria de petróleo 
como fluido de perfuração com ação bactericida e na 
engenharia de biomateriais. Diversos microrganismos 
mostraram-se eficazes na bioconversão de nitrato de 
prata para nanopartículas de prata. Sabe-se que essas 
nanoparticulas estão associadas a proteínas e carboi-
dratos que auxiliam no processo de estabilização, po-
rém pouco se sabe sobre a identidade e metabolismo 
delas. OBJETIVOS: Identificar 03 genes (GroEL, GroES, e 
nitrato redutase) com possível relação à biossíntese de 
nanopartículas de prata por Xanthomonas sp. em meios 
contendo glicerol e sacarose, Produzir por fermentação 
goma xantana a partir de glicerol, extração de DNA total 
e análise por PCR da presença dos genes. METODO-
LOGIA: Foi realizado o Cultivo de Xanthomonas sp. As 
linhagens foram reativadas e estocadas a 4ºC, utilizan-
do meio YM (Yeast Malt) (gL-1). As placas contendo o 
microrganismo foram incubadas a 28ºC por 48 horas, 
após o crescimento foram mantidas a 4ºC, sendo reati-
vadas a cada 20 dias. Um pré- inoculo foi preparado em 
meio YM (Yeast-Malt) líquido onde os M.O foram cres-
cidos por 24 horas a 28 0C e com agitação a 150 rpm. 
1,0 mL do material foi inoculado em dois tipos de meio 
fermentativo controle (MPII e MPS). Após o cultivo, as 
bactérias foram filtradas a vácuo para a separação das 
células e da suspensão, lavadas com solução salina e 
centrifugadas, após o pellet bacteriano foi submetido 
à extração de DNA utilizando o kit Ilustra bactéria ge-
nomicPrep Spin Kit. Os primers utilizados para a PCR 
foram desenhados utilizando o programa Primer 3 a 
partir das seqüências dos genes GroEL, GroES, GAPDH 
e nitrato redutase de Xanthomonas sp. depositados no 
National Center for Biotechnology Information. A ampli-
ficação dos genes de interesse foi realizada em solução 
contendo: 1X de PCR Buffer (Invitrogen). Os produtos 
foram submetidos a eletroforese  em gel de Agarose 
1% corado posteriormente com GelRedTM (Biotium). RE-
SULTADOS: A análise dos produtos amplificados mos-
trou a presença desses genes nos microorganismos 
estudados. Foi realizada a extração do RNA total das 
bactérias crescidas nos meios fermentativos com glice-
rol e sacarose e as amostras quantificadas utilizando o 
NanoDrop 2000 UV Espectrofotômetro.
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RESULTADOS PRELIMINARES DO PROJETO AQUASEC 
– ANALISE DA FAUNA ENDOPARASITÁRIA DE COLOS-
SOMA MACROPOMUM (CURVIER, 1816) CULTIVADO NA 

REGIÃO DO BAIXO SÃO FRANCISCO

Carolina Florido, Carina França, Rubens Riscala Madi, 
Rodrigo Yudi Fujimoto, Carolina Roza

Resumo

O consumo de pescado no Brasil está em 9 kg/habitante/
ano e é muito diversifi cado sendo consumidos peixes ma-
rinhos e de água doce. A aquicultura é uma alternativa para 
suprir essa crescente demanda de produção de alimentos de 
alta qualidade nutricional. o tambaqui (Colossoma macropo-
mum) esta entre os peixes mais cultivado no baixo São Fran-
cisco pois apresenta facilidade no manejo, carne saborosa, 
qualidade nutricional e boa aceitação pelo consumidor. Os 
sistemas de cultivo da espécie apresentam ainda gargalos 
na produção como falta de avaliação sanitária dos peixes 
produzidos. O controle rígido dos parâmetros da qualida-
de de água e da densidade populacional é de fundamental 
importância para o manejo adequado da piscicultura, pre-
venindo o estresse e evitando que os peixes desenvolvam 
doenças provocadas por diversos tipos de parasitas. Os pre-
sentes dados fazem parte dos resultados obtidos do projeto 
Aquasec – “Rede de pesquisa em Epidemiologia das princi-
pais enfermidades bacterianas e parasitárias e prospecção 
de doenças virais em peixes redondos: tambaquis, nos polos 
produtivos de Rio Preto da Eva-AM, Baixo São Francisco (AL/
SE), e pacus na região da Grande Dourados-MS, e os fatores 
de risco associados.” Foram amostradas 6 propriedades da 
região do Baixo São Francisco Igreja Nova (2) e Porto Real do 
Colégio (3) em Alagoas e em Propriá (1) Sergipe, com o obje-
tivo de avaliar fauna endoparasitária dos peixes cultivados. 
As coletas ocorreram na estação chuvosa, sendo que em 
cada propriedade foram capturados 15 peixes em 3 viveiros 
(5 peixes em cada). Também foram medidos os parâmetros 
de qualidade de água: temperatura, oxigênio, pH, condutivi-
dade, salinidade, amônia e transparência. Após a captura, 
os peixes foram colocados em tonéis e transportados até 
o laboratório. Os peixes foram anestesiados aspergindo, 
na brânquias, eugenol diluído em álcool 70% , e poste-
riormente eutanasiados. Os intestinos anterior, médio e 
posterior foram separados, e utilizando uma seringa foi 
injetado AFA (93%  de álcool, 5% de formol e 2% de ácido 
acético) a 65°C, e em seguida fi xado em potes com AFA à 
temperatura ambiente. Durante as análises parasitológi-
cas foi realizado corte por toda extensão dos intestinos, 
expondo os conteúdos em uma placa de petri com álcool 
70% para observação em microscópio óptico. Os nematói-
des encontrados nos intestinos foram colocados em tubo 
cônico com álcool 70%, para serem identifi cados poste-
riormente. Das 6 propriedades analisadas, apenas uma 
apresentou infestação por nematóides com prevalência 
de 6,7%, intensidade média de 2 parasitos por peixe infec-
tado e abundância de 0,13 parasitos por peixe examinado. 
O parasita encontrado pertence ao gênero Cucullanus cf. 
sp.  Tal prevalência pode ser resultante da diferença no 
manejo alimentar da propriedade onde a ração utilizada 
era elaborada pelo proprietário, constituída de: farinha de 
carne e ossos, farelo de arroz, farelo de trigo, o que pode 
causar alterações nas relações parasita-hospedeiro do lo-
cal. Embora alguns peixes apresentem-se parasitados, os 
nematoides encontrados não são zoonóticos.

INFLUÊNCIA DO POLIMENTO DENTAL SOBRE A 
SUSCETIBILIDADE AO MANCHAMENTO COM VINHO 

DO ESMALTE DENTAL CLAREADO COM PERÓXIDO 
DE HIDROGÊNIO A 35%: ESPECTROFOTOMETRIA DE 

REFLECTÂNCIA

Marcus Vinícius Porto Souza, Cácio Ricardo Santos Lima 
Melo, Sandra Regina Barretto, Giulliana Panfíglio Soares, 
Guilherme Oliveira Macedo, Ricardo Luiz Cavalcante de 

Albuquerque Júnior, Frederico Guilherme Carvalho Cunha

Resumo

A popularidade da técnica do clareamento dental tem crescido 
bastante em função de seus resultados rápidos, da técnica sim-
plifi cada e de por ser um procedimento ultraconservador. Con-
tudo, pelo fato da técnica clareadora exigir a utilização muitas 
vezes, de agentes clareadores com alta concentração, altera-
ções superfi ciais no esmalte poderão ocorrer, como o aumento 
da rugosidade e possibilidade de novo manchamento, sendo o 
polimento dental pós-clareamento uma das alternativas apre-
sentadas para o controle desse efeito indesejável. OBJETIVO: 
Desta forma, o presente trabalho objetiva verifi car a infl uência 
do polimento dental pós-clareamento com peróxido de hidro-
gênio a 35% sobre o manchamento do esmalte dentário com 
vinho tinto através da avaliação espectrofotométrica Ultravio-
leta-visível com transmitância difusa (resultado parcial). METO-
DOLOGIA: Foram confeccionadas 30 amostras padronizadas 
(4,0 mm x 4,0 mm x 3,0 mm) a partir de 15 incisivos inferiores 
bovinos, armazenados inicialmente em Timol 0,1% e, posterior-
mente, acondicionamento em saliva artifi cial em estufa regula-
da a 37ºC (fase experimental). As amostras foram divididas ale-
atoriamente em 03 grupos (n=10), a saber: grupo CTR (controle), 
submetidas somente ao clareamento com peróxido de hidro-
gênio a 35%-PH; grupo STN; as amostras foram clareadas com 
PH e submetidas ao manchamento por 10 min com vinho tinto 
(Saint Clement: Cabernet Savingnon; Bodega Dante Robino; 
Mendoza-Argentina) após o clareamento; e grupo POL, o es-
malte de cada amostra foi clareado com PH, submetido ao po-
limento superfi cial e manchado com vinho após o clareamento 
por 10 min. A cor do esmalte clareado foi avaliado por meio da 
utilização da Espectrofotometria na região do ultravioleta visível 
(UV-Vis) por transmitância difusa (Aparelho Espectrofotômetro 
UV-Vis, modelo Varian 200; Varian Indústria e Comércio Ltda-
-SP), antes (T0: linha de base) e após os tratamentos descritos 
(T1), os dados foram processados no software Origin®, version 
8.5 e submetidos à análise estatística através da utilização do 
ANOVA e do teste de Tukey (p<0,05).  RESULTADOS: Nenhu-
ma diferença foi verifi cada entre os grupos STN e POL (p>0,05). 
A pesquisa prosseguirá com a realização das análises de es-
pectrofotometria FT-Raman e microscopia eletrônica de varre-
dura (MEV). 

INFLUÊNCIA DO POLIMENTO DENTAL SOBRE A 
SUSCETIBILIDADE AO MANCHAMENTO COM VINHO 

DO ESMALTE DENTAL CLAREADO COM PERÓXIDO 
DE HIDROGÊNIO A 35%: ESPECTROFOTOMETRIA DE 

REFLECTÂNCIA

Marcus Vinícius Porto, Bárbara Lima

Resumo

A popularidade da técnica do clareamento dental tem 
crescido bastante em função de seus resultados rápidos, 
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da técnica simplifi cada e de por ser um procedimento ul-
traconservador. Contudo, pelo fato da técnica clareadora 
exigir a utilização muitas vezes, de agentes clareadores 
com alta concentração, alterações superfi ciais no esmalte 
poderão ocorrer, como o aumento da rugosidade e possi-
bilidade de novo manchamento, sendo o polimento dental 
pós-clareamento uma das alternativas apresentadas para 
o controle desse efeito indesejável. OBJETIVO: Desta for-
ma, o presente trabalho objetiva verifi car a infl uência do 
polimento dental pós-clareamento com peróxido de hidro-
gênio a 35% sobre o manchamento do esmalte dentário 
com vinho tinto através da avaliação espectrofotométrica 
Ultravioleta-visível com transmitância difusa (resultado 
parcial). METODOLOGIA: Foram confeccionadas 30 amos-
tras padronizadas (4,0 mm x 4,0 mm x 3,0 mm) a partir de 
15 incisivos inferiores bovinos, armazenados inicialmente 
em Timol 0,1% e, posteriormente, acondicionamento em 
saliva artifi cial em estufa regulada a 37ºC (fase experi-
mental). As amostras foram divididas aleatoriamente em 
03 grupos (n=10), a saber: grupo CTR (controle), submeti-
das somente ao clareamento com peróxido de hidrogênio 
a 35%-PH; grupo STN; as amostras foram clareadas com 
PH e submetidas ao manchamento por 10 min com vinho 
tinto (Saint Clement: Cabernet Savingnon; Bodega Dante 
Robino; Mendoza-Argentina) após o clareamento; e grupo 
POL, o esmalte de cada amostra foi clareado com PH, sub-
metido ao polimento superfi cial e manchado com vinho 
após o clareamento por 10 min. A cor do esmalte clareado 
foi avaliado por meio da utilização da Espectrofotometria 
na região do ultravioleta visível (UV-Vis) por transmitân-
cia difusa (Aparelho Espectrofotômetro UV-Vis, modelo 
Varian 200; Varian Indústria e Comércio Ltda-SP), antes 
(T0: linha de base) e após os tratamentos descritos (T1), os 
dados foram processados no software Origin®, version 8.5 
e submetidos à análise estatística através da utilização do 
ANOVA e do teste de Tukey (p<0,05).  RESULTADOS: Ne-
nhuma diferença foi verifi cada entre os grupos STN e POL 
(p>0,05). A pesquisa prosseguirá com a realização das 
análises de espectrofotometria FT-Raman e microscopia 
eletrônica de varredura (MEV). 

DESENVOLVIMENTO DE HIDROGÉIS A PARTIR DE 
COLÁGENO MODIFICADO COMO POTENCIAL MATRIZ 

EXTRACELULAR PARA ESTUDOS IN VITRO DA 
DIABETES

Antonio Guilherme Carvalho Neto

Resumo

O Diabetes Mellitus (DM) consiste num distúrbio metabó-
lico decorrente da falta de insulina e/ou incapacidade des-
ta de agir adequadamente, gerando o aumento de glicose 
sanguínea (Pazdro e Burgess, 2012). O excesso dos níveis 
de glicose fora da célula favorecem reações que geram 
proteínas modifi cadas conhecidas como produtos fi nais 
de glicosilação (AGE – advanced glycation end products) 
(Avery & Bayle, 2006).  Os AGEs contribuem de maneira 
clara e relevante para o surgimento e a progressão das 
complicações do diabetes, representando alvo promissor 
para intervenções terapêuticas. O presente trabalho tem 
como objetivo desenvolver hidrogéis de colágeno glicosi-
lado e caracterizá-los, a fi m de evidenciar a infl uência  de 
diferentes açúcares redutores e de suas diferentes con-
centrações (300 mM e 30 mM) sobre a matriz extracelular 

modifi cada. A modifi cação foi realizada pela incubação 
de diferentes açúcares (glicose, ribose, maltodextrina e 
frutose) na presença da molécula de colágeno em so-
lução aquosa (pH neutro), durante o período de 5 dias e 
temperatura de 37ºC. A cinética da reação foi monitorada 
por estudos de autofl uorescência. O polímero resultante 
ao fi nal do quinto dia foi submetido a análises de  calori-
metria diferencial de varredura (DSC) e termogravimetria 
(TGA). Observou-se, em todas as amostras estudadas, que 
a fl uorescência de colágeno aumentou com o tempo de 
incubação, sendo que a maltodextrina apresentou o maior 
índice de fl uorescência, utilizando a menor concentração 
(30mM). O efeito mais acentuado foi com colágeno-ribose 
nas primeiras 24 horas, devido a maior redução de ribose 
em colágeno I quando comparado à glicose, frutose e mal-
todextrina. O aumento proporcional na fl uorescência de 
colágenos como uma função do nível de glicação foi ob-
servado, o que indica que o conteúdo de AGE fl uorescente 
aumenta de acordo com a concentração e a natureza do 
açúcar redutor. Os resultados de análise térmica demons-
traram que a polimerização ocorreu, apresentando dife-
rentes etapas de termodegradação quando comparada ao 
polímero original.  Destarte, as modifi cações evidenciadas 
demonstraram que os polímeros desenvolvidos a partir de 
colágeno modifi cado podem ser utilizados como poten-
cial matriz extracelular para estudos in vitro da diabetes.

AVALIAÇÃO DA DOR MUSCULOESQUELÉTICA E 
SOBRECARGA EMOCIONAL DE CUIDADORES DE 

CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL

Marília de oliveira Ferraz de Oliveira Macedo, Analu 
Bittencourt Ferraz, Diogo Costa Garção

Resumo

A paralisia cerebral (PC) é uma encefalopatia crônica 
não progressiva, que causa uma série de alterações na 
motricidade, postura e movimento da criança. No entan-
to, está associada a distúrbios sensitivos, de percepção, 
comunicação, comportamentais, desordens epilépticas, 
dentre outras complicações. Todos esses fatores contri-
buem para que a criança seja dependente de um cuida-
dor para realizar suas funções comprometidas pela PC. A 
assistência continuada a essas crianças pode levar a um 
quadro de estresse, ansiedade, baixa qualidade de vida e 
até mesmo dor musculoesquelética causada pelo manejo 
da criança. O presente estudo tem como objetivo princi-
pal, investigar a incidência de dor musculoesquelética de 
cuidadores de crianças com Paralisia Cerebral nos diver-
sos níveis de comprometimento funcional. E visa correla-
cionar esse comprometimento à incidência de dor. Além 
de identifi car os aspectos emocionais envolvidos no ato 
de cuidar de uma criança com PC. O estudo prospectivo, 
transversal e exploratório avaliará 50 crianças portadoras 
de Paralisia Cerebral e seus respectivos cuidadores. Cada 
criança será classifi cada de acordo com a Medida da Fun-
ção Motora Grossa (GMFM). No entanto, os cuidadores 
serão avaliados segundo o Questionário Nórdico de Sin-
tomas Osteoarticulares e a Escala Burden Interview, que 
avaliará a sobrecarga de crianças com PC. A pesquisa será 
composta por 05 grupos classifi cados de acordo com o 
nível de comprometimento funcional dos participantes. 
Os dados serão analisados através do Teste de kruskal-
-wallis, seguido do pos hoc Student Newman Keuls, consi-
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derando o nível de signifi cância de P ≤ 0,05. Os resultados 
buscam uma correlação entre o ato de cuidar de crianças 
com Paralisia Cerebral e as alterações na qualidade de 
vida deste indivíduo que devem ser compreendidas como 
dor musculoesquelética e sobrecarga emocional. Dentre 
estes, espera-se também haver uma estreita associação 
entre o nível de Paralisia Cerebral e o grau do comprome-
timento musculoesquelético dos cuidadores.

EXTRAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
MICROBIOLÓGICA DE ÓLEO DE COPAÍBA

Paloma Cristina Santos, Adriely Maria Rocha, Isabelle 
Souza Melo, Francine Ferreira Padilha, Lívia Maria Gaspar

Resumo

As copaibeiras (Copaifera sp) são árvores da família Le-
guminosae-Caelsapnoidea, presentes na América Latina 
e África Ocidental. Apresentam um crescimento lento, 
podendo atingir cerca de 400 anos de vida, e uma altura 
que varia entre 25 e 40 metros.  No Brasil, as árvores são 
conhecidas como copaíba, pau-de-óleo, copaúva, copai.  
Da planta é extraído um óleo-resina com uma coloração 
que varia do amarelo ouro ao marrom, de baixa viscosi-
dade e acidez, com forte odor amadeirado, que funciona 
como defesa contra micro-organismos fi topatogênicos. 
Esse óleo tem sido utilizado por mais de 500 anos na 
medicina tradicional popular, com grande diversidade de 
aplicações, sendo já comprovada algumas de suas pro-
priedades medicinais como ação antimicrobiana, antioxi-
dante, cicatrizante, anti-infl amatória e anti-neoplásica.  O 
uso de fi toquímicos e extratos vegetais com fi ns medici-
nais é uma das mais antigas formas de práticas medicinal 
da humanidade. Diante das diversas atividades benéfi cas 
do óleo de Copaíba, o presente estudo tem por objetivo 
verifi car a efi cácia de diferentes concentrações do óleo-re-
sina in vitro pela difusão em ágar e microdiluição (MIC), na 
tentativa de inibir o crescimento de Pseudomonas aerugi-
nosa, um bastonete Gram negativo, patógeno oportunista, 
produtor de biofi lme, cuja virulência é multifatorial, que 
está relacionado principalmente a infecções hospitalares, 
sendo considerado um importante micro-organismo de in-
teresse clínico. Os resultados preliminares apontam uma 
possível inibição do microrganismo testado em diferentes 
concentrações do óleo resina, apresentado Concentração 
Inibitória Mínima de 0, 25 microgramas/mL (1:4), sendo 
assim o óleo de copaíba é um possível agente antimicro-
biano em baixas concentrações.  

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO 
DE ARACAJU: CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO 

POPULAR NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Guadalupe Souza Sátiro, Luanna dos Santos Ferreira, 
Verônica Teixeira Marques

Resumo

A ideia de controle e participação social nas políticas públi-
cas tem se institucionalizado, especialmente com a criação 
dos Conselhos Gestores, entre eles os conselhos municipais 
de saúde. O presente trabalho pretende identifi car, discutir e 
analisar a implantação e as ações realizadas dentro do âm-
bito de ação do Conselho Municipal de Saúde de Aracaju/SE 

(CMSA), observando-se principalmente como ocorre a parti-
cipação popular e como se inserem os movimentos sociais 
na discussão, deliberação, controle e acompanhamento por 
parte do conselho de saúde da cidade, no desenvolvimen-
to do Sistema Único de Saúde (SUS), entre 2002 e 2012. A 
metodologia do trabalho se sustenta em investigação explo-
ratória (pesquisa bibliográfi ca; pesquisa documental/legal) e 
em investigação analítica (leitura bibliográfi ca; análise docu-
mental; correlação de fontes entre documentos do conselho 
municipal de saúde de Aracaju). Com pesquisa ainda em 
andamento já foi possível identifi car os instrumentos legais 
de criação do CMSA, e de regulação do SUS (Lei Orgânica 
do Município de Aracaju, o Plano de Ação 2007/2008 da 
Coordenação de Vigilância Sanitária de Aracaju (COVISA/
AJU), Resolução nº. 107 de 6/04/2010, Decreto nº 7.508, de 
28 de junho de 2011, Lei n.º 8080 de 19 de setembro 1990), 
identifi car os atores sociais e instituições envolvidas no con-
selho (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil 
– CTB, Central de Movimentos Populares – CMP, Confede-
ração Nacional das Associações de Moradores e Entidades 
Comunitárias do BRASIL - CONAM/BR, Federação das As-
sociações de Moradores do Estado de Sergipe – FAMESE, 
Pastoral da Saúde, Associação dos Membros e Amigos 
dos Diabéticos do Estado de Sergipe – AMAD, Associação 
de Integração Social – ASSIS, União Nacional por Moradia 
Popular - UNMP/SE, Usuários do SUS, Prefeitura Municipal 
de Aracaju), de maneira que as próximas etapas da pesqui-
sa permitirão caracterizar se a população tem participação 
no controle social, na aprovação de projetos e também na 
alocação de recursos fi nanceiros destinados a saúde, o que 
é condição precípua para viabilizar sustentabilidade para o 
funcionamento correto e claro do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e efetivo controle social da gestão pública.

PESCA E BIOLOGIA DE ELASMOBRÂNQUIOS 
CAPTURADOS POR REDE DE EMALHAR DE FUNDO 

NO LITORAL DE SERGIPE

Thays Brito Reis Santos, Maraisa Oliveira Silva, Thiago 
Silveira Meneses, Andressa Sales Coelho

Resumo

Os peixes cartilaginosos são animais com estágio de de-
senvolvimento reprodutivo lento, algumas espécies só 
atingem a maturidade sexual entre quinze e vinte cinco 
anos. Na atividade pesqueira com rede de emalhar os 
elasmobrânquios são capturados como sobrepesca e 
essa pesca sem nenhum controle pode ocasionar o declí-
nio deste grupo. O presente trabalho teve como objetivo 
coletar os dados das pescarias com rede de emalhar de 
fundo no Litoral Sul de Sergipe identifi cando as espécies 
coletadas, sexo,  estágio de desenvolvimento sexual e co-
letar dados biométricos. Os animais foram obtidos entre 
junho e setembro de 2014 a partir de embarcações de pes-
ca provenientes das praias do Mosqueiro e Atalaia. Até o 
momento a amostra conta com 15 espécimes de raias (5 
fêmeas e 10 machos) e 17 espécimes de tubarões (8 fême-
as e 9 machos). Para as raias, 86,6% dos animais pesca-
dos eram adultos e 13,4% juvenis. A média para o compri-
mento total foi 1,3 metros e para o peso 3,86 quilos. Para 
os tubarões, 70,6% dos animais pescados eram juvenis 
e 29,4% neonatos. A média para o comprimento total foi 
39,6 cm e para o peso 257,3 gramas. Os dados mostram 
que principalmente os tubarões estão sendo capturados 
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logo ao nascer e não conseguem atingir a maturidade se-
xual o que impede a sua reprodução e consequente au-
mento da população, ameaçando a sobrevivência dessas 
populações a longo prazo.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES QUE 
SOFRERAM QUEIMADURAS

Julliana Arcanjo da Silva

Resumo

A pele é considerada a primeira barreira de proteção do corpo 
humano, sendo o seu maior órgão. As alterações fi siopato-
lógicas resultantes das grandes queimaduras durante o pe-
ríodo inicial do choque do queimado, incluem hipoperfusão 
tecidual e hipofunção secundaria [...] Brunner(2009). Segun-
do Curado(2006), estima-se que, no Brasil, ocorram em torno 
de 1.000.000 de acidentes com queimaduras por ano. Des-
tes, 100.000 pacientes procurarão atendimento hospitalar e 
cerca de 2.500 irão falecer direta ou indiretamente de suas 
lesões. No mundo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
estima que 322.000 pessoas morram a cada ano em decor-
rência de queimaduras relacionadas ao fogo (OMS, 2011). As 
queimaduras são lesões no tecido do revestimento do corpo, 
causada por agentes térmicos, químicos, radioativos ou elé-
tricos, podendo destruir total ou parcialmente a pele e seus 
anexos, e até atingir camadas mais profundas como os mús-
culos, tendões e ossos. Para a enfermagem, durante o primei-
ro atendimento torna-se de fundamental importância que o 
enfermeiro(a), aprofunde seus conhecimentos em relação 
a classifi cação das queimaduras, e através de sua avaliação 
estabeleça a gravidade de cada caso, reconhecendo o agente 
causador, a extensão, a profundidade, caracterizando os ris-
cos envolvidos na evolução do caso. O presente estudo tem 
por objetivo mostrar a importância do enfermeiro diante dos 
cuidados de pacientes vitimas de queimaduras, mostrando 
algumas intervenções necessárias para este cuidado, cienti-
fi camente embasados, de forma que o primeiro atendimento 
possibilite melhores chances de sucesso no tratamento. Ca-
racterizando a assistência de enfermagem especializada du-
rante a fase de emergência de atendimentos a queimaduras.   
A metodologia utilizada foi revisão bibliográfi ca na base de 
dados Lilacs, Bireme, Scielo, revistas e livros.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM Á VÍTIMAS 
DE TRAUMAS MÚLTIPLOS

Julliana Arcanjo da Silva, Nayara Andrade de Rezende, 
Angela Maria Nelo Sá Barros

Resumo

O presente estudo teve por objetivo evidenciar a necessidade 
da aplicação da sistematização da assistência de enferma-
gem (SAE) em vítimas de trauma, caracterizando a realização 
da avaliação geral do estado da vítima, avaliando assim as vias 
aéreas, ventilação, oxigenação, controle da hemorragia, per-
fusão e a função neurológica. Considerando-se a relevância 
da SAE, como um instrumento que assegura ao enfermeiro 
em sua prática, uma melhor observação do quadro clínico de 
forma organizada e documentada, e assim determinar as prio-
ridades e necessidades de forma criteriosa e individualizada. 
O estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfi ca, onde 
foram utilizados diversos artigos científi cos dentro dessa te-

mática. Justifi cando-se ao estímulo de novos estudos, devido 
as estatísticas crescentes de traumas múltiplos no Brasil. Ob-
servou-se que as publicações relacionadas a assistência de 
enfermagem a vítimas de múltiplos traumas são poucas em 
relações a outras temáticas, portanto a necessidade de pro-
moção ao conhecimento especifi camente nesta área, ainda 
durante a graduação. Enfatiza-se que o atendimento de enfer-
magem quando embasado cientifi camente, pode determinar 
a melhor resposta terapêutica, sendo um fator determinante 
no atendimento inicial as vítimas, estabelecendo o SAE como 
ferramentas que potencializa o cuidado qualifi cado.

A INFLUÊNCIA DO APOIO EMOCIONAL NO 
ENFRENTAMENTO DA TERMINALIDADE DO PACIENTE 

ONCOLÓGICO

Mérilin Sampaio da Cruz Passos, Karem Emily Pina 
Gomes, Cibele de Oliveira Santos, Paloma Resende Melo, 

Regina Costa Santos, Fernanda Gomes de Magalhães 
Soares Pinheiro

Resumo

O adoecer pelo câncer é uma das experiências de doença 
crônica mais temida, indesejada e sofrida, repercutindo de 
maneira signifi cativa no indivíduo, devido às restrições fí-
sicas e psíquicas decorrentes da doença. A OMS estimou 
que, no ano 2030, haverá incidência de 27 milhões de ca-
sos de câncer, 17 milhões de mortes por câncer e 75 milhões 
de pessoas vivas, anualmente, com câncer. O estudo teve o 
objetivo deidentifi car evidências científi cas sobre a impor-
tância dos cuidados paliativos, com foco no apoio emocio-
nal, prestados ao paciente oncológico em estado terminal. 
Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório, de revisão 
de literatura, que teve como base a pergunta clínica: O apoio 
emocional interfere no prognóstico da terminalidade do pa-
ciente oncológico? As buscas foram realizadas nos Bancos 
de Dados: Scielo; Medline; Lilacs, através da BVS. Foram cri-
térios de inclusão: textos publicados nos últimos cinco anos, 
(2008 a 2013), que atendessem a pergunta clínica e que 
apresentassem o texto na íntegra para consulta gratuita e, 
como critério de exclusão: textos que não apresentavam um 
bom delineamento de estudo. A pesquisa resultou em oiten-
ta textos, após serem revisados foram excluídos os que não 
atendiam aos critérios de inclusão, sendo selecionados vinte 
e oito, dos quais treze foram utilizados para a construção do 
presente artigo. Podendo-se concluir que o apoio emocional 
proporciona conforto físico, psicológico, social e espiritual, 
devendo o enfermeiro agir como facilitador na implementa-
ção dos cuidados paliativos, visando manter o bem-estar do 
paciente e de seus familiares.

AVALIAÇÃO ESPACIAL DA QUALIDADE VIDA, 
DEPRESSÃO E FUNCIONALIDADE FAMILIAR EM 

IDOSOS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS 
DORES/SE

Manuela Dias Fraga, Cláudia Moura Melo, Karina Con-
ceição Gomes Machado de Araújo, José Aislan Correia 

Santos

Resumo

Devido às peculiaridades inerentes à terceira idade e ao 
aumento da expectativa de vida humana nos últimos anos, 
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tem-se levantado discussões a respeito de assuntos relacio-
nados ao envelhecimento e a qualidade de vida, de modo a 
buscar uma abordagem geriátrica mais global sobre proble-
mas relacionados a essa faixa etária. Apesar de viver mais ser 
uma aspiração de qualquer sociedade humana, a sobrevida 
só pode ser considerada como uma verdadeira conquista 
quando se agrega qualidade de vida aos anos adicionados. 
Nesse sentido, este estudo que se encontra em andamento, 
objetiva identifi car padrões espaciais de qualidade de vida, 
depressão e funcionalidade familiar de idosos no município 
de Nossa Senhora das Dores/SE, com o intuito de compre-
ender como a qualidade de vida e sintomas depressivos se 
relacionam e se distribuem espacialmente no interior sergi-
pano. Os dados necessários para esta análise tem sido co-
letados durante visitas domiciliares por meio de entrevistas 
diretas, orientadas pelos instrumentos de coleta de dados: 
SF-36, APGAR familiar, escala de depressão geriátrica, aná-
lise de rede de relações sociais, além de um questionário de 
caracterização sociodemográfi ca. As coordenadas geográfi -
cas das residências dos idosos tem sido registradas com au-
xílio de receptor GPS Garmin para posterior análise espacial. 
Os dados serão analisados por meio da estatística descriti-
va, medidas de associação e cálculo de índices de correla-
ção entre as variáveis, com uso do programa SPSS, versão 
19. A análise espacial das variáveis estudadas será feita por 
meio da técnica de interpolação exploratória, estimativa de 
Kernel. Esta etapa do estudo, bem como a construção de 
mapas será executada com auxílio do programa Terra-view, 
versão 4.2.2. São incluídas na avaliação pessoas com idade 
igual ou maior que 60 anos e que aceitem participar deste 
estudo por meio da assinatura do Termo de Consentimen-
to Livre e Esclarecido (TCLE). São excluídos os sujeitos que 
apresentarem comprometimento cognitivo avaliado pelo 
Mini Exame do Estado Mental. Espera-se que através des-
ta avaliação seja possível obter informações que venham a 
contribuir para a construção de estratégias para prevenção 
e promoção de saúde de indivíduos da melhor idade no 
Nordeste brasileiro. Esses dados (qualidade de vida, supor-
te familiar e depressão), confi guram-se em um diagnóstico 
preliminar e podem gerar subsídios para defi nir estratégias 
de intervenção alternativas, viáveis tanto em programas ge-
rontogeriátricos quanto em políticas sociais gerais, no intuito 
de promover o bem- estar deste grupo populacional.

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PÓLEN EM COLÔNIAS 
DE ABELHAS AFRICANIZADAS (Apis mellifera L.) COM 

VISTAS À SELEÇÃO GENÉTICA

Edgar Rodrigues de Araujo Neto, Felipe Mendes Fontes, 
Kátia Peres Gramacho

Resumo

A produção de pólen apícola é considerada uma das ati-
vidades mais rentáveis na apicultura, sendo muitas vezes 
maior que o mel.(ALMEIDAet al.,2013) Apesar do grande 
potencial polinífero do estado de Sergipe, ainda não há 
produção sufi ciente para atender a demanda do mercado 
e para exportação. Vários são os fatores que podem in-
fl uenciar diretamente a sua produção, como equipamento 
adequado para a coleta, parte física dos apiários, manejo 
como mão de obra especializado, conhecimento da fl ora 
polinífera, patologia apícola, longevidade da rainha e ge-
nética das abelhas. (BARRETO et al, 2005)  O objetivo do 
presente trabalho é avaliar a produção mensal e anual de 

pólen apícola das colônias de abelhas africanizadas para 
ser aplicado em trabalhos de melhoramento genético para 
alta produtividade e correlacionar com o comportamento 
higiênico. A produção está sendo avaliada por meio de 
pesagens mensais durante cinco dias, do pólen que cai 
nas gavetas instaladas na frente das colônias, no perío-
do da manhã ou fi nal da tarde durante um ano. Dois tes-
tes do comportamento higiênico serão realizados, um na 
estação chuvosa e outro na seca, baseado no método de 
perfuração de crias de Gramacho (1999) as colônias que 
removerem 80% ou mais das crias mortas são considera-
das como higiênicas e as demais deverão ser descartadas 
(rainhas substituídas). Foi realizado um teste na estação 
chuvoso, neste as colônias higiênicas foram a colônia 2, 
colônia 16, colônia 12 e colônia 14 e  as não higiênicas fo-
ram a colônia 85, colônia 110, colônia 6, colônia 11, colônia 
27, colônia 15 e colônia 8, o próximo está previsto para ja-
neiro-2015. A média destes testes será o diagnóstico fi nal 
da colônia quanto ao comportamento higiênico.   Durante 
esse primeiro semestre foi possível fazer a capacitação 
tanto da equipe pratica como do próprio apicultor respon-
sável pelo apiário onde está sendo feitas o projeto. Os 
dados preliminares das pesagens dos primeiros meses 
indicam uma grande variabilidade (obtendo uma media de 
1259 gramas por colônia) de produção das colônias, sen-
do possível identifi car as mais produtivas, ranqueando as 
cinco primeiras, as quais são C6 (2,710g.), C12 (2,435g.), C2 
(2,046g.), C14 (1902,5g) e C27(1552,5g.). Até o presente mo-
mento os meses mais produtivos foram maio com 7,300 
Kg, junho com 6,456 Kg e julho com 6,400 Kg, sendo, por-
tanto, passível de seleção e aplicação de programas de 
melhoramento genético.

PIORA DA ACUIDADE VISUAL EM PACIENTE COM 
TOXOPLASMOSE CONGÊNITA: RELATO DE CASO

Aline Melo Sentges Lima, Analu Bittencourt Ferraz, 
Adriane Souza Paz, Alexia Desiree Prado Paixão

Resumo

A toxoplasmose congênita pode provocar danos graves 
a vários órgãos, especialmente os olhos, podendo mani-
festar-se no nascimento ou mais tarde. Retinocoroidite é 
a manifestação ocular mais comum, mas outras patolo-
gias oftalmológicas associadas também podem ocorrer. 
As consequências da toxoplasmose congênita raramente 
são graves em crianças tratadas, entretanto é necessário o 
monitoramento regular devido ao risco persistente ao lon-
go da vida de novas manifestações oculares, com impacto 
na função visual. Objetivo:Relatar um caso de alterações 
oculares devido à toxoplasmose congênita associado à 
piora da acuidade visual de provável origem isquêmica de 
sistema nervoso central, em uma paciente do sexo femi-
nino atendida no ambulatório de Oftalmologia da Clínica 
de especialidades médicas da Universidade Tiradentes 
em Aracaju/Sergipe. Métodos: Trata-se de um estudo 
descritivo, na forma de relato de caso. Resultados: VLMJ, 
feminina, 48 anos de idade, separada, dona de casa. Enca-
minhada pelo neurologista, há dois meses refere mancha 
escura no olho esquerdo. Apresenta lesões periféricas 
de retinocoroidite no olho esquerdo. Teve toxoplasmose 
congênita com perda visual total do olho direito desde os 
cinco anos. Faz uso de Bactrin e Ster há 2 meses. Antece-
dente patológico de hipertensão arterial sistêmica primá-
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ria há 8 anos, descontrolada em uso de anlodipino sem 
seguir as orientações médicas. Antecedentes familiares 
de patologias oculares na família, estando a sua mãe com 
perda visual parcial há 10 anos.  A acuidade visual do olho 
esquerdo foi menor que 20/400, não melhorando com 
refração. Realizou cintilografi a de perfusão cerebral de 
padrão cintilográfi co compatível com hipoperfusão bitem-
poral e bifrontal. A ressonância magnética do crânio mos-
trou pequena leucomicroangiopatia, gliose ou rarefação 
mielínica; e pequena área de gliose no hemisfério cerebral 
esquerdo. Na retinografi a fl uorescente revelou cicatrizes 
coriorretinianas em ambos os olhos. A ultrassonografi a 
ocular apresentou em ambos os olhos fácico, escavação 
papilar não evidenciável, e retina aplicada. A microscopia 
especular evidenciou polimegatismo moderado em am-
bos os olhos. A paciente evolui dentro do monitoramento 
oftalmológico para investigação etiológica.

HEMIANOPSIA BITEMPORAL CAUSADA POR 
ADENOMA HIPOFISÁRIO: RELATO DE CASO

Aline Melo Sentges Lima, Analu Bittencourt Ferraz, 
Adriane Souza Paz, Alexia Desiree Prado Paixão

Resumo

Os adenomas hipofi sários são lesões relativamente fre-
qüentes. A maioria dos adenomas hipofi sários se situam 
dentro da sela túrcica, e não acarretam manifestações 
oftálmicas. Quando possuem tamanho maior que 10mm 
podem causar manifestações neuroftalmológicas em de-
corrência da compressão de estrutura. Há necessidade de 
maior investigação do acometimento orbitário por ade-
nomas hipofi sários, na tentativa do diagnóstico precoce, 
para evitar graves seqüelas decorrentes da lesão hipofi -
sária. Objetivo: Relatar um caso de hemianopsia bilatem-
poral progressiva causado por adenoma de hipófi se em 
um paciente do sexo masculino atendido no ambulatório 
de oftalmologia da Clínica de especialidades médicas da 
Universidade Tiradentes em Aracaju. Métodos: Trata-se 
de um estudo descritivo, na forma de relato de caso. Re-
sultados: JSC, masculino, 64 anos, casado, aposentado. 
Relatou perda visual progressiva bilateral há três anos as-
sociado a cefaléia holocraniana, papiledema bilateral e li-
mitação da motilidade ocular do olho esquerdo. Ao exame 
oftalmológico, apresentava acuidade visual de 20/20 no 
olho direito e amaurose no olho esquerdo. Apresentava 
quadro de paralisia completa do nervo oculomotor e tro-
clear à esquerda com preservação da abdução daquele 
olho. O fundo de olho mostrava-se com palidez de papi-
la em banda no olho direito e palidez total de papila no 
olho esquerdo. A tomografi a de coerência óptica revelou 
aumento moderado da escavação papilar em ambos os 
olhos, camada de fi bras nervosas com padrão alterado bi-
lateralmente e média global de camada de fi bras diminui-
das em ambos os olhos, com perda de fi bras nervosas nos 
setores inferior e temporal em olho direito e em todos os 
setores em olho esquerdo. A campimetria computadoriza-
da revelou hemianopsia temporal no olho esquerdo, com 
preservação do hemicampo nasal. Encaminhado ao neu-
rologista, foi solicitado ressonância magnética do crânio 
revelando lesão hipofi sária expansiva selar com extensão 
supraselar, sólida, atingindo o terceiro ventrículo e seio ca-
vernoso à esquerda, com dimensões que mediam: 6,2 cm 
X 5,8 cm X 5,0 cm. A imunohistoquimica indicou aspec-

tos histológicos de adenoma de hipófi se não funcionante. 
Diante do diagnótico foi submetido a craniotomia fronto-
temporal esquerda com ressecção parcial do tumor. Após 
o procedimento cirúrgico o paciente apresentou melhora 
progressiva da acuidade visual bilateral com ausência dos 
sintomas associados.

SAE NA ANEMIA E LEUCEMIA

Daniele Rodrigues

Resumo

Anemia e Leucemia são distúrbios hematológicos fre-
quentes, um responsável pela diminuição da hemoglo-
bina dos glóbulos vermelhos resultado de carência de 
nutriente ou defeitos anatômicos nas hemácias e o outro 
um grupo de cânceres que afetam as células do sangue, 
resultando no aumento de leucócitos, respectivamente. 
Objetivo: Descrever a Sistematização da Assistência de 
enfermagem aplicada no tratamento do paciente portador 
de anemia e leucemia. Metodologia: Trata-se de uma pes-
quisa teórica que se baseou na busca nas bases de dados 
dos últimos 4 anos: Scielo, UFBA e Revista de Enferma-
gem da UFSM, utilizando-se as seguintes palavras-chave: 
Anemia, Leucemia, Fisiopatologia, Sistematização da As-
sistência de Enfermagem (SAE). Também foram utilizadas 
fontes impressas como livros da Biblioteca Central Jacinto 
Uchoa, do campus Farolândia. Conclusão: A aplicação da 
SAE torna-se necessária no tratamento da Anemia e Leu-
cemia e esta deve ser de forma individual e direcionada.  
Diante da gravidade dos problemas e de suas complica-
ções é exigido do profi ssional conhecimento técnico-cien-
tífi co para proporcionar uma assistência de qualidade ao 
paciente.

NA INDUÇÃO DO PARTO COM O FETO VIVO, QUAL 
A MELHOR TERAPÊUTICA: MISOPROSTOL OU 

OCITOCINA?

Sara Albuquerque Santos

Resumo

O parto induzido é aquele iniciado artifi cialmente poden-
do ser terapêutico ou eletivo, assim, o preparo cervical 
prévio tem papel importante para aumentar as chances 
de sucesso da intervenção, para isso existe os métodos 
terapêuticos utilizados como as prostaglandinas e ocito-
cina. A prostaglandina (Misoprostol) é uma droga efi caz 
para maturação e dilatação do colo uterino, no entanto 
há relatos na literatura de complicações potenciais como 
taquissistolia, síndrome de hipe¬restimulação uterina e 
rotura uterina. A ocitocina tem como função promover as 
contrações uterinas durante o parto, de forma ritmada, re-
duzindo também a incidência de hemorragia após o parto. 
Esse estudo objetivou identifi car qual a melhor terapêu-
tica na prática obstétrica, como também o método de in-
dução do parto mais seguro e efi caz, comparando-se as 
opiniões dos autores diante do uso das prostaglandinas 
e ocitocinas.  É uma pesquisa bibliográfi ca e utilizou-se 
para coleta de dados fontes consultadas na base de da-
dos SciELO e LILACS, sendo alguns indexados às bases 
de dados da Biblioteca digital da Unicamp, além de outras 
fontes clássicas da literatura obstétrica. Foram critérios 
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de inclusão os artigos do período dos últimos dez anos. 
A amostra contou com 10 artigos, todos nacionais, cujos 
descritores únicos combinados foram Indução do Parto, 
Ocitocina, Misoprostol e Feto Vivo, os quais atenderam 
aos critérios de inclusão que abordassem a indução do 
parto com o feto vivo e a melhor terapêutica, sendo exclu-
ídos artigos duplicados ou que não atenderam a temática. 
Os resultados dessa pesquisa mostram que o misoprostol 
é mais efetivo para desencadear o parto de forma espon-
tânea, resultando em menor necessidade de ocitocina, 
pois estimula o miométrio e modifi ca a estrutura do colá-
geno com consequente esvaecimento cervical. No entan-
to pode levar a efeitos adversos como a hiperestimulação 
uterina, hipertonia e taquissistolia, podendo evoluir para 
ruptura uterina. Em relação à ocitocina, a melhor respos-
ta desta ocorre nas últimas semanas de gestação e caso 
o colo uterino esteja imaturo o misoprostol, tem melhor 
efetividade. Desta forma a ocitocina deve ser usada em 
conjunto com outro método ou agente que amadureça o 
colo uterino, aumentando desta forma o sucesso da indu-
ção do parto. Conclui-se com esse estudo que ocitocina 
apresenta desvantagens com relação à imaturidade do 
colo uterino, havendo um maior tempo de internação da 
gestante submetida a esta conduta, entretanto, se utiliza-
da em associação com o misoprostol há efetividade nos 
resultados. Quanto ao misoprostol, apesar de seus efei-
tos adversos, é uma alternativa mais favorável, tanto pelo 
baixo custo como pelo fácil acondicionamento e melhor 
obtenção de resultados mesmo quando utilizado isolada-
mente da ocitocina, podendo gerar um menor tempo de 
internação da gestante.

INFLUÊNCIA DO ALOJAMENTO CONJUNTO FRENTE 
À ESTIMULAÇÃO DA PRÁTICA DO ALEITAMENTO 

MATERNO

Fernanda da Silva Boaventura, Juliana de Almeida 
Gonçalves, Vivianne Karine Santos Machado

Resumo

O Alojamento Conjunto (AC) é um sistema de âmbito 
hospitalar, que permite a permanência do recém-nasci-
do (RN) saudável ao lado da sua mãe, 24h por dia, após 
o nascimento até o momento da alta hospitalar. Tal ini-
ciativa visa estreitar o vínculo do binômio mãe-fi lho como 
também habilitar a mãe no que se diz respeito aos cui-
dados com seu RN. Dentre estes cuidados, a estimulação 
do aleitamento materno (AM) através da exposição da 
sua importância de forma que implique em sua aderência. 
No entanto, vale ressaltar que a não permanência do RN 
de forma continuada com a sua mãe, não é considerado 
alojamento conjunto. Sendo assim, o presente estudo foi 
realizado com base em pesquisas bibliográfi cas e artigos 
científi cos; tendo como abjetivo ressaltar a importância do 
AC frente à prática do AM. O sucesso na prática da ama-
mentação está intimamente relacionado ao aconselha-
mento na unidade de AC. Com a permanência do RN lado 
a lado com sua mãe, a prática do aleitamento materno tor-
na-se mais frequente, visto que não há horários fi xos para 
que a amamentação aconteça, propiciando ao RN, além 
do vínculo mãe-fi lho, ganho de peso de forma adequada 
devido a melhor absorção dos nutrientes presentes no 
leite materno; aumento dos anticorpos, prevenindo o sur-
gimento de doenças infecciosas, que são causadores de 

maior mortalidade entre os recém-nascidos. Além de ser 
vantajoso para o RN, a amamentação também contribui 
de forma direta no organismo da mãe; com a leva do bebê 
ao seio, há estimulação da sua sucção de forma vigorosa 
e frequente, favorece dessa forma, a contração e involu-
ção uterina, evitando complicações do pós parto como a 
hemorragia, além de estimular a produção de mais leite 
materno.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: IMPORTÂNCIA DA 
BRINQUEDOTERAPIA NO TRATAMENTO HOSPITALAR

Matheus Silva de Andrade, Carolina Morais Silva Feitosa, 
Ingrid do Nascimento de Oliveira, Leyna de Souza 

Nobre, Maria Marize dos Santos Silva, Marta Olímpia da 
Fonseca, Naiara Santana dos Santos, ValquÍria da Silva 

Domingos, Flávia Rezende Diniz

Resumo

O presente estudo visa mostrar que o brinquedo terapêutico 
é uma atividade em que a criança projeta seus sentimentos, 
revivendo as situações que a preocupa. Metodologia: Foi uti-
lizado como fonte de pesquisa o referencial bibliográfi co a 
baixo citado. Objetivo: Tem-se por objetivo, elucidar a impor-
tância da terapia através de brinquedos em crianças hospita-
lizadas. O hospital é conhecido como um local amedrontador, 
principalmente para as crianças, que ali estão fragilizadas e 
precisando de um cuidado; cabendo ao profi ssional respon-
sável por este buscar meios que contornem essa visão; um 
desses meios seria a introdução da brinquedoterapia por-
que nela encontra-se um valioso instrumento, o brinquedo, 
ou seja, a situação de brincar. Naturalmente o brinquedo é 
usado para proporcionar prazer, estimular, socializar, porém, 
na criança hospitalizada ele é utilizado como fuga para seus 
problemas, e a maneira em que ela brinca refl ete o seu esta-
do e sua individualidade, além de ajudar na interação com o 
profi ssional de saúde; Tendo como resultado uma evolução 
positiva do seu estado, proporcionando também a otimização 
do tempo do profi ssional diante da execução das suas téc-
nicas. Para HALEY; WONG (1989), as crianças submetidas à 
sessão do brinquedo, tornaram-se mais cooperativas durante 
os procedimentos realizados; compreendem a necessidade 
e a técnica dos procedimentos; exteriorizaram sentimentos; 
elaboraram situações familiares e hospitalares, passando a 
relacionar-se melhor com as outras crianças e com a equipe 
de enfermagem. Conclusão Visto que a efi cácia dessa terapia 
proporciona aos pais maior segurança, amenizando o medo 
diante dos procedimentos realizados pelos profi ssionais da 
saúde. Vale ressaltar que é de suma importância a introdução 
da brinquedoterapia no meio hospitalar sendo signifi cativo os 
resultados obtidos com essa prática.

QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA A PORTADORES 
DE LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS E 

DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS 
AO TRABALHO EM SERGIPE

William Alves Oliveira, Giselle Santana Dosea, Maria Eliane 
de Andrade, Cristiane Costa de Oliveira, Sônia Oliveira Lima

Resumo

A competitividade e produtividade são fatores que in-
ferem no surgimento de doenças ocupacionais, como 
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Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 
(DORT) e as Lesões por Esforços Repetitivos (LER). Tais 
doenças são ocasionadas por situações de risco, como o 
trabalho excessivo, ausência de pausas durante a jornada 
de trabalho, ergonomia e posturas incorretas.  Estes fa-
tores, por levarem a sintomas incapacitantes, dor e perda 
de movimento, resultam em elevados índices de absen-
teísmo e aposentadorias precoces. No entanto, acredita-
se que as LER/DORT não afetam o trabalhador somente 
no aspecto laboral, atingem a vida pessoal do indivíduo, 
com consequências que vão além dos distúrbios físicos, 
causando interferências importantes na qualidade de 
vida desta população. Objetiva-se neste trabalho, anali-
sar o perfi l sociodemográfi co e ocupacional, bem como a 
qualidade de vida dos trabalhadores portadores de LER/
DORT. A pesquisa em andamento está sendo realizada 
com trabalhadores referenciados nos Centros de Referên-
cia em Saúde do Trabalhador (CEREST), dos municípios de 
Aracaju, Lagarto e Canindé do São Francisco, no Estado 
de Sergipe.  O método, de caráter quantitativo, ocorre por 
meio de consulta de Fichas de Investigação de Doenças 
Relacionadas ao Trabalho e do questionário Short Form 
-36 (SF-36) para avaliação da qualidade de vida. Os resul-
tados parciais apontam a predominância de mulheres, em 
idade economicamente ativa, com maior acometimento 
dos sintomas nos membros superiores, que trabalham 
com carga horária acima de 6 h/dia, sem pausas. Consi-
dera-se importante o desenvolvimento de ações no am-
biente laboral que contribuam para melhoria da qualidade 
de vida do trabalhador.

FLEBOTOMÍNEOS NO AMBIENTE URBANO
 DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

André Mota Alves, Verônica de Lourdes Sierpe Jeraldo

Resumo

Leishmaniose Visceral americana (LVA) é uma doença 
originalmente silvestre, típica de ambientes rurais ou com 
presença marcante de vegetação no entorno. Entretanto, 
a LVA vem sofrendo mudanças na sua eco-epidemiologia, 
em princípio causadas por modifi cações socioambien-
tais tais como movimentos populacionais humanos e de 
animais que servem de reservatórios em regiões original-
mente rurais, onde a enfermidade é endêmica. Estudos 
mostram mudanças nos fl ebotomíneos responsáveis 
pela transmissão da LVA na medida em que, os mesmos 
vêm sofrendo adaptações que estão transformando a 
LVA é uma doença urbana. A pesquisa tem como obje-
tivo analisar as condições do ambiente urbano e aspec-
tos climatológicos (pluviosidade e temperatura) com a 
presença e abundância de fl ebotomíneos envolvidos no 
ciclo de transmissão da leishmaniose visceral urbana na 
cidade de Aracaju/SE. Coletas de fl ebotomíneos estão 
sendo realizadas mensalmente, utilizando armadilhas 
luminosas tipo CDC colocadas durante duas noites con-
secutivas das 18:00 horas até as 06:00 da manhã do dia 
seguinte, no intra e peri domicilio. Paralelamente, estão 
sendo observadas as condições do ambiente de coleta 
bem como parâmetros ambientais. O estudo está sendo 
realizado em quatro bairros da capital Aracaju, nos quais 
tem sido notifi cados casos de LV humana nos últimos 
4 anos, totalizando 9 residências. Os bairros em estudo 
são: Cirurgia, Santos Dumont, Lamarão e Mosqueiro. No 

período de março a setembro de 2014 foram capturados 
e identifi cados 35 espécimes (machos e fêmeas) da sub-
família Phebotominae pertencentes ao gênero Lutzomyia, 
um total de 18 espécimes machos – representando 51,42% 
da amostra total, e 17 espécimes fêmeas – representan-
do 48,57% da amostra total. Durante os meses de coleta, 
houve uma tendência ao aumento da aparição destes díp-
teros durante os meses chuvosos (abril, maio, junho). Os 
resultados aqui apresentados mostram a presença dos 
vetores da LV no ambiente urbano e o aumento do nú-
mero de fl ebotomineos no período chuvoso, que pode ter 
relação com um possível aumento do numero de casos de 
LV humana e animal.

ESTUDO SOBRE AS REAÇÕES EMOCIONAIS PRÉVIAS 
À CONSULTA ODONTOLÓGICA EM UNIVERSITÁRIOS 

DE SERGIPE

Fernanda Santos de Oliveira, Calline Palma dos Santos, 
Maria José Camargo de Carvalho

Resumo

A ida ao Cirurgião-dentista (CD), muitas vezes ainda é vi-
venciada como experiência incômoda e ameaçadora por 
muitas pessoas. É frequente que apenas ao sentirem-se 
doentes, ou com dores na região bucal, as pessoas admi-
tam a necessidade de procurarajuda especializada. Em 
face da necessidade de passar por procedimentos inva-
sivos, como exames, ou tratamentos dolorosos, podem 
surgir preocupações com a gravidade da doença, o que 
afasta os indivíduos da consulta geradora de tensões e 
medos. Há muito vem se discutindo a ansiedade e o medo 
em torno do tratamento odontológico, e mesmo o senso 
comum tem apontado esses itens, como possíveis fatores 
inibitórios para a consulta ao CD.  Dentro desse contex-
to pretendeu-se identifi car a prevalência de ansiedade e 
medo prévios à consulta odontológica em estudantes uni-
versitários, verifi cando se essas emoções infl uenciam na 
hesitação à consulta ao CD nesta população jovem. Este 
projeto é um estudo prospectivo e comparativo, de cará-
ter qualitativo, sobre reações emocionais prévias à con-
sulta odontológica. Entende-se que o método qualitativo 
refere-se ao estudo dos signifi cados, percepções e opini-
ões sobre como ocorre à construção dos pensamentos e 
sentimentos humanos (MINAYO, 2010). Foi aplicado um 
questionário desenvolvido pelas pesquisadoras, em dois 
grupos de discentes de instituição particular de ensino 
superior, do curso de Psicologia, sendo a amostra cons-
tituída de 37 sujeitos matriculados no 1° período, e 35 dis-
centes no 2° período. Nesta amostra 54 estudantes eram 
do sexo feminino e 18 do masculino; as idades variaram 
de 18 a 57anos, e a renda familiar entre alunos do 1° perí-
odo (59,5%), é de 2 a 5 salários mínimos, e do 2° período 
(34,8%), é de mais de 10 salários mínimos mensais. 58,33% 
dos alunos do 1°período afi rmam trabalhar, enquanto ape-
nas 8,8% do 2° período trabalham. Em relação à frequência 
com que os sujeitos vão ao dentista, 37,8% do 1° período 
e 57,14% do 2° período afi rmaram ir regularmente; quando 
questionados se já adiaram ou desmarcaram consultas 
com o CD, devido ao medo e ansiedade, 89,2% do 1° perío-
do e 88,57% do 2° período, assinalaram nunca ter desmar-
cado ou adiado consultas; 48,65% do 1° período, e 60% do 
2° período, afi rmaram nunca sentir medo ou ansiedade em 
relação ao CD; entre os fatores considerados mais amea-
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çadores estão: anestesia, dor, e exodontia; 45% dos alu-
nos do 1° período e 71,43% do 2° período classifi caram a ida 
ao dentista agradável, justifi cando em sua maioria como 
algo necessário e/ou que o CD os deixam confortáveis e 
os preparam para os procedimentos. 

EXTENSÃO UNIVERSITARIA EM ASILO: 
EXERCÍCIO DE CIDADANIA

Itamar Almeida Silva, Bianca Isabela Peixoto Ferreira, 
Rosiane Santos Slva, Margarite Maria Delmondes Freitas

Resumo

A extensão universitária é o processo educativo, cultural 
e científi co que articula o Ensino e a Pesquisa de forma 
indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 
Universidade e Sociedade. (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (nº9.394 – 1996)). A extensão tem o 
papel de proporcionar ao graduando integração entre os 
conhecimentos acadêmicos e os meios sociais, demons-
trando a preocupação da Universidade com a Sociedade. 
O conhecimento não se estende do que se julga sabedor 
até aqueles que se julga não saberem; o conhecimen-
to se constitui nas relações homem-mundo, relações de 
transformação, e se aperfeiçoa na problematização crí-
tica destas relações. (FREIRE, 2006). Com esse objetivo 
foi realizada pelos discentes da disciplina Introdução ao 
Estudo da Oclusão, do curso de Odontologia da Univer-
sidade Tiradentes a prática extensionista no Asilo Rio 
Branco, que assiste 55 idosos de ambos os gêneros, com 
a fi nalidade de trocar experiências, onde foram enfatiza-
dos conceitos sobre a importância de se realizar de ma-
neira correta a higienização da cavidade oral e de suas 
próteses através de escovação supervisionada. Enquan-
to atendidos, no contato acolhedor os idosos relataram 
aos discentes experiências e lições de vida inesquecíveis 
para ambos. Verifi cou-se que a prática extensionista em 
asilo foi de grande importância para que não só ocorra 
a transmissão de conhecimentos científi cos como tam-
bém integre o jovem graduando à realidade do idoso asi-
lado, formando assim profi ssionais mais comprometidos 
com a prática humanitária.

PREVALÊNCIA DE ADOLESCENTES E ADULTOS 
JOVENS NO PRÉ-OPERATÓRIO DE CIRURGIA 

BARIÁTRICA.

Marília De oliveira Ferraz de Oliveira Macedo, Adriana 
Dantas Lopes, Nathália Costa Monteiro, Isabelle Sampaio 

Lisboa, João Guilherme de Carvalho Neto, TIê Emídio 
Costa Silva, Rachel Choucair Ferreira, Maria Amália 
Santiago Costa Barreto, Maria Zuleide Felizola Leão 

Almeida, Otávio Augusto Oliveira de Aragão, Saulo Maia 
D’Ávila Melo

Resumo

Obesidade tem se tornado uma epidemia mundial. O tra-
tamento clínico para obesidade mórbida tem sido frus-
trante, tornando a cirurgia bariátrica uma opção. Pneumo-
patias obstrutivas podem predispor a complicações no 
pós-operatório de cirurgia bariátrica e estudos sobre este 
tema são escassos. O trabalho a seguir visa determinar a 
prevalência de adolescentes e adultos jovens no pré-ope-

ratório de cirurgia bariátrica em um laboratório de função 
pulmonar, e apresentar as características clínicas destes 
pacientes. Estudo transversal, período de janeiro / 2007 a 
julho / 2013, em um laboratório de função pulmonar, sen-
do selecionados consecutivamente, conforme a demanda, 
todos os pacientes encaminhados para avaliação do risco 
cirúrgico pulmonar, no eventual tratamento cirúrgico da 
obesidade. Os pacientes foram divididos em três grupos 
conforme a faixa etária: adolescentes 12 a 19 anos, adul-
tos jovens 20 a 24 anos e adultos maiores de 25 anos de 
idade. Realizado avaliação clínica e espirometria. Questio-
nário avaliou comorbidades, pneumopatias e tabagismo. 
Foram avaliados 634 pacientes obesos. A prevalência 
conforme a faixa etária foi de: adolescentes 2,5 % (16 pa-
cientes; IC95%: 1,3 – 3,7), adultos jovens 8,7 % (55; IC95%: 
6,5 – 10,9) e adultos 88,8 % (563; IC95%: 86,3 – 91,3). A 
média de idade foi de 17,69 ± 1,07 (IC 95% 17,11 – 18,26) nos 
adolescentes e 22,38 ± 1,42 (IC 95% 22,0 – 22,77) nos adul-
tos jovens. Predominou o sexo feminino 69 % (49), o IMC 
de 41,97 ± 5,16, circunferência do pescoço (41,01 ± 3,75) e 
abdominal (126,34 ± 11,45), fumantes ativos 9,9% (7), disp-
neia 52,9% (37) e as principais comorbidades foram ansie-
dade 50 % (35), hipertensão arterial 29,6 % (21) e doença 
osteomuscular 24,3% (17). A prevalência de adolescentes 
e adultos jovens foi expressiva (11,2 %) e as principais co-
morbidades foram ansiedade, hipertensão arterial e doen-
ça músculo-esquelética.

ADOLESCENTES E ADULTOS JOVENS: PREVALÊNCIA 
DE PNEUMOPATIAS OBSTRUTIVAS CRÔNICAS NO PRÉ-

OPERATÓRIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA

Marília De oliveira Ferraz de Oliveira Macedo, Adriana 
Dantas Lopes, Nathália Costa Monteiro, Isabelle Sampaio 
Lisboa, João Guilherme de Carvalho Neto, TIê Emídio Cos-
ta Silva, Rachel Choucair Ferreira, Maria Amália Santiago 
Costa Barreto, Maria Zuleide Felizola Leão Almeida, Otá-
vio Augusto Oliveira de Aragão, Saulo Maia D’Ávila Melo

Resumo

Obesidade tem se tornado uma epidemia mundial. O 
tratamento clínico para obesidade mórbida tem sido 
frustrante, tornando a cirurgia bariátrica uma opção. 
Pneumopatias obstrutivas podem predispor a com-
plicações no pós-operatório de cirurgia bariátrica e 
estudos sobre este tema são escassos. O seguinte 
artigo tem como objetivo determinar a prevalência de 
pneumopatias obstrutivas crônicas no pré-operatório 
de cirurgia bariátrica e demonstrar aspectos clínicos 
respiratórios em adolescentes e adultos jovens, no 
pré-operatório de cirurgia bariátrica. Estudo transver-
sal, descritivo, realizado no período de janeiro / 2007 
a julho / 2013, em um laboratório de função pulmonar, 
sendo selecionados consecutivamente, conforme a 
demanda, todos os pacientes encaminhados para ava-
liação do risco cirúrgico pulmonar. Os pacientes fo-
ram divididos em dois grupos conforme a faixa etária: 
adolescentes de 12 a 19 anos e adultos jovens de 20 a 
24 anos. Foram excluídos adultos maiores de 25 anos 
de idade. Realizado avaliação clínica e espirometria. 
Foram avaliados 71 pacientes obesos com idade ≤ 24 
anos. Dentre estes 16 (22,53 %; IC95%: 19,3 – 25,8) eram 
adolescentes e 55 (77,47 %; IC95%: 74,2 – 80,7) adultos 
jovens. A prevalência de pneumopatia obstrutiva crô-



142

Anais || Sempesq || 2014

nica dentre os adolescentes / adulto jovem foi de 9,9 
% (7 pacientes; IC95%: 7,6 – 12,2), sendo 2 (2,81 %) ado-
lescentes e 5 (7,04 %) adultos jovens, todos portadores 
de asma. As queixas respiratórias foram dispneia 52,9 
% (37), tosse crônica 4,2 % (3), 1,4 % (1) catarro no peito e 
9,9 % (7) era fumantes ativos. Os asmáticos apresenta-
vam asma intermitente 28,60 % (2) e persistente 71,40 
% (5), com 42,8 % parcialmente controlados, 28,60 % 
controlados e 28,60 % não controlados. A prevalência 
de pneumopatias obstrutivas crônicas em adolescen-
tes e adultos jovem foi presumível, com predominância 
de asmáticos persistentes parcialmente controlados e 
o principal sintoma respiratório foi dispneia.

AVALIAÇÃO DO RISCO CIRÚRGICO PULMONAR NO 
PRÉ-OPERATÓRIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA, EM 

ADOLESCENTES E ADULTOS JOVENS

Marília De oliveira Ferraz de Oliveira Macedo, Adriana 
Dantas Lopes, Nathália Costa Monteiro, Isabelle Sampaio 
Lisboa, João Guilherme de Carvalho Neto, TIê Emídio Cos-
ta Silva, Rachel Choucair Ferreira, Maria Amália Santiago 

Costa Barreto, Maria Zuleide Felizola Leão Almeida, Otávio 
Augusto Oliveira de Aragão, Saulo Maia D’Ávila Melo

Resumo

A obesidade é uma epidemia mundial. A cirurgia bariá-
trica tem se tornado cada vez mais uma opção, devido 
às tentativas frustrantes dos tratamentos clínicos. Por 
isso, existe a necessidade de fazer um estudo sobre o 
risco cirúrgico pulmonar no pré-operatório de cirurgia 
bariátrica em adolescentes e adultos jovens. Estudo 
transversal, descritivo, realizado no período de janei-
ro / 2007 a julho / 2013, em um laboratório de fun-
ção pulmonar, sendo selecionados consecutivamente, 
conforme a demanda, todos os pacientes adolescen-
tes e adultos jovens, encaminhados para avaliação do 
risco cirúrgico pulmonar. Realizado avaliação clínica, 
espirometria, radiografia do tórax e saturação perifé-
rica de oxigênio. Determinado o risco cirúrgico pulmo-
nar. Foram avaliados 71 pacientes obesos menores de 
25 anos de idade. Dentre estes, 16 (22,53 %; IC95%: 19,3 
– 25,8) eram adolescentes e 55 (77,47 %; IC95%: 74,2 – 
80,7) adultos jovens. A prevalência de asmáticos foi 
de 9,9 % (7pacientes; IC95%: 7,6 – 12,2), sendo 2 (2,81 %) 
adolescentes e 5 (7,04 %) adultos jovens. Foi referida 
dispnéia em 52,9 % (37), tosse crônica 4,2 % (3), 1,4 % (1) 
catarro no peito e 9,9 % (7) dos pacientes eram fuman-
tes ativos. As radiografias do tórax foram normais. A 
SpO2foi de 97,37 ± 2,31. As espirometrias demonstra-
ram 60 (84,5 %) normais, 7 (9,9%) distúrbio ventilatório 
obstrutivo, 3 (4,2 %) distúrbio restritivo e 1 (1,4 %) distúr-
bio misto. O risco cirúrgico pulmonar foi baixo em 63 
(88,7 %) e moderado em 8 (11,3 %) pacientes. O principal 
sintoma respiratório foi dispneia, a maioria das espi-
rometrias foram normais com risco cirúrgico pulmonar 
predominantemente baixo e a radiografia do tórax não 
influenciou no risco cirúrgico pulmonar.

ESTUDO DO PADRÃO DE ATIVIDADES E ENCONTROS 
INTERGRUPAIS DE SAGUIS, CALLITHRIX JACCHUS, NO 
CAMPUS FAROLÂNDIA, UNIVERSIDADE TIRADENTES, 

ARACAJU, SE

Carla De Jesus Santos, Andressa salles Coelho

Resumo

 
Os saguis-do-nordeste, Callithrix jacchus, pertencem à fa-
mília Callitrichidae e são endêmicos da região Nordeste 
do Brasil, sendo encontrados na Caatinga e Mata Atlânti-
ca. São primatas com grande plasticidade e por isso são 
frequentemente encontrados ocupando áreas urbanas 
(Revorêdo, 2007). Os grupos de Callithrix jacchus variam 
de 3 a 15 animais que passam a maior parte do tempo lo-
comovendo e forrageando. Os territórios são mantidos 
por meio de comportamentos específi cos (Silva e col., 
2011). O objetivo do trabalho é descrever o padrão de ati-
vidades de dois grupos de Callithrix jacchus no Campus 
Farolândia/UNIT e caracterizar os encontros intergrupais. 
Após o processo de habituação dos grupos e da bolsista 
quanto a observação e coleta de dados, em maio foi ini-
ciada a coleta efetiva de dados. O método de observação 
utilizado foi o scan (Martin e Bateson, 1986) com duração 
de um minuto realizado que a cada cinco minutos durante 
o período de acompanhamento do grupo. Até o presente 
momento foram coletados 463 scans para o grupo ITP em 
38 horas de observação e 427 scans em 35 horas de ob-
servação para o grupo CAJU. Os dois grupos apresentam 
mais tempo dedicado a interações (32,5% para CAJU e 32% 
para ITP). Entretanto, para o grupo CAJU, a segunda ca-
tegoria de comportamento mais frequente foi o forrageio 
(27,6%), enquanto o grupo ITP dedicou maior parte do seu 
tempo locomovendo (28,9%). CAJU também alimentou 
mais que ITP e na categoria estacionário o grupo ITP teve 
maior frequência.

MOBILIZAÇÃO PRECOCE NO PACIENTE CRÍTICO 
EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA

Ana Caroline Figueiredo Moitinho, 
Alexandra Rocha de Queirós

Resumo

A imobilidade do paciente crítico é um problema frequen-
te em UTI, e pode contribuir para o aumento do tempo de 
internação hospitalar e o aparecimento de fraqueza na 
musculatura respiratória e periférica, prejudicando assim 
as suas funções e a qualidade de vida.  O presente es-
tudo foi realizado com o objetivo de analisar os efeitos 
da mobilização precoce na UTI. Trata-se de uma revisão 
bibliográfi ca realizada nas bases de dados eletrônicas 
MEDLINE, SCIELO, LILACS, COCHRANE, GOOGLE ACA-
DÊMICO, PUBMED e BIREME. Esta análise da literatura 
permitiu verifi car que a mobilização precoce tem sido evi-
denciada como recurso terapêutico importante e efi caz na 
recuperação do doente crítico. Promove aumento da força 
mus-cular, como também benefícios físicos, psicológicos 
e evita os riscos da hospitalização prolongada, reduzindo 
a incidência de complicações pulmonares, e acelerando 
a recuperação dos pacientes. O interesse nessa temática 
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se dá pela importância de estudos que comprovem os re-
sultados funcionais da mobilização precoce no paciente 
crítico em UTI.

RELAÇÃO ENTRE AMPLITUDE DE ABERTURA DE BOCA 
E A DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR - REVISÃO 

DE LITERATURA

João Araujo Nascimento Neto, José Lúcio Oliveira 
Gonçalves Filho, Isabela de Avelar Brandão Macedo 

Resumo
 
As Disfunções Temporomandibulares (DTMs) possuem 
um conjunto de alterações funcionais que comprometem 
a função mastigatória, a deglutição e a fala. É uma do-
ença de caráter multifatorial que pode estar relacionada 
à hiperatividade muscular, trauma, estresse emocional, 
maloclusões, além de inúmeros fatores predisponentes, 
que podem inclusive interferir na qualidade de vida dos 
portadores. Alguns dos sinais importantes de DTM se re-
ferem a limitações na amplitude dos movimentos mandi-
bulares, especialmente com relação à abertura bucal. Na 
literatura, pode-se verifi car a existência de diferentes ins-
trumentos para avaliação de DTM organizados em diver-
sas formas: questionários, índices anamnésicos e critérios 
de diagnóstico. Cada uma dessas ferramentas apresenta 
vantagens, desvantagens e limitações, bem como aplica-
bilidades distintas. E foram verifi cados através desta revi-
são de literatura diferentes metodologias de aferição da 
amplitude de abertura de boca que podem comprometer 
inclusive no diagnóstico e tratamento da DTM. Assim, tan-
to o clínico quanto o pesquisador serão orientados quanto 
a aplicação de cada instrumento em relação às limitações 
da amplitude de boca na presença da DTM.
 

OBTENÇÃO DE DI-HAPLÓIDES 
EM COQUEIRO (COCOS NUCIFERA L.)

Sara Dayan Oliveira, Sara Dayan Oliveira, Isabella Cícera 
Miranda, Caroline Araujo Machado, Leandro Eugenio Diniz

Resumo

O coqueiro é uma monocotiledônea cultivada em mais de 
90 países. É representado por duas variedades que possuem 
destaque socioeconômico e industrial, a ‘Typica’, variedade 
alta ou gigante, e ‘Nana’, variedade anã. A variedade ‘Typica’ 
é uma planta de porte alto que pode chegar a 30 metros e é 
cultivada em sua maioria em ambientes costeiros. A planta é 
diploide com 32 cromossomos, podendo apresentar em seus 
genes alta heterozigosidade, pois são variedades alógamas. 
A fi m de auxiliar os programas de melhoramento obtendo 
uma planta totalmente homozigota, a utilização da cultura de 
tecidos aponta como uma ferramenta para obtenção de tais 
resultados, obtendo materiais que naturalmente não seriam 
obtidos pelo melhoramento vegetal. A utilização da androgê-
nese em anteras, que consiste numa técnica biotecnológica 
mais efi caz para formação de di-haploides foi realizado se-
guindo a metodologia baseada no preparo do meio de cultura 
Eeuwens Y3 (Eeuwens, 1976) como meio basal com modifi ca-
ções (Fernando & Garage, 2000; Karunaratne et al., 1985) . Fo-
ram realizadas inoculações das anteras excisadas de ráquis 
selecionadas em fl uxo laminar, submetidas ao pré-tratamento 
de calor a 38° ou frio a 4º por intervalos de dias diferentes (1, 

4, 7, 14). O acompanhamento semanal das placas foi feito a 
fi m de entender o desenvolvimento ou indução da androgê-
nese e a análise de contaminação. A partir dessa análise foi 
possível fazer uma correlação da presença de contaminação 
entre o material que não foi submetido à assepsia e os que 
foram. Demonstrando que apesar do material estar dentro da 
infl orescência, sendo teoricamente o ambiente mais assépti-
co possível, é preciso realizar tal procedimento para se reduzir 
ao máximo as taxas de contaminação.
 
USO DE FILMES POLIMÉRICOS MUCOADESIVOS PARA 

TRATAMENTO DA MUCOSITE ORAL

Amanda de Souza Feitosa, Fagne Alves dos Santos, 
Patrícia Severino

Resumo

Mucosite oral é defi nida como uma doença ulcerativa e infl a-
matória na cavidade oral. Esta doença é agravada, principal-
mente, no tratamento das neoplasias de cabeça e pescoço, na 
qual a radioterapia e quimioterapia causam efeitos adversos 
agudos e tardios em pacientes submetidos ao tratamento, 
por acometerem tecidos com alta taxa de renovação celular, 
como as mucosas oral, intestinal, vaginal e outras6. Nos últi-
mos anos vêm se intensifi cado os estudos dos fi lmes polimé-
ricos como veículos de compostos de interesse para liberação 
da cavidade oral. Os fi lmes de desintegração oral são consti-
tuídos de macromoléculas com capacidade de formação de 
matriz polimérica, agente plastifi cante, e o composto ativo de 
interesse¹. Essa pesquisa é um estudo de revisão bibliográfi ca 
que visa analisar os polímeros mais promissores para a pro-
dução de fi lmes mucoadesivos para tratamento da mucosite 
oral. Os fi lmes podem ser produzidos utilizando-se diversos 
polímeros de origem natural como a quitosana, o alginato de 
sódio e o acido hialurônico, e/ou sintéticos como o propile-
noglicol e o polietilenoglicol. Dentre os polímeros, os mais 
encontrados na literatura foram a quitosana sendo derivado 
da N-desacetilação de quitina, principal constituinte do exoes-
queleto de crustáceos, que possui propriedade hemostática, 
fungicida, e antibactericida, além da capacidade de estimular 
a migração e proliferação celular reorganizando a histoarqui-
tetura das células². O alginato de sódio é um polissacarídeo 
linear obtido a partir de algas marrom ou bactérias, composto 
por resíduos dos ácidos β-d-manurônico e α-l-gulurônico na 
forma de sal de sódio. Características como a ação gelifi can-
te e espessante, biodegradabilidade, biocompatibilidade e 
ausência de toxidez tornam o alginato de sódio um material 
interessante para inúmeras aplicações³. O ácido hialurônico 
está presente em tecidos neurais, conectivos e epiteliais de 
mamíferos. Consiste em um biopolímero composto de ácido 
D–glicurônico e N–acetil–glicosamina5. De acordo com a lite-
ratura estudada esses polímeros são promissores para uma 
forma farmacêutica de liberação modifi cada e efi caz para o 
tratamento da mucosite oral.

A RELAÇÃO ENTRE CÂNDIDA E DIABETES

Maria Laise Nascimento Cruz, Vanessa Pereira Santos

Resumo

Cândida é um fungo do tipo diploide, caracteristicamen-
te oportunista, presente em cerca de 80% da população 
humana e que pode causar infecções principalmente 
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oral e genital, como por exemplo, a candidíase nos ge-
nitais, comumente causada pelo fungo do tipo cândida 
albicans que em mulheres causa corrimento tipo uma 
‘massinha branca’, coceira e ardor ao urinar, no homem 
pode ser assintomática ou causar vermelhidão, ardor 
ao urinar, dentre outros. Este fungo se desenvolve bem 
em ambientes ‘açucarados’, por este motivo é comum 
a ocorrência em diabéticos já que as secreções como 
saliva e urina contém um teor elevado de glicose. O dia-
betes é uma disfunção metabólica de múltipla etiologia 
caracterizada por hiperglicemia crônica resultante da 
deficiência na secreção de insulina, ação da insulina 
ou ambos. Em 1995 foi estimado que o diabete atin-
gia 4% da população adulta mundial e que, em 2025, 
atingirá 5,4% da população, o que equivalerá a aproxi-
madamente 300 milhões de diabéticos. A maior parte 
desse aumento se dará em países em desenvolvimento, 
e neles se acentuará o atual padrão de concentração 
de casos na faixa etária de 45-64 anos (King, 1998). O 
aumento da incidência de diabetes em termos mun-
diais tem sido relacionado às modificações de estilo de 
vida e do meio ambiente, trazidas pela industrialização. 
Estas modificações levam à obesidade, ao sedentaris-
mo e ao consumo de uma dieta rica em calorias e em 
gorduras (Narayan, 2000). No Brasil, o estudo mais 
abrangente sobre a prevalência de diabete foi realiza-
do em 1988 (Malerbi,1992). A prevalência estimada de 
diabetes, ajustada para idade, variou de 5,2% a 9,7% nos 
diferentes centros urbanos avaliados, sendo que cida-
des das regiões Sul e Sudeste apresentaram as maio-
res prevalências. Foi observada importante variação da 
prevalência de acordo com a faixa etária, de 3% a 17% 
nas faixas de 30-39 e de 60-69 anos respectivamente. 
A prevalência da tolerância diminuída à glicose, um es-
tágio prévio ao diabetes em que a prevenção primária 
demonstrou-se efetiva clinicamente, era igualmente de 
8%, variando de 6%, entre 30-39 anos a 11% entre 60-69 
anos de idade (Malerbi, 1992). Indivíduos com excesso 
de peso ou história familiar de diabetes apresentaram 
maiores riscos de ter diabetes ou tolerância diminuída à 
glicose. METODOLOGIA:  Para este trabalho foi realiza-
do levantamento bibliográfico. OBJETIVO: objetivando 
expor os riscos de proliferação deste fungo em portado-
res de diabetes que não mantem o controle da glicose. 
Através desta pesquisa conclui-se que o surgimento da 
candidíase pode ser um dos indicativos para o aumento 
da taxa de glicose e a importância de manter hábitos 
alimentares saudáveis, evitando o consumo excessivo 
de açucares. 

PREVALÊNCIA DA DEPRESSÃO NOS ACADÊMICOS DA 
ÁREA DE SAÚDE NA UNIVERSIDADE TIRADENTES DE 

ARACAJU –SE

Erica Barros, Aline Lima, Fernanda Barreto, Cinthia Freire, 
Emilia Curvelo, Sonia Lima

Resumo

Introdução: A depressão é um transtorno psíquico hoje 
considerada como o mal do século. Objetivo: Diante 
disto, essa investigação objetivou analisaros diferentes 
graus da depressão nos cursos da área de saúde e corre-
laciona esse transtorno à gênero e ao idade.Métodos: O 

trabalho foi quali-quantitativo, desenvolvido com os aca-
dêmicos de medicina, enfermagem e odontologia da Uni-
versidade Tiradentes em Aracaju, matriculados no ano 
de 2013; sendo aprovado pelo comitê de ética da univer-
sidade. Realizou-se 383 entrevistas através do Inventário 
de Depressão de Beck. De acordo com a porcentagem 
amostral proporcional a quantidade de alunos matricu-
lados em cada curso: 11,62% são de medicina resultando 
em 44 entrevistas; 24,50% são de odontologia resultan-
do em 94 entrevistas e 63,87% são de enfermagem resul-
tando 245. Resultados: Dos entrevistados 71,27% eram do 
sexo feminino e 28,72% do sexo masculino. A faixa etária 
de 26 a 33 anos representou 55,61%. No curso de medi-
cina teve ausência de depressão em 36, depressão leve 
em 5 e moderada em 3. O curso de odontologia apresen-
tou ausência de depressão em 40, depressão leve em 
33, moderada em 16 e grave em 5 alunos.No curso de 
enfermagem verifi cou-se ausência de depressão em 78, 
depressão leve em 98, moderada em 48 e grave em 21 
dos alunos. A depressão em estudantes da área de saú-
de é um fator de risco que justifi ca medidas preventivas e 
imediatas. Em virtude da falta de conscientização da sua 
existência foi sugerido aos coordenadores e professores 
dos referidos cursos atuar com medidas preventivas de 
apoio emocional para encaminhamento ao centro psico-
lógico da universidade visando a saúde mental dos futu-
ros profi ssionais.

ASPECTOS ATUAIS NO TRATAMENTO 
DA BEXIGA HIPERATIVA

Evilany Souza Santos, Mayara Soares Santos, Daniela 
Maia Maia, Paulo Autran Leite Lima, Tássia Virgánia 

Carvalho Oliveira, Tarcisio Brandão Lima, Licia Santos 
Santana

Resumo

A síndrome da bexiga hiperativa é classifi cada pelo Comi-
tê de Padronização da Terminologia da Sociedade Inter-
nacional de Continência (ICS) como um conjunto de sinto-
mas que sugere disfunção do trato urinário baixo, a bexiga 
hiperativa é o segundo tipo mais comum de incontinência, 
devido às alterações hormonais e diversos fatores que 
são mais evidentes em mulheres idosas. O tratamento 
da bexiga hiperativa baseia-se no tratamento conserva-
dor que é medicamentoso e fi sioterapêutico, que inclui 
o tratamento comportamental. Demonstrar os aspectos 
atuais no tratamento da bexiga hiperativa.  Trata-se de 
um estudo de revisão bibliográfi ca, pertinente presente 
nas bases de dados Scielo, Pubmed, PEDro, Medline, Bire-
me, Cochrane, foram utilizados os descritores do assunto: 
dor; fi sioterapia; terapia comportamental.De acordo com 
o estudo de Wang, Wang e Chen (2004), foram divididas 
aleatoriamente em três grupos, 34 mulheres no grupo de 
treinamento do assoalho pélvico, 34 no grupo de biofe-
edback, e 35 no grupo de eletroestimulação, concluindo, 
que o melhor resultado foi obtido no grupo de eletroes-
timulação já que 49% das pacientes com bexiga hiperati-
va obtiveram cura devido, a redução ou inibição efi caz da 
atividade do detrusor. A partir desta revisão foi possível 
observar que os recursos utilizados na fi sioterapia para a 
bexiga hiperativa são poucos, sendo o mais comum o tra-
tamento com eletroestimulação no nervo tibial posterior.
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL DOS 
USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE EM MÉDIA E BAIXA COMPLEXIDADE DE 
ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL 

DE FUNCIONALIDADE E INCAPACIDADE (CIF) EM 
MUNICIPIO SERGIPANO (SERFISMO)

Júlia Caroline Santos, Natanna Souza Santos, 
Edna Aragão Farias Candido

Resumo

INTRODUÇÃO: A organização mundial de saúde em 
2003 relatou que há cerca de 600 milhões de pessoas 
com defi ciência no mundo, 80% desta população vive em 
países em desenvolvimento. O estado de Sergipe, a popu-
lação em 2010 estava em 2.068.031 habitantes, desses, 
91.559 disseram ter defi ciência motora em alguma difi cul-
dade. Em Aracaju, dentre os 571.149 habitantes, 37.124,68 
(6,5%) se declaram com alguma defi ciência motora (CEN-
SO, 2010). Nesse contexto em 2012 as Redes Estaduais 
de Assistência criada pelo Ministério da Saúde disponibi-
lizaram serviços de reabilitação motora para inclusão so-
cial, prevenindo agravos de defi ciências e possibilitando 
capacidade funcional, melhorando assim o desempenho 
humano. A Classifi cação Internacional de funcionalidade 
e Incapacidade (CIF) foi introduzida como uma ferramen-
ta prioritária na contribuição e qualifi cação da informação 
para a melhoria do gerenciamento no Sistema de Saúde. 

OBJETIVO: Avaliar a capacidade funcional dos usuários 
assistidos pelo Sistema Único de Saúde em média e baixa 
complexidade de acordo com Classifi cação Internacional 
de Funcionalidade e Incapacidade em município Sergi-
pano. METODOLOGIA: O estudo é transversal e analítico 
com N= 134 de indivíduos com distúrbios neurológicos, e 
idade entre 18 e 60 anos, submetidos à avaliação neuro-
lógica. Esta sendo aplicado a CIF e uso do fl exímetro pen-
dular para avaliar o grau de amplitude de movimento arti-
cular. Periodicamente estão sendo tabulados os códigos 
da CIF para posterior análise estatística. RESULTADOS 
PARCIAIS: Em relação à força o hemicorpo apresentou 
comprometimento moderado de força (62,5%***); nas 
pernas o comprometimento foi grave (20%***); em todo 
corpo o défi cit foi moderado (70%***); e défi cit moderado 
em tronco (72,73%***). A resistência muscular isolada se 
apresentou de forma moderada (63,64%***); em grupos 
musculares de forma moderada (55%***); e nenhuma re-
sistência em todos os músculos do corpo (53,85%***). 
60%*** dos indivíduos não apresentaram nenhuma con-
tração involuntária seguido de 30% com contração invo-
luntária. E no tremor foi encontrado de forma completa, 
moderada e sem nenhum achado em 25%*. CONCLUSÃO 
PARCIAL: Foi percebido que em relação à força e resistên-
cia muscular, o comprometimento foi moderado. Para os 
movimentos involuntários os achados foram moderados 
ou sem nenhum comprometimento. E para o tremor houve 
prevalência igual em nenhum achado, achado moderado 
e completo.
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A INSTRUÇÃO SECUNDÁRIA PARTICULAR SOB 
A ÉGIDE DO PODER PÚBLICO NA PROVÍNCIA DE 

SERGIPE. (1850-1870)

Joseane Gonçalves da Silva, Cristiano de Jesus Ferronato

Resumo

O presente trabalho “A Instrução secundária particular sob a 
égide do poder público na Província de Sergipe. (1850-1870) 
faz parte do projeto de pesquisa Instituições escolares, aulas 
avulsas e cultura material: A instrução secundária particular 
na Província de Sergype nos Oitocentos (1822-1889), sob 
orientação do Prof. Dr. Cristiano Ferronato, sendo realizada 
no interior do Grupo de Pesquisa História da Educação no 
Nordeste Oitocentista GHENO/GT-SE. A história da Provín-
cia de Sergype Del Rey, como era denominada no passado, 
precisa ser melhor analisada por  possuir uma signifi cância  
histórica  e constitui-se como uma das jovens do Brasil. Vale 
ressaltar que o período aqui em destaque corresponde ao 
momento da história monárquica, em que o estado Imperial 
e a nação brasileira estiveram em processo de consolidação, 
sendo por esta perspectiva no contexto mais amplo, que 
pretendemos compreender as permanências e as mudan-
ças que foram sendo processadas ao longo de boa parte 
do período imperial. Tem como objetivo analisar alguns as-
pectos referentes ao processo de organização da instrução 
secundária particular na Província de Sergipe entre os anos 
de 1850 a 1870. Sob a luz da cultura política e da cultura es-
colar no sentido de compreendermos os aspectos relativos 
a normatização e regulamentação, efetivado pelo gover-
no provincial no que concerne a organização da instrução 
secundária pública e particular em Sergipe no século XIX. 
Para realização da pesquisa estão sendo utilizadas como 
principais fontes além das resoluções, relatórios e falas ela-
boradas pelos presidentes da Província encaminhados à 
Assembléia Legislativa e relatórios de diretores da instrução 
secundária pública e particular dirigidos aos presidentes da 
Província. Inicialmente estamos analisando a documentação 
referida entre os anos de 1850 e 1870, em sítios eletrônicos 
e posteriormente nos arquivos do estado de Sergipe. É com 
base no acervo documental, que teremos o levantamento de 
algumas questões referentes ao processo de organização, 
tais como, em que se diferenciavam as normatizações es-
tabelecidas do setor público e particular? Sobre o controle, 
se era mais ou menos rigoroso? Que benefícios, diretos ou 
indiretos, as escolas particulares recebiam do poder público? 
A atuação do professorado em seu cotidiano era muito di-
versa daquela praticada nas instituições públicas? Por viés 
do pressuposto de que a educação escolarizada promovida 
pelas escolas particulares sergipanas estiveram subordina-
das ás normas determinadas pelo poder estatal, que preten-
demos buscar uma análise mais profunda. O projeto está em 
andamento.

INCLUSÃO CIDADÃ: FORMAÇÃO PARA O ACESSO 
À INFORMAÇÃO E AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Luiz Rafael dos Santos Andrade, Ronaldo Nunes 
Linhares, Pablo Boaventura Sales Paixão

Resumo

A presente investigação pretende analisar a implantação 
do Projeto de “Formação de competências digitais, in-

formacionais e de comunicação”, fi nanciado pelo CNPq, 
que será desenvolvido no Instituto Luciano Barreto Júnior 
(ILBJ), o instituto tem como principal prática contribuir 
para o desenvolvimento de jovens sergipanos por meio 
de ações socioeducativas. O objetivo geral é identifi car in-
dicadores de competências informacionais quantitativos 
e qualitativos que possam servir de base para desenvol-
ver um modelo de aplicação teórico das competências de 
informação digital a ser utilizado pelo referido projeto. A 
fundamentação terá como base defi nições de inclusão 
cidadã disponíveis na literatura da Educação e Comuni-
cação Samek e López (2010); Roszak (1988). Para tanto, 
serão identifi cadas as competências necessárias para a 
cidadania em ambientes tecnológicos: competências digi-
tais, as habilidades de informação e comunicação em am-
bientes virtuais. Neste processo de formação, três eixos 
temáticos são destacados para as ações do projeto: infor-
mação para a saúde; informação para o acesso à adminis-
tração; e, acesso à informação sobre emprego. A Lei de 
Acesso à Informação Pública servirá como fundamental 
instrumento para a cidadania, por meio do entendimento 
sobre a informação na sociedade e a educação como pro-
cesso permanente de formação. Os sujeitos da pesquisa 
serão os jovens que participam do ILBJ, inicialmente em 
uma amostra reduzida, escolhida segundo o critério não 
probabilístico por acessibilidade, no período de setembro 
de 2014 a setembro de 2015, espera-se ao termino desse 
projeto: i) modelo de indicadores de competências infor-
macionais, digitais e impacto social, identifi cados e carac-
terizados; e ii) modelo teórico das competências de infor-
mação digital descrito.
 

INQUÉRITO POLICIAL: DESAFIOS 
E PERSPECTIVAS EM ARACAJU/SE

Juliana Vital Rosendo, Fernanda Maria Novaes Costa, 
Grasielle Borges Vieira de Carvalho

Resumo

O projeto tem como propósito analisar a incidência de 
Inquéritos Policias no município de Aracaju, aprofun-
dando o estudo por meio da apreciação dos Princípios 
Constitucionais garantidos ao indiciado, tendo como re-
ferência os dados obtidos perante a Secretaria de Estado 
de Segurança Pública de Sergipe referente aos 2 (dois) 
últimos anos. Será observado a partir das pesquisas de 
campo, a quantidade de delegacias existentes em Ara-
caju, como são distribuídas as matérias, e de que forma 
estão estruturadas, isto é, se são satisfatórias, de modo 
a proporcionar os meios necessários para que o Inquérito 
seja conduzido de maneira efi caz; se já foi instituído em 
Sergipe o banco de dados de perfi s genéticos e quais as 
perspectivas para a sua implementação; como também, 
verifi car se a condução das diligências vão ao encontro às 
exigências legais. Objetiva-se, a partir das pesquisas e da-
dos estatísticos, levantar o número de inquéritos instaura-
dos, de modo a listar os 10 principais crimes, quantos são 
fi nalizados e a proporção dos que acarretam Ação Penal. 
O projeto também visa discutir a implementação do Juiz 
de Garantia pelo Projeto de Lei 156/09, enumerando os 
pontos positivos e negativos dessa inovação, assim como 
sua aplicabilidade na realidade do Brasil. Tendo em vista 
ainda uma abordagem de direito comparado com a análi-
se do Juizado de Instrução da França e se seria possível 
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à aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. O estudo 
teórico-bibliográfi co foi embasado nas obras doutrinarias 
de Edilson Mougenot Bonfi m, Guilherme de Souza Nucci, 
Fernando da Costa Tourinho Filho e Júlio Fabbrini Mira-
bete. Tivemos ainda como base outros livros, periódicos, 
artigos, etc. No projeto está sendo utilizado o método qua-
litativo diante da coleta de dados perante a Secretaria de 
Estado de Segurança Pública de Sergipe e mediante as 
visitas as delegacias da capital. Tendo como base os da-
dos colhidos perante as 7 Delegacias Metropolitanas de 
Aracaju – total de 3.541 inquéritos policias analisados – foi 
constatado que os crimes que mais levam a instauração 
do inquérito policial são os de roubo, furto, tráfi co de dro-
gas e porte ilegal de arma. O que mais chama atenção em 
relação a estrutura física, é a superlotação; com capacida-
de para abrigar até 4 presos, as celas chegam a comportar 
uma média de 13 detentos. Diante do exposto, constata-
mos a necessidade e importância da presente pesquisa, 
através da qual verifi camos a forma como o inquérito poli-
cial está sendo conduzido, pois através de uma minuciosa 
análise, chegaremos a uma conclusão a respeito da sua 
efetividade; no que compete ao cumprimento dos prazos, 
número de arquivamentos, respeito às garantias, condu-
ção das diligências, dentre outros. De forma a identifi car, 
os erros e necessidades apresentados pelo município de 
Aracaju de forma a sugerir possíveis soluções. 

O DIREITO BRASILEIRO E A REGULAMENTAÇÃO DO 
USO E DESCARTE DE NANOMATERIAIS

Alberto Hora, Ellen Fumagali, Liziane Paixão

Resumo

A nanotecnologia pode ser conceituada como um aglo-
merado de técnicas utilizadas para modifi car átomo por 
átomo com o intuito de assim gerar novas estruturas em 
escala nanométrica. Veio a despontar no fi nal do século 
XX como uma nova promessa de avanços nas ciências e, 
por conseguinte, na vida humana. Sendo aplicada, atual-
mente, nos mais variados setores, tais como medicina, in-
formática, agricultura, vestuário, embalagens. Todavia sua 
ascensão veio coligada intrinsicamente com incertezas 
sobre as consequências de sua manipulação, em espe-
cial, o que tange ao uso e descarte. Tendo em vista que o 
mesmo material na escala nanométrica pode exibir cara-
terísticas diversas das que apresenta em escala micro ou 
macro – podendo surgir novas propriedades mecânicas, 
óticas ou até magnéticas. Por isso, inevitável é questio-
nar acerca dos impactos no homem e no meio ambiente 
do descarte de produtos contendo nanomateriais. Obser-
va-se uma lacuna jurídica, tanto no ordenamento jurídico 
pátrio quanto no Direito Internacional, para a regulação 
do descarte de nanomateriais. Atualmente, ante a uma 
norma específi ca, emprega-se a Lei n. 12.305/2010 (Polí-
tica Nacional de Resíduos Sólidos), todavia dada norma 
é incapaz de regular toda vasta gama de peculiaridades 
concernente aos nanoprodutos. Dessa forma, faz-se mis-
ter destacar o princípio da precaução, que visa proteger o 
meio ambiente de danos futuros. O tema desta pesqui-
sa transita entre o progresso econômico, objetivo funda-
mental da Constituição Federal, e a proteção de direitos 
fundamentais, desde a dignidade da pessoa humana, até 
a preservação do meio ambiente, direito previsto no art. 
225 da Constitucional de 1988. O objetivo é verifi car se o 

hodierno tratamento jurídico no âmbito nacional para com 
o uso e o descarte de nanomateriais é sufi ciente para con-
ter os riscos ao meio ambiente e a saúde coletiva. Por se 
tratar de uma pesquisa bibliográfi co-documental, foram 
coletados e, por conseguinte, analisados diversos artigos, 
legislações e projetos de lei. Pretende-se com as leituras e 
os debates realizados ao longo dessa pesquisa contribuir 
para a formulação de um banco de dados sobre as normas 
brasileiras aplicadas direta ou indiretamente ao descarte 
dos nanomateriais.

EMBALAGEM PARA SORVETE CONTRA XERESTOMIA

Kelita Silveira Matos Oliveira, Igor Libertador da Silva

Resumo

A xerestomia é a diminuição ou não produção de saliva a 
qual pode levar a secura da mucosa oral. A falta da saliva 
pode levar a uma difi culdade na fala, na mastigação ou ain-
da causar infl amação na gengiva, infecções orais, cáries 
ou rachaduras nos lábios. Sua causa é multifatorial, medi-
camentos, radioterapia, desidratação, infecções, diabetes, 
reumatismo entre outras. E o tratamento consiste em medi-
cações específi cas, ingestão de água e umedecer os lábios 
com gelo ou chupar balas sem açúcar. Pesquisou-se sobre 
os ingredientes para um sorvete o mais natural possível, ou 
seja, sem ingredientes industrializados como estabilizantes 
e espessantes. Diante disto realizamos pesquisas com em-
balagens de sorvetes naturais similares, identifi cando cores, 
texturas, materiais, sabores e imagens que predominam 
nesses produtos. Com o objetivo de criar uma embalagem 
inovadora para um sorvete que pudesse aliviar os sintomas 
da xerestomia. Cujo nome escolhido fora Sorvete clínico. De-
senvolvemos então uma embalagem que se utiliza de dois 
dispositivos distintos. O primeiro assemelha-se a embala-
gem do batom feminino usado em maquiagem, o plástico 
mais resistente evita o desconforto das mãos do consumi-
dor ao entrar em contato com o produto refrigerado, o volu-
me é de 3 gramas a quantidade sufi ciente para a hidratação 
dos lábios. Este possui um espaço inferior necessário para 
introduzir o segundo dispositivo. Este é composto de um 
dispositivo congelante para a manutenção da refrigeração, 
feito em aço inoxidável cujo interior contém um gel de arre-
fecimento especial que congela rapidamente e que manterá 
o sorvete sempre gelado.  Adicionado a isto a embalagem 
contém informações técnicas e comerciais, ingredientes, 
tabela nutricional, código de barras, ilustração de indicação 
de sabor e o nome fantasia do produto. Buscamos com isso 
o fácil comercio do produto em supermercados, farmácias 
e hospitais. No período de agosto de 2013 a novembro de 
2013, os seguintes sites foram pesquisados: Pack.com; pcd.
pt; ohperablog.com; thepackaginginsider.com; lanaturelle.
com.br; tofutti.com.br; abis.com.br; frisabor.com.br; ciaobella-
gelato.com; gelatodiletto.com; cervasfortal.com.br.

ANIMAÇÃO: A INTRÉPIDA FORMIGA DOCEIRA

Kelita Silveira Matos Oliveira, Kimberly Dantas de França 
Torres, Marcelo Santana Almeida

Resumo

Animação vem do latim animare que signifi ca dar vida a, 
foi pela primeira vez utilizado para imagens em movimen-
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to, no século XX. Inúmeros estudiosos, inventores, fi siolo-
gistas, fotógrafos, cientistas e mero curiosos inventaram 
variados dispositivos ópticos-mecânicos, um arsenal de 
“brinquedos ópticos” em busca de movimentos para os 
seus desenhos. Existem inúmeras técnicas de animação: 
bidimensionais, tridimensionais, sem câmera ou por ima-
gem. Neste projeto utilizou-se a técnica do Stop Motion: 
fotografando objetos quadro a quadro com uma sutil di-
ferença. Quando todas as fotos são dispostas na ordem 
correta e com uma velocidade correta, tem-se a ilusão de 
movimento por meio do efeito da persistência retiniana. 
Os objetos que escolheu-se para fotografar foram recor-
tes de papel, técnica bem antiga já utilizada pelos egípcios 
e chineses. O objetivo da animação foi fazer uma vinheta 
comercial para a fabriqueta de doces caseiros: Oh, Sugar! 
Utilizou-se para tanto o mascote da microempresa um pe-
quena formiga chamada Judite, a qual se mete em uma 
aventura com seu amigo Frederico. Após a criação da fi -
cha dos personagens foi feita suas ilustrações, escrito um 
roteiro bem detalhado, um storyline e um storyboard. A 
animação-teste da vinheta fora concluída com sucesso. A 
técnica inovadora com imã e placa magnética fora aprova-
da. Ressaltando o cuidado ao movimentá-la com o auxílio 
de uma pinça para partes pequenas. É necessário também 
que a fi gura possua uma área sufi ciente para que o imã 
permaneça com a sua função imantada.

SOB AS BÊNÇÃOS DO CÉU: PRÁTICAS DE COMPA-
DRIOS E DE SOCIABILIDADES ENTRE HOMENS DE COR 

NA FREGUESIA DE SÃO CRISTÓVÃO (1850-1910)

José Daniel Rito dos Santos, 
Ane Luise Silva Mecenas Santos

Resumo

Inserido na modalidade PROBIC da Universidade Ti-
radentes o tema acima objetiva discutir as práticas de 
compadrios e redes de sociabilidades da freguesia de 
São Cristóvão no período de (1850-1910). Há muito, his-
toriadores brasileiros e de outras localidades buscam 
compreender as diversas formas de resistência pratica-
das pelos cativos e apontam que não só a resistência 
física foi uma forma de busca pela liberdade. Batismos 
e casamentos são formas de resistência defendida por 
esses historiadores, não de resistência física, mas de 
negociação entre cativos e senhores. Muitos dos gran-
des senhores de escravos encaravam a construção da 
família como forma pela qual se apaziguava os ânimos 
de fuga de escravos hostis, a existência da família es-
crava provocava certa segurança à casa-grande pelo 
compromisso do escravo no meio familiar. Não mui-
to distante disso acontecia também com os batismos 
onde se criava um elo permitindo uma forte proximida-
de entre padrinhos e afilhado, o papel desse primeiro 
para com o segundo era de uma forte consideração, o 
escravo batizado que por ventura viesse a perder os 
pais seria ligeiramente amparado pelos seus padrinhos 
e integrado a sua família. No âmbito objetivado pela 
proposta de Iniciação Científica o pesquisador deve 
através da documentação (cadernos de batismos, ca-
samentos e óbitos) do acervo da paróquia Nossa Se-
nhora da Vitória em São Cristóvão analisar as relações 
de compadrios e de sociabilidade da população local no 
período apresentado no tema da pesquisa. O desafio 

do pesquisador é retirar desses documentos as infor-
mações necessárias que comprovem tal prática nessa 
localidade. A produção textual que será realizada acer-
ca dessas fontes se somará a historiografia sergipana 
como estudo complementar para preencher algumas 
das lacunas existentes sobre a história do escravo em 
Sergipe..

PROPOSTA DE PADRONIZAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO 
DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NAS EMBALA-

GENS DE PRODUTOS

Kelita Silveira Matos Oliveira, Kimberly Dantas de França 
Torres, Cássia Regina Dantonio Rocha da Silva

Resumo

Observa-se que não há uma padronização da localização 
da data de validade. Cada formato (circular ou quadra-
da) e tipo (caixa, lata, frasco, saquinho) de embalagem 
apresenta uma localização diferente. Em geral as latas 
apresentam a validade no fundo; as caixas na face su-
perior ou lateral, os sacos plásticos na face posterior ou 
lateral, os frascos na parte posterior e os frascos de vidro 
trazem o prazo de validade impressa em suas tampas. A 
tão variedade de localizações acarreta confusão ao con-
sumidor, o qual precisa girar o produto para identifi car 
em qual das suas tantas faces encontra-se a referida in-
formação. A falta de visibilidade das datas não ajuda ao 
condicionamento dos consumidores de sempre observa-
rem tais informações e impedir a aquisição de produtos 
não aptos ao consumo. Os prejuízos também podem 
acometer aos lojistas. A falta de visibilidade da data de 
consumo não facilita o trabalho dos estoquistas, pesso-
as responsáveis pela retirada e colocação dos produtos 
nas gôndolas. O estudo sobre padronização permitirá 
obter resultados favoráveis às áreas sociais e econô-
micas, propondo soluções visuais em prol da saúde do 
consumidor e da redução do desperdício de alimentos 
por prazos vencidos. Pretende-se observar as embala-
gens, analisar e construir uma proposta de padronização 
da apresentação data de fabricação e validade dispos-
ta nas embalagens dos produtos da marca Sentir bem, 
empresa que preza pela qualidade de seus produtos 
aliadas a uma alimentação nutritiva e saudável. Tal pa-
dronização deverá conter uma tipografia legível, de cor 
contrastante com o fundo, em tamanho suficiente para 
que qualquer pessoa possa ler inclusive pessoas mais 
idosas ou com leve déficit visual. Bem como um padrão 
de localização, independente do formato ou tipo de 
embalagem facilitando assim a sua rápida localização 
e consequentemente impedindo a compra do produto 
fora do prazo de validade e a sua ingestão. A Metodolo-
gia utilizada será a CRIED. Perpassando as três etapas, 
a saber: Compreensão, Proposição e Finalização. Serão 
coletados dados mais concretos sobre as dificuldades 
dos consumidores em localizarem as datas de validade 
nos produtos. Isso se dará em forma de questionários e 
entrevistas. Buscaremos mais informações sobre as leis 
vigentes e sobre como os supermercados lidam com 
ela. Todos esses dados serão organizados por meio de 
gráficos e tabelas, os quais serão imprescindíveis para 
a construção de uma proposta consistente. Tal proposta 
será apresentada aplicada em todos os tipos de emba-
lagens citadas neste estudo.
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TOMBAMENTO: REGIME JURÍDICO SERGIPANO E 
A DIMINUTA QUANTIDADE DE CULTURAS AFRO-

BRASILEIRAS E ÍNDIGENAS NO LIVRO DO TOMBO

Brenda Sampaio

Resumo

Neste projeto, será abordado o tema de Patrimônio Histó-
rico e Artístico, seu embasamento legal, juntamente com 
os ritos legais de tombamento, mostrando seus antece-
dentes históricos e comparando como este trabalho se 
dá no Brasil, e como ocorre em outros países. Feito esse 
levante teórico, percorreremos o ordenamento jurídico 
sergipano, e, fi nalmente, buscar-se-á localizar no Livro 
do Tombo as obras tombadas que possuem origem afro-
-brasileiras ou indígenas, para em seguida, localizá-las e 
buscar outros bens, materiais e imateriais, dessas culturas 
que não foram tombadas, para verifi car se o pouco núme-
ro de tais bens no Livro do Tombo decorre da falta de tais 
propriedades, da inércia do poder público ou se por exi-
gências legais que estão em desacordo.  

VICISSITUDES DO TRABALHO: 
SENTIDO PARA O VOLUNTARIADO

Fábio Santos, Rariza Mozine Cardoso, Anilton Santos 
Pereira, Lidiane dos Anjos Santos

Resumo

Existe comportamento isento de intenção? A resposta 
para a proposital questão nos direciona a um estudo par-
ticular, porém amplo, sobre a motivação do trabalhador 
voluntário, bem como ao sentido atribuído às suas com-
petências, que não demonstram estar fi xadas unicamen-
te a valores altruístas (CNAAN; GOLDBERG-GLEN, 1991). 
A literatura expõe, sim, a existência − e coexistência − de 
razões categoricamente altruístas e egoístas simultanea-
mente ao trabalho voluntário (CAVALCANTE et al., 2012; 
OKUN; BARR; HERZOG, 1998 como citado por PICCOLI; 
GODOI, 2012). Destarte, tanto sentido como motivação 
para o trabalho possuem uma interação recíproca, um 
produto subjetivo que impulsiona, mantém e modifi ca a 
relação de uma pessoa com o seu trabalho. Essa pesquisa 
versa cerca de tais objetos, ou seja, a infl uência da moti-
vação humana sobre o sentido da atividade, e vice-versa. 
Para tanto, o seu objetivo é a investigação desse produ-
to subjetivo, considerando a natureza bibliográfi ca desse 
estudo. A metodologia empregada até então, ponderando 
ser uma pesquisa de Iniciação Científi ca (PROVIC) ainda 
em andamento, foi a leitura analítica de bibliografi a cientí-
fi ca, utilizando os fi chamentos dessas fontes. Os bancos 
de dados eletrônicos consultados foram Scielo e a Peri-
ódicos Capes. Trata-se de um estudo relevante a partir 
do momento em que posiciona a fi gura do voluntário en-
quanto sujeito dotado de necessidades, interesses e mo-
tivações particulares, promovendo a possibilidade de des-
construção do estigma que envolve o voluntário enquanto 
trabalhador imparcialmente altruísta. As conclusões já 
obtidas favorecem essa perspectiva, isto é, amparado por 
estudos que tratam dessa ordem compreende-se que as 
motivações, das duas categorias, mobilizam a atribuição 
dos sentidos delegados ao voluntariado

OS PROFESSORES PRIMÁRIOS EM SERGIPE: ENTRE 
OFÍCIOS E CORRESPONDÊNCIAS (1850-1889)

Gleidson Santos Silva, José Rodrigo Vieira Mello, Simone 
Silveira Amorim

Resumo

A presente pesquisa propõe fazer catalogação e trans-
crição de ofícios e correspondências como meios de co-
municação ofi cial entre professores primários e poder 
público que evidenciem como se deram a confi guração 
e a legitimação do trabalho docente no que diz respeito 
às professoras e professores primários, em Sergipe, en-
tre 1850 e 1889. Essa pesquisa, idealizada com base nos 
pressupostos teóricos e metodológicos da História Cultu-
ral, está sendo realizada através do levantamento dos ofí-
cios e correspondências dos professores, de registros da 
Diretoria da Instrução Pública e dos inspetores de ensino, 
estando esses documentos disponíveis no Arquivo Públi-
co do Estado de Sergipe - APES. Tem-se como perspec-
tiva o movimento de confi guração da profi ssão docente, 
analisando as representações e experiências dos agentes 
envolvidos nesse processo. As fontes têm demonstrado 
que o processo de confi guração e institucionalização da 
profi ssão docente na Província Sergipana, no século XIX, 
ocorreu de maneira tensa na medida em que o poder pú-
blico determinava procedimentos a serem cumpridos e 
um perfi l de professores para o trabalho a ser exercido, 
mas ao mesmo tempo não disponibilizava as condições 
necessárias para tal. Os professores, por outro lado, fa-
ziam uso das ferramentas de que dispunham para faze-
rem valer seus direitos, evidenciando-se, assim as tensões 
existentes nesse processo. As categorias analíticas de 
Pierre Bourdieu (1990), Norbert Elias (1990, 2001), Roger 
Chartier (2002) serão tomadas nessa pesquisa no sentido 
de compreender como se confi gurou e se institucionali-
zou a profi ssão docente e suas representações no âmbito 
do ensino primário, em Sergipe, além de verifi car de que 
forma se constituiu o habitus profi ssional pensado para o 
projeto de constituição de nação para o Brasil, dentro de 
um processo civilizador.

MAL- ESTAR NA EDUCAÇÃO: O SOFRIMENTO 
PSÍQUICO DE PROFESSORES EM DECORRÊNCIA 

DO TRABALHO

Paula Raianny Santos Cardoso, Weslley Correia Santos, 
Lidiane dos Anjos Santos

Resumo

Baseada nas reverberações psicológicas que o trabalho 
provoca àquele que o executa e nas peculiaridades do tra-
balho docente, esta pesquisa constitui-se com o objetivo 
de identifi car fatores do trabalho docente na rede pública 
que se relacionam ao sofrimento psíquico do professor. 
A partir disso, objetiva-se também explicar o fenômeno 
do sofrimento psíquico no trabalho docente à luz de te-
orias utilizadas pela Psicologia Organizacional e do Tra-
balho, como a Psicodinâmica do Trabalho (Dejours, 1993); 
reconhecer os danos do trabalho docente à saúde men-
tal e, consequentemente, ao bem-estar do trabalhador; 
assim como fomentar a discussão a respeito da forma 
de organização do trabalho dos profi ssionais da educa-
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ção do ensino médio em defesa dos direitos, bem-estar 
e saúde desses trabalhadores. A pesquisa assume um 
caráter de revisão bibliográfi ca de abordagem qualitativa 
onde questões referentes à saúde mental do professor 
e ao “burnout” (Codo, 1999) deverão ser analisadas. Esta 
pesquisa é fruto do programa voluntário de iniciação cien-
tífi ca da UNIT (PROVIC) e se encontra em andamento, 
com orientação da Profª Msc Lidiane dos Anjos Santos. 
A hipótese elaborada até o momento é que as questões 
subjetivas do indivíduo exercem infl uência primordial no 
desenvolvimento do sofrimento psíquico, e não somente 
os conteúdos organizacionais. No entanto, é justamente 
a interligação entre esses dois aspectos que se relacio-
na aos processos de sofrimento. Assim, fatores inerentes 
à dinâmica das escolas, aqui compreendidas como or-
ganizações, tais como violência nas salas de aula, baixa 
remuneração, demandas excessivas, exigências sociais, 
difi culdades de progressão na carreira e o escasso inves-
timento em apoio pedagógico podem ser compreendidos 
como infl uências ao sofrimento psíquico que decorre do 
trabalho docente.

A IMAGEM COMO FERRAMENTA PRODUTORA DE 
SENTIDO NA PROPAGANDA

Ítalo Jorge Menezes Medeiros, Talita de Azevedo Deda

Resumo

Os estudos semióticos na publicidade difundiram não só 
a partir da análise do discurso, mas também, da imagem 
nas mensagens, concentrando-se na geração de sentidos. 
Analisar a mensagem publicitária não se trata apenas da 
descrição dos elementos dispostos em um quadro, mas 
sim da variedade de discussões sobre como ela atua 
como ferramenta de produção de sentido e o que ela re-
presenta na exposição de signifi cados comunicativos. Op-
tou-se analisar como a imagem atua como ferramenta de 
comunicação e quais as estratégias utilizadas nos anún-
cios para a projeção de signifi cados. Pretende-se analisar 
também o percurso interpretativo do leitor para decodi-
fi car a mensagem e identifi car as relações das imagens 
das campanhas com seu objeto. Será utilizada a proposta 
analítica da imagem de Joly (2012) e da retórica da Ima-
gem de Barthes (1990) para discutir sobre o suporte semi-
ótico na busca da decodifi cação da mensagem. Também 
será discutida a abordagem sígnica nos anúncios e das 
produções de sentido na mensagem publicitária a partir 
de Santaella (2010). A etapa inicial do projeto contemplou 
leituras bibliográfi cas, buscando alicerce teórico em estu-
dos que explanassem o conceito de imagem e sua atu-
ação como signo. Foram realizados fi chamentos para fi l-
trar os conceitos obtidos, separando os principais pontos 
teóricos. O projeto está em fase de produção de artigos 
científi cos, tendo um trabalho publicado sobre o processo 
semiótico da imagem para a representação cultural nos 
museus, fazendo uso das características e atuações da 
imagem enquanto ferramenta semiótica, intitulado “A lin-
guagem semiótica do museu: o Carrossel de Tobias e o 
processo semiótico da imagem para a representação cul-
tural”. Atualmente há um artigo em produção que busca 
estudar a projeção de signifi cados a partir de imagens em 
movimento na publicidade audiovisual, com base na nar-
rativa do cinema para verifi car a construção da mensagem 
em torno das esferas de entretenimento e mercadológica.

COMPOSIÇÃO DA RENDA FAMILIAR: PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA E SEUS REFLEXOS

Lizyane Fonseca Almeida, Vânia Fonseca

Resumo

O Programa Bolsa Família é uma medida social estrutura-
da dentro da política nacional de assistência social e bus-
ca promover um atendimento das necessidades imedia-
tas e quebra intergeracional da pobreza numa perspectiva 
de longo prazo, possuindo em meio ao entendimento de 
pobreza multidimensional uma proposta alçada sobre três 
eixos principais ligados à transferência direta de renda, 
cumprimento de condicionalidades ligadas a educação e 
saúde, além de inclusão produtiva. Assim, o PBF busca, 
aliado à redistribuição de recursos fi nanceiros, a erradica-
ção da pobreza extrema em meio a intenção de uma mo-
bilidade social efetiva que promova a independência dos 
benefi ciários em suporte democrático pleno. Esta política 
social tem ampla cobertura no país, com signifi cativa evo-
lução de benefi ciários e recursos investidos e, em virtude 
dessas características imersas ao contexto econômico, 
político e social existente, acaba por gerar inúmeros deba-
tes nas diversas instâncias de pesquisa nacional e mun-
dial sob variadas problematizações e impactos. Assim, 
percebendo o conjunto de alterações que circunda o PBF 
e a necessidade de novos estudos, esta pesquisa busca 
contribuir para o debate existente através de uma análi-
se detalhada dos principais pontos transcendentes, bem 
como do delineamento estrutural dos questionamentos 
existentes em meio às infl uências sobre a composição de 
renda dos benefi ciários e seus refl exos confl itantes. Para a 
realização do estudo foram coletados dados secundários 
em sites ofi ciais científi cos e governamentais, além de re-
alizada revisão bibliográfi ca em publicações de domínio 
acadêmico diversifi cado. As conclusões parciais apontam 
para o expressivo e crescente volume de recursos e nú-
mero de benefi ciários, com maior incidência nas regiões 
Nordeste e Sudeste, devido ao caráter sócio-histórico ine-
rente; entretanto, as regiões com maior impacto sobre a 
redução da pobreza foram Nordeste e Norte. Dessa forma, 
o PBF confi gura-se com forte abrangência no território 
brasileiro, com signifi cativa contribuição para a dinamiza-
ção da economia e inegável infl uência sobre uma de suas 
principais metas que é a redução da proporção de famílias 
com baixa renda no país, embora já apareçam algumas 
questões no que tange a seus resultados regionais.

OS SABERES DO CURRÍCULO ESCOLAR NA 
CONTEMPORANEIDADE: UM ENFOQUE ÉTICO

Maria Elielma Moura, Dinamara Garcia Feldens

Resumo

Este projeto busca investigar, compreender, refl etir e dis-
sertar sobre o currículo escolar na contemporaneidade 
sob a perspectiva da ética. Conhecendo as origens histó-
ricas que constituem o currículo escolar na modernidade, 
entendendo que estas são suas bases; A compreensão 
do papel da ética na educação bem como seus desdobra-
mentos implícitos e explícitos na constituição dos currícu-
los escolares; Tendo como objetivo investigar o currículo 
escolar a partir de suas relações no campo epistemoló-
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gico da ética, estudar a origem e constituição da história 
do conceito de ética e moral no currículo escolar desde a 
modernidade até os dias atuais, refl etir e analisar a traje-
tória do pensamento judaico-cristão, e a moral da escola 
moderna; Essas ações serão realizadas através de uma 
analise teórica de currículo de dois colégios no município 
de Aracaju, Estado de Sergipe sendo uma delas estadual e 
a outra partícula; Pretende-se assim, com base nos dados 
obtidos no desenvolvimento desta pesquisa, produzir tex-
tos e artigos sobre o tema em questão, indicando dessa 
forma resultados parciais e fi nais de pesquisa com intuito 
de enriquecer a área da Filosofi a da Educação, através de 
apresentações e publicações em seminários, encontros e 
congressos e eventos científi cos qualifi cado, oportuniza-
dos que a discussão seja coletivizada no âmbito acadê-
mico e social.

O SENTIDO DA APOSENTADORIA 
NA SOCIEDADE DO TRABALHO

Anilton Santos Pereira, Fabio Santos, Rariza Mozine 
Cardoso, Lidiane dos Anjos Santos

Resumo

Este estudo procura compreender o sentido da aposenta-
doria por modalidade “tempo de trabalho” no contexto da 
centralidade do trabalho. Visto o papel central do trabalho 
na vida do indivíduo, a sua ruptura brusca em um período 
crítico da vida (envelhecimento) associado a outras per-
das, pode ser um tanto frustrante produzindo sentimento 
de desvalia e perda da autoestima. No entanto, a profun-
didade deste tema é constatada a partir da consideração 
de sua complexidade. Uma vez que aspectos culturais, so-
cioeconômicos e as condições vivenciadas na experiência 
do trabalho poderão infl uenciar positiva ou negativamen-
te no sentido dado a este e consequentemente a aposen-
tar-se dele. O retorno dos idosos ao mercado de trabalho 
sob a justifi cativa de manterem-se produtivos vem nos 
últimos tempos alterando a dinâmica organizacional e 
sua confi guração. Este fenômeno é um fator de relevância 
social e reitera a necessidade de pesquisas como esta a 
fi m de contempla-lo. Busca-se com este trabalho, então,-
contribuir com um estudo de relevância sobre o tema para 
superar uma precariedade encontrada no que tange a 
quantidade de pesquisas nesta direção, para tanto, o faz 
a  partir de aprofundamento e problematização do tema, 
bem como apresentação do trabalho em eventos acadê-
micos e periódicos. Esta pesquisa que está em andamen-
to se apropria da abordagem qualitativa a partir de leitura 
analítica de bibliografi as associadas ao tema, obedecen-
do aos objetivos, abordagem e procedimentos previstos. 
Sua produção é facilitada pelos encontros quinzenais no 
GEPOTE (Grupo de Estudos em Psicologia, Organizações, 
Trabalho e Empreendimentos) coordenado pela Orienta-
dora/ Pesquisadora Lidiane dos Anjos Santos a partir de 
trocas de materiais e conhecimento acadêmico. É pautada 
na contribuição da abordagem materialista-histórica de 
MARX e ENGELS (1918-1983) a partir de suas noções so-
bre a infl uência dos aspectos socioeconômicos no pensa-
mento e na cultura. Também dos estudos sobre o sentido 
do trabalho do grupo Meaning of Work International Rese-
arch Team (MOW, 1987) que desenvolveu uma abordagem 
metodológica sistematizada para a avaliação do sentido  
pessoal/social do trabalho, bem como por MORIN (1996). 

Para a afi rmação do trabalho como fator central da vida e 
da sociedade fazendo uma retrospecção histórica de sua  
participação no registro da humanidade, se respalda nas 
considerações sobre centralidade do trabalho de ZANE-
LII (2012) nos sendo útil também suas explanações sobre 
bem estar no trabalho e na aposentadoria.

DIRETO PENAL E CINEMA NACIONAL: UMA ANÁLISE 
COMPARATIVA E JURÍDICA – QUANDO FICÇÃO E 

REALIDADE SE MISTURAM

Puebla Vaz de lima Rodrigues Pais, Grasielle Carvalho, 
Victor Barbosa

Resumo

Tendo como ponto de partida a análise de dez obras ci-
nematográfi cas brasileiras que retratam facetas da crimi-
nalidade no contexto político-social do país, o estudo se 
propõe a refl etir e compreender as formas como a fi gura 
do criminoso é assimilada institucionalmente pelo Estado, 
bem como as diversas repercussões que essa realidade 
implica. Para além da análise criminológica do indivíduo, 
que é inserido na marginalidade, é imprescindível um exa-
me aprofundado dos fatores sociais (especialmente dentre 
aqueles que são responsabilidade da tutela estatal, ou seja, 
envolvem o cumprimento dos direitos fundamentais) cuja 
falência muitas vezes culmina de forma cíclica na prática 
de crimes. É também indissociável de tal estudo compreen-
der os mecanismos institucionais pelos quais a pena é apli-
cada, bem como as condições, quase que invariavelmen-
te precárias e opressivas (ultrapassando em muito intuito 
de punição que é previsto no confi namento), às quais são 
submetidos os presos. Problematizando ao mesmo tempo 
a natureza do sistema carcerário atual e o perfi l generali-
zado de defi ciência estrutural do mesmo, a pesquisa tenta 
alcançar uma visão mais crítica e ampla desse panorama, 
buscando possíveis hipóteses de soluções ou alternativas 
às questões encontradas. Na escolha das produções elen-
cadas como base para essa compreensão contextualizada 
da realidade brasileira, foi privilegiado um senso de ampli-
tude: se por vezes alguns dos fi lmes apontam uma proximi-
dade com momentos-chave da história recente, nos quais 
as incontáveis mazelas da situação criminal no país culmi-
naram de forma progressiva, em outros vemos abordagens 
que fogem do lugar comum de vitimização ou vilanização 
do criminoso para devolver-lhe o senso de individualidade 
e dignidade (esse último, vale lembrar, fundamento maior 
da Constituição). Tendo em vista a busca de novas perspec-
tivas para a situação criminal e carcerária no Brasil, se faz 
justifi cada e enriquecedora a utilização das obras cinema-
tográfi cas e sua subsequente análise, que apresentam uma 
variedade de signos imagéticos de grande interesse no en-
tendimento de como os problemas e questões citados tem 
sido recebidos e retratados. Nessa seleção de obras, vemos 
refl etidos diversos posicionamentos e discursos (especial-
mente no que abrangem as esferas social, ideológica, cul-
tural e moral) que se podem assumir diante de problemas 
inescapáveis da realidade brasileira. Além disso, as even-
tuais omissões ou equívocos dentro desses discursos e 
posicionamentos, quando encontrados nas obras também 
são sintomáticos (e alvo de interesse) para diagnosticar la-
cunas e defi ciências que possam existir no entendimento 
das questões em pauta, visto que são frutos de uma per-
cepção distorcida do contexto social que ambicionam en-
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cenar. Tal distorção discursiva tem aguda relevância den-
tro do estudo geral, servindo de índice da desinformação 
compartilhada pela maioria da população, público-alvo dos 
fi lmes escolhidos. Dessa forma, constata-se que a análise 
cinematográfi ca não é apenas legítima, mas também ne-
cessária para um retrato completo da marginalidade me-
diante um viés cultural e psicológico, que se sintoniza com 
uma proposta humanista e ressocializante, que contemple 
o criminoso não mais como um corpo estranho na socieda-
de, mas como um fruto inalienável dela.

A INSTRUÇÃO SECUNDÁRIA PÚBLICA E PARTICULAR 
NOS RELATÓRIOS, MENSAGENS E FALAS DE 

PRESIDENTES DA PROVÍNCIA DE SERGIPE. (1840 - 1870).

Joelson Silva dos Santos, Cristiano de Jesus Ferronato

Resumo

O presente trabalho faz parte do projeto “Instituições 
Escolares, aulas avulsas e cultura material: A instrução 
secundária particular na Província de Sergype nos Oi-
tocentos (1822-1889)”, realizado no interior do Grupo de 
Pesquisas História da Educação no Nordeste Oitocen-
tista GHENO/GT-SE. O trabalho tem como objetivo ana-
lisar aspectos relativos ao processo de organização da 
instrução secundária pública e particular na Província de 
Sergype no período de 1840-1870. O conjunto ou grupo 
de pessoas que atuavam na estrutura da instrução como 
os presidentes de província, legisladores, inspetores da 
instrução pública e professores são as vozes que podem 
ser ouvidas por meio da documentação e é sob a ótica 
desses sujeitos históricos que este trabalho procura 
adentrar ao mundo escolar oitocentista. Pretende-se à 
luz da cultura política e da cultura escolar compreender 
como se processou a estruturação formal da instrução 
secundária pública e particular no século XIX, na provín-
cia de Sergype, desta forma procura-se identifi car como 
foram tecidas as práticas instrucionais características do 
período em questão. Tendo em vista que nas sociedades 
do século XIX a instrução das crianças e dos jovens era 
observada como um aporte para o progresso, este traba-
lho utilizará como metodologia a pesquisa documental, 
sendo aqui proposto o levantamento dos relatórios de 
presidente de província e temas relacionados ao ensino 
secundário na Província de Sergype, nos Oitocentos. A 
análise destes relatórios permitirá entre outras coisas, 
avaliar as difi culdades, os embates políticos e jogos de 
poder travados no campo educacional. Espera-se com 
este trabalho a organização e a publicação da documen-
tação levantada bem como a publicação de artigos em 
anais e eventos nacionais e internacionais e em periódi-
cos da área da Educação, com isso desencadear novas 
propostas e novos rumos de projetos e pesquisas cien-
tífi cas contribuindo assim, para comunidade acadêmica 
bem como para o meio educacional em geral. Para atingir 
os objetivos propostos, este trabalho trará como referen-
cial os aportes teórico-metodológicos da História Cultu-
ral Chartier (1970), e as categorias analíticas: instituições 
escolares, Magalhães (2004), processo civilizatório, Elias 
(1990-2001), e documento monumento, Le Goff  (1984), 
estes, serão utilizados nos sentidos de ajudarem a com-
preender e analisar aspectos relativos ao processo de 
organização da instrução secundária pública e particular 
na província de Sergype.

NOVAS GEOGRAFIAS DAS APRENDIZAGENS: 
ENTRE RODAS E REDES DO PROGRAMA MAIS 

EDUCAÇÃO EM SERGIPE

Rafael Santos Barboza, Rosa Meire Carvalho de Oliveira

Resumo

Este trabalho é derivado de um projeto de Iniciação Cien-
tífi ca PROVIC/UNIT iniciado em Agosto de 2014, com pre-
visão de doze meses de investigação. O foco de interesse 
da proposta é a recente e mais importante política pública 
de Educação Integral em vigor no Brasil, o Programa Mais 
Educação, instituído pelo governo federal. O nosso inte-
resse constitui-se em analisar e compreender as dimen-
sões que caracterizam o Programa Mais Educação em 
sua tarefa de extrapolar os muros da escola, ao incorporar 
novos agentes escola-família-comunidades, tensionan-
do-o com processos de desterritorialização das apren-
dizagens, na direção das redes digitais de informação e 
comunicação e sua apropriação pelos agentes educativos 
no contexto escolar e não escolar, especialmente profes-
sores e aprendentes. Esta proposta de pesquisa tem por 
base os referenciais da teoria crítica da Complexidade e 
Multirreferencialidade, em que a complexidade é com-
preendida como “desafi o”, não como “resposta” (MORIN, 
2003, p.147). Os procedimentos metodológicos foram es-
tabelecidos para uma pesquisa qualitativa, interessada na 
descrição densa, no profundo valor das fontes e na trian-
gulação dos dados como procedimento dedicado à “com-
binação de múltiplas observações, perspectivas teóricas, 
fontes de dados e metodologias” (BRYMAN, 1995, p. 131). 
Desta forma, a metodologia adotada prevê procedimentos 
que estabeleçam a compreensão histórico-contextual da 
implantação e desenvolvimento do programa como um 
todo e em especial no corpus de análise, as escolas ara-
cajuanas objetos deste estudo. O objetivo fi nal é construir 
um conhecimento histórico educacional acerca do Pro-
grama Mais Educação, em sua especifi cidade enquanto a 
mais importante política pública de educação integral im-
plementada no Brasil nos últimos anos. Os resultados da 
pesquisa estão em fase de construção e serão fi nalizados 
em Agosto de 2015.

O USO PEDAGÓGICO DO DINHEIRO PÚBLICO: 
CONTROLE DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO

Luana Mayara de Souza Brandão, Milena Montino 
Santos, Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral Souza

Resumo

Os recentes acontecimentos relativos ao mau uso dos 
recursos educacionais e malversação do dinheiro públi-
co trazem sérias indagações a respeito da atuação dos 
gestores públicos. Nestes termos, e em consonância à 
legislação aplicável, ganha relevo a questão do controle 
das políticas públicas de educação e, especifi camente, a 
atuação dos Tribunais de Contas. É nesse sentindo que 
converge o presente estudo: analisar os mecanismos 
apropriados para um maior controle das políticas públi-
cas educacionais, com o intuito de garantir igualdade de 
acesso aos sistemas de ensino e lograr maior compro-
metimento dos Estados e municípios com a melhoria da 
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qualidade de ensino e atendimento das políticas públicas 
educacionais. A coleta inicial de dados será efetuada di-
retamente nos arquivos do Tribunal de Contas de Sergi-
pe e Escolas públicas Estaduais e Municipais, presen-
cialmente (in loco) ou nos arquivos disponíveis em seus 
sítios da internet. O aumento dos casos de corrupção na 
gestão da educação pública consta de um grande número 
de publicações que, a nível nacional, mostra claramente a 
necessidade de ampliar a discussão sobre a importância 
dos mecanismos de controle externo. Constitui objetivo 
geral proceder-se a um estudo sobre o uso pedagógico 
do dinheiro público e análise dos diversos princípios edu-
cacionais para a correlação entre as políticas públicas em 
educação e as atribuições do tribunal de Contas enquan-
to órgão de acompanhamento e fi scalização da aplicação 
dos recursos destinados à educação através dos índices 
determinados pela Carta Constitucional. Pretende-se, es-
pecifi camente, verifi car de que forma o uso pedagógico do 
dinheiro público destina-se à compra de materiais peda-
gógicos, livros didáticos, formação de professores, meren-
da escolar, quanto à gestão e controle social da Política 
Pública de Educação; desvelar até que ponto os Tribunais 
de Contas e os Conselhos educacionais acompanham os 
limites de gastos destinados ao uso pedagógico dos re-
cursos educacionais e as estratégias estabelecidas pelos 
mesmos para uma efetiva fi scalização do dinheiro públi-
co; analisar a atuação do controle por parte do TCE/SE e 
dos conselhos de educação quanto ao rol de gastos que 
podem ser inseridos nos recursos em educação desti-
nados às políticas públicas educacionais. Esta pesquisa 
seguiu um percurso metodológico exploratório através da 
identifi cação do tipo de estudo, universo, amostra, instru-
mentos, variáveis, procedimentos éticos e análise dos da-
dos. O recorte teórico-metodológico pauta-se em diversos 
estudiosos em educação e em políticas públicas educa-
cionais a exemplo de em Bucci (2005) e em Cury (2008). 
Esse estudo é resultado de um projeto de pesquisa e se 
encontra em andamento.

JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 
CONTRA A MULHER EM ARACAJU: UMA ANÁLISE 

CRÍTICA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

Grazielle Oliveira Araújo do Nascimento, Fernanda Caroline 
Alves de Mattos, Grasielle Borges Vieira de Carvalho

Resumo

O presente projeto de iniciação científi ca tem por foco 
principal a violência doméstica e familiar, também conhe-
cida como violência de gênero contra a mulher, que ocorre 
em diversos aspectos, seja físico, sexual, psicológico, ma-
terial ou moral. Devido a isto, toda a análise é feita utilizan-
do como base a Lei 11.340/2006, intitulada nacionalmen-
te como Lei Maria da Penha. De fato, o projeto tem por 
objetivo principal é a analisar a efi cácia e aplicação das 
medidas protetivas em Aracaju, e os seguintes objetivos 
específi cos: Investigar o procedimento realizado dentro 
da DAGV (Delegacia de Atendimento a Grupos Vulnerá-
veis), através da análise dos boletins de ocorrência e in-
quéritos policiais; identifi car os processos onde ao réu foi 
imputada Medida Protetiva, dispostos no Juizado de Vio-
lência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Aracaju/SE; verifi car a partir dos processos pesquisa-
dos o perfi l dos autores e o crime cometido, assim como 

as principais medidas protetivas aplicadas, relacionando 
com os respectivos crimes; analisar a forma de execução 
das medidas e quais possíveis efeitos podem repercutir 
para a vítima e agressor, constatando a efi cácia de tais 
medidas e observando possível ressocialização; analisar 
os pareceres dados pelo Ministério Público nos proces-
sos em questão e averiguar a infl uência do tratamento 
realizado pela equipe interdisciplinar e, por fi m, averiguar 
o percentual de Boletins de Ocorrência que são transfor-
mados em inquéritos. A metodologia do projeto baseia-se 
na coleta de dados obtidos através dos inquéritos e pro-
cessos disponibilizados na Delegacia de Atendimento a 
Grupos Vulneráveis e no Juizado de Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher da Comarca de Aracaju/SE, não 
esquecendo, também, das pesquisas bibliográfi cas. Neste 
sentido, serão necessárias visitas a tais órgãos. Portanto, 
pretende-se traçar um panorama da aplicação das Medi-
das Protetivas em Aracaju, e, já é possível verifi car prelimi-
narmente, visto que o projeto encontra-se em andamento, 
o perfi l de uma vítima que muitas vezes depende fi nancei-
ramente do autor, a aplicação em aproximadamente 76% 
dos inquéritos, tendo por base o ano de 2013, de medidas 
protetivas, a predominância de agressões por companhei-
ros e ex-companheiros, que geralmente são mais agressi-
vos, e perceber que a violência doméstica está tornando-
se um ciclo que precisa ser rompido.

O HABEAS DATA COMO EFETIVAÇÃO DO 
DIREITO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NA 

JURISPRUDÊNCIA DO STF

Jéff son Menezes de Sousa, 
Marco Aurélio Rodrigues da Cunha e Cruz

Resumo

Esta pesquisa é uma continuidade da intitulada “O habe-
as data como efetivação do direito à autodeterminação 
informativa na jurisprudência do STF”, sua continuidade 
motivou-se a partir da análise de mais decisões judiciais 
relevantes do STF (HD 1; HD 75 tutela antecipada; HD 43; 
HD 44; HD 45; HD 53; HD 60; HD 63; HD 92 AgR-AgR; 
RE 673707 RG e AI 619464 AgR) e a ampliação da revisão 
de literatura. O objeto concentra-se em estudar o habe-
as data como efetivação do direito à proteção de dados 
pessoais. Estes bens constitucionais foram consagrados 
na Constituição Federal de 1988 no inciso III, do art. 1° e 
nos incisos X e LXXII do artigo 5°. Com efeito, a busca de 
formas de controle e de acesso a dados pessoais sobre o 
indivíduo se justifi ca pela necessidade que os entes pú-
blicos e privados requerem para o desenvolvimento social 
e econômico ou para a segurança do Estado. É imperiosa 
uma reposta jurídica tanto para garantir direitos aos titula-
res como para responsabilizar quem comete ingerências 
antijurídicas. E esta tarefa, como aduz Pérez Luño (2005), 
invariavelmente tem sido direcionada para a intervenção 
pretoriana. É incontestável que a jurisprudência constitui 
um conjunto de decisões essenciais para a preservação e 
para a concretização dos direitos e das garantias expres-
sas no texto constitucional. Com efeito, nada mais sensa-
to que estudar a efetivação de um remédio fundamental 
como habeas data dentro de um recorte dos julgamentos 
mais signifi cativos sobre o tema, exarados pelo Supremo 
Tribunal Federal (BRASIL, 2011). Neste contexto, o objeti-
vo geral é examinar a efi cácia do habeas data como meio 
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de efetivação do direito à proteção dos dados pessoais, a 
partir da análise das decisões mais relevantes da jurispru-
dência do STF. Para atingir este objetivo, a pesquisa utili-
za o procedimento metodológico de análise de conteúdo. 
BARDIN (1977) confi gura a análise de conteúdo como um 
conjunto de técnicas de análise das comunicações, que 
utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descri-
ção do conteúdo das mensagens. A investigação é, por-
tanto, pautada no caráter qualitativo e sua construção se 
apoia em pesquisa bibliográfi co-documental. Em sede de 
resultados parciais têm-se que, a partir da categorização 
dos acórdãos do STF foram instituídas as seguintes ca-
tegorias de análise: (a) inadequação da via eleita; (b) ca-
rência da ação; (c) desvio de competência; (d) ausência de 
interesse de agir/pretensão resistida; (e)inépcia da inicial, 
que evidenciam assim as unidades de análise temáticas 
que compõem-se de “palavras-referência” (categorias 
de análise) manejadas para compreensão do tratamento 
dado pelo Supremo quanto à efetivação do direito à pro-
teção de dados pessoais, como também para conceituar 
o direito à proteção de dados e o habeas data, ainda, nos 
julgados examinados, o STF se deteve novamente a as-
pectos processuais. Registra-se que nas lides analisadas, 
em nenhum dos casos foi deferida a ordem, tendo somen-
te sido reconhecida a repercussão geral no RE 673707 RG.

A REALIDADE DA APLICABILIDADE DAS MEDIDAS 
SÓCIOEDUCATIVAS NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ – SE

Jessica Barbosa Nascimento Santos, 
Aline Cristina Santos Silva

Resumo

Embasada em pesquisa bibliográfica sobre o histórico 
das legislações e do contexto social que envolve ado-
lescentes em conflito com a lei e com  pesquisa de cam-
po este estudo buscou conhecer a realidade da apli-
cação das medidas sócioeducativas no município de 
Propriá-SE.  Os regimes socioeducativos devem garantir 
ao adolescente acesso às oportunidades de superação 
da condição excludente, bem como o acesso à forma-
ção de valores positivos de participação na vida social. 
O ECA abrange amplamente a proteção aos direitos e 
garantias da criança e do adolescente, reconhecendo e 
respeitando a condição de pessoa em desenvolvimento, 
envolvendo e responsabilizando a família, o Estado e a 
sociedade civil na garantia de seus direitos. Para que 
estes avanços fossem concretizados e a cidadania dos 
adolescentes em conflito com a lei se efetivassem, o 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – CONANDA em 2006, elaborou o Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE 
para a operacionalização das medidas socioeducativas, 
este prioriza a inclusão dos adolescentes nas políticas 
públicas que historicamente lhes foram negadas, vi-
sando a construção de um novo sistema socioeduca-
tivo que ofereça uma proteção integral ao adolescente 
e um apoio aos seus familiares. Para que tal objetivo 
fosse alcançado o SINASE integrou-se com o Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS, esta integração foi 
importante para o cumprimento das medidas socioedu-
cativas em meio aberto pois aos municípios competem  
criar e manter programas de atendimento e execução 
das medidas socioeducativas, o órgão responsável no 

município de Propriá é o Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência Social-CREAS,que iniciou em 
2011 o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 
Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 
Assistida - LA e de Prestação de Serviço a Comunidade 
– PSC, este serviço tem por finalidade prover a atenção 
socioassistencial e o acompanhamento a adolescentes 
e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas 
em meio aberto, determinada judicialmente, devendo 
contribuir para o acesso a direitos e para ressignificação 
de valores na vida pessoal e social. Segundo dados co-
letados no “CREAS Cantinho da Esperança” em relação 
aos adolescentes em cumprimento de Medida Socioe-
ducativa de Meio Aberto atendidos até Julho do ano em 
curso, foram 09 (nove) adolescentes inseridos na Medi-
da Socioeducativa de Prestação de Serviço a Comuni-
dade – PSC, 02 (dois) adolescentes inseridos na Medida 
Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA e 3 (três) 
adolescentes que cumprem ambas, totalizando 14 ado-
lescentes, na faixa etária de 15 a 18 anos. Como resulta-
dos da pesquisa percebeu-se que o acompanhamento 
do CREAS é favorável, visto que oferece ao adolescen-
te o acesso as demais políticas públicas, percebeu-se 
também a  necessidade de capacitações que busquem 
sensibilizar as instituições  sobre a importância de rece-
berem os adolescentes, para que estes ao contribuírem 
com a sociedade possam não apenas cumprir a medida 
socioeducativa para pagar por um erro cometido, mas 
sim que lhes sejam oferecidas novas possibilidades de 
recomeçar.

AS PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES NO COTIDIANO DA 
PROFISSÃO DOCENTE NA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA EM 

SERGIPE (1871)

Simone Silveira Amorim, Laryssa Hilário dos Santos, 
Alinne Sá Matos

Resumo

Esse projeto de pesquisa propõe fazer a transcrição de 
ofícios e correspondências como meios de comunica-
ção ofi cial entre professores primários e poder público 
que evidenciem como se deram a confi guração e a le-
gitimação do trabalho em Sergipe, entre 1870 e 1889. 
Tem-se como perspectiva o movimento de confi guração 
da profi ssão docente, analisando as representações e 
experiências dos agentes envolvidos nesse processo. 
As categorias analíticas de Bourdieu (1990), Elias (1990, 
2001) e Chartier (2002) serão tomadas nessa pesquisa 
para ajudarem a compreender como se confi gurou e se 
institucionalizou a profi ssão docente e suas representa-
ções no âmbito do ensino primário, em Sergipe, além de 
verifi car de que forma se constituiu o habitus profi ssional 
pensado para o projeto de constituição de nação para o 
Brasil, dentro de um processo civilizador. É signifi cativo 
observar que a partir da década de 70 do século XIX hou-
ve uma intensa movimentação no sentido de organizar a 
instrução pública na província sergipana. Tem-se como 
hipótese que o processo de confi guração e instituciona-
lização da profi ssão docente ocorreu de maneira tensa 
na medida em que o poder público determinava proce-
dimentos a serem cumpridos e um perfi l de professores 
para o trabalho a ser exercido, mas ao mesmo tempo não 
disponibilizava as condições necessárias para tal.
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O PAPEL DAS REDES SOCIAIS NA POPULARIZAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO DA GASTRONOMIA PELO MUNDO

Marco Antonio Martins de Sousa, 
Aldryne Menezes da Silva Leite

Resumo

Em tempos onde o mundo está conectado através da 
rede mundial de computadores e o dia-a-dia das pes-
soas está refletido através de páginas sociais, recursos 
de divulgação e compartilhamento de informações. Se-
gundo Hayles (1996b, p. 259, 270), a informação se tor-
nou a grande palavra de ordem, circulando como moeda 
corrente entre povos e culturas. Desta forma, temos em 
mãos uma importante ferramenta para divulgar hábitos 
alimentares, culturas e meios de manifestações sociais 
de um povo ou uma região. Alguns lugares inóspitos 
não são tão conhecidos, porém, através de um traba-
lho de pesquisa e divulgação, estes hábitos podem ser 
compartilhados pelo mundo, fazendo com que pessoas 
que jamais imaginariam entrar em contato com estas 
culturas, estejam próximas “virtualmente” e assim em 
páginas como Facebook, Blogs e Instagram, utilizados 
por cozinheiros amadores e profissionais, ilustrados 
por suas criações ou simplesmente, suas degustações, 
o mundo se faz mais próximo. Muitas vezes, receitas, 
ingredientes, utensílios surgem ou ressurgem nas pos-
tagens. Pesquisas mostram que os adultos dos países 
desenvolvidos gastam entre 25 a 30 horas por sema-
na “conectados” – isso sem contar o tempo que elas 
empregam escutando rádio, lendo jornal, livros, revis-
tas ou outros produtos da indústria de comunicação 
de massa (GUARESCHI, 2000). Assim a gastronomia 
ganha espaço e contexto e aos poucos, uma explosão 
de informações, através de textos, comentários, críticas 
ou simplesmente, uma imagem, se espalham em uma 
velocidade impressionante, tornando-se um viral. Hoje, 
utilizar uma página social para divulgar gastronomia 
está tão importante quanto executar o próprio prato. A 
gastronomia agradece de certa forma, o conhecimento 
rápido proporcionado por redes sociais, globaliza hábi-
tos alimentares e preparações. A análise deste artigo 
faz parte de uma pesquisa, sob a orientação do Prof. 
Esp. Marco Antonio Martins de Sousa, que resultou na 
criação de um blog, já implantado, voltado para a gas-
tronomia, composição, pesquisa e divulgação de mani-
festações culturais, através de textos e fotos. Amplian-
do mais ainda o compartilhamento de assuntos desse 
âmbito em todas as redes.

TRABALHO INFANTIL

Debora de Oliveira Santos

Resumo

Embora admita-se que a sociedade e as famílias de-
vam conscientizar-se sobre as consequências e os 
impactos do trabalho infanto-juvenil, observa-se a ine-
xistência de um conjunto de ações no campo da comu-
nicação social, da mobilização comunitária, da forma-
ção da opinião pública e de campanhas informativas 
sobre os cuidados a serem tomados para prevenir esse 
tipo de exploração. Deste modo, não identificamos um 

debate público capaz de criar um verdadeiro constran-
gimento social a todos aqueles que, de alguma forma, 
admitem e contribuem para este ciclo de exploração 
que é tratado como algo natural e incorporado aos há-
bitos de uma família ou comunidade. Assim sendo ao 
tratar a questão como um problema que gera danos 
imediatos às crianças e adolescentes, ao seu desen-
volvimento, à sua saúde, ao seu futuro ingresso no 
mercado de trabalho, além de trazer prejuízos à eco-
nomia do país, é essencial para a conscientização pú-
blica. Portanto, este estudo tem como objetivo conhe-
cer e reconhecer como ocorre a reprodução do labor 
infanto-juvenil em famílias das classes subalternas 
e indicar direções para futuros estudos. Inicialmente, 
apresentam-se o seu contexto histórico no mundo e 
no Brasil. Em seguida, são apresentados alguns pro-
gramas de combate ao trabalho infantil, como também 
destacamos os principais locais de ocorrência e as 
consequências do trabalho precoce. Para finalizar, são 
apresentadas e discutidas algumas medidas preventi-
vas e possíveis soluções para a extinção do trabalho 
infantil. Os métodos a ser abordados foram pesquisas 
de extensão nos mercados e feiras de Aracaju assim 
como bibliográficos através de livros, dados do IBGE, e 
fonte da internet.

IMPRESSOS PROTESTANTES, EDUCAÇÃO 
E A REDE DE SOCIABILIDADE ENTRE BRASIL 

E INGLATERRA (1840-1863)

Eliane Nataline Santos, 
Ester Fraga Vilas-Bôas Caravalho Nascimento

Resumo

Sob uma visão da História Cultural, este texto insere-se 
na História da Educação e tem como objetivo identificar 
os agentes e colportores que atuaram no Brasil no perí-
odo de 1840-1863, bem como compreender a ação dos 
agentes da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira/
BFBS no Brasil durante o marco temporal delimitado. O 
corpus documental analisado encontra-se disponível 
na Cambridge University Library, Inglaterra (UK) e foi 
digitalizado pela coordenadora deste projeto. É parte de 
um acervo de aproximadamente 4.800 corresponden-
tes que atuaram em todo o mundo durante o período de 
1840 a 1863, no marco temporal delimitado, atuaram no 
país 16 agentes e foram contabilizados 40 documentos 
entre eles cartas e relatórios. Todo o movimento desses 
homens foi sistemática e regularmente rastreado du-
rante o período em que ficaram vinculados à instituição. 
Nessas cartas, os agentes relatam suas atividades e im-
pressões sobre o Brasil. A troca de correspondências foi 
feita entre os agentes localizados no Brasil e os seus 
superiores localizados na sede possibilitando o mapea-
mento dos mesmos e seus locais de atuação durante o 
marco delimitado no século XIX. A análise da documen-
tação será decisiva na decifração das representações, 
das discussões, soluções de problemas e dos avanços 
e recuos das ações dos agentes britânicos na área sob 
sua jurisdição no Brasil. O referencial teórico metodoló-
gico aborda os seguintes conceitos: método indiciário 
(GINZBURG, 1989), campo (BOURDIEU, 1980), redes de 
sociabilidade (SIRINELLI, 1996). (PROBIC/CNPQ)
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ASSEDIO SEXUAL

Janaina Alves Gomes

Resumo

O assédio sexual foi considerado crime com o advento 
da lei nº 10.224/01. Os elementos que integram o de-
lito são: (1) a conduta de constranger alguém; (2) com 
o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual; 
(3) devendo o agente prevalecer-se de sua condição 
de superior hierárquico ou de ascendência inerentes 
ao exercício do emprego, cargo ou função. Considera-
se um crime porque é uma violência, das muitas que a 
mulher sofre no seu dia-a-dia. Haja vista, no ambiente 
de trabalho o assedio sexual é uma forma de violência 
psicológica, a vítima é perseguida e obrigada a receber, 
repetidamente, galanteios, olhares libidinosos dentre 
outros. Assim sendo, o objetivo geral desse trabalho 
é trazer mais informação sobre um tema bastante pre-
sente no nosso dia-a-dia, onde as principais vítimas 
são as mulheres. Recentemente surgiu uma grande 
polêmica na mídia onde 65% dos entrevistados de uma 
enquete respondiam que “Mulheres que usam roupas 
que mostram o corpo merecem ser atacadas.” Mesmo 
não concordando com essa informação, acredita-se 
que o modo como a mulher se veste em determinados 
lugares pode sim influenciar um assédio, mesmo não 
justificando o crime. Vale destacar que foi utilizado 
para este trabalho, pesquisas e leituras de artigos e 
informações recentes sobre o tema para que pudes-
se ser concluído e embasado.  Dessa forma, Conclui-
se que apesar de grande parte dos casos de assédio 
acontecer entre homem contra mulher, pode haver 
também de mulheres contra homens; homens contra 
homens; e mulheres contra mulheres. Esse crime pode 
ser denunciado, a vítima deve ir a uma delegacia, fazer 
a denuncia e abrir boletim de ocorrência, depois abrir 
um processo contra o agressor/a. Portanto, a partir 
da denuncia registrada, a lei pode agir em favor do/a 
agredido/a. Mas segundo pesquisas as vitimas nunca 
levam o processo adiante e acaba desistindo, esse é 
um dos motivos que faz esse tipo de crime ser conhe-
cido e considerado um crime ínfimo.

O COTIDIANO DA ACADEMIA DE DIREITO DE SÃO 
PAULO NO SÉCULO XIX E AS REPRESENTAÇÕES NOS 

ESCRITOS DOS ESTUDANTES: 
ESCRAVISMO, EDUCAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE IDEIAS

Tanize Feijão Monteiro, Ilka Miglio de Mesquita

Resumo

Dando continuidade ao projeto “A formação dos ba-
charéis-doutores em Direito na Academia de São 
Paulo no século XIX: memória e história”, a pesquisa 
busca investigar a mentalidade da pauliceia estudan-
til da Faculdade de Direito no século XIX, suas inte-
rações e influência na circulação de ideias da época, 
em especial relativas à questão do escravismo e edu-
cação. Para tanto, pensamos na operação histórica 
de análise das fontes – jornais, revistas, memórias, 
enfim, escritos em geral – através de perguntas que 
possam despí-las e revelar novos indícios com os 

quais possamos trabalhar, seguindo assim as suges-
tões de Marson (1984) e o método de Ginzburg (1991). 
No projeto anterior já coletamos alguns dados sobre 
a presença de mulatos na academia e de escravos no 
cotidiano dos estudantes, as funções que exerciam 
e as nomenclaturas que eram utilizadas. Nota-se um 
grande cuidado no uso de diferentes palavras em 
descrições e diálogos para distinguir mulatos, negros 
libertos e negros cativos, buscamos então entender 
as interações entre estas figuras e a sociedade, e sua 
relação com questões educacionais.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ESCOLA 
RURAL EM SERGIPE DE 1930 A 1960.

Felipe Mori de Araújo Felipe, Ilka Miglio de Mesquita

Resumo

O título de projeto faz referência a uma pesquisa de 
iniciação científica inserida na modalidade PROBIC, 
da Universidade Tiradentes,       que também fez parte 
de outra pesquisa maior e de nível nacional, denomi-
nada “História da Escola Primária no Brasil: investiga-
ção em perspectiva comparada em âmbito nacional 
(1930-1961)”, coordenada pela Prof. Dra. Rosa Fátima 
de Souza. O período escolhido (1930-1960) foi dividi-
do em dois períodos: primeiramente com a Era Vargas 
(1930-1945) e depois de 1946 até 1960, o Brasil viveu 
um período de democratização. Durante este segun-
do período, foi promulgada uma nova constituição, 
que determinava a criação de um Plano Nacional de 
Educação para o Brasil, em que apenas em 1948 foi 
encaminhado o projeto de lei para discutir as bases 
pela organização das Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Apenas em 1961 a primeira LDB foi publica-
da. Sobre o projeto de pesquisa, seu objetivo é com-
preender as políticas públicas expansionistas da Edu-
cação Rural Primária em Sergipe, observando também 
a sua efetividade. Ao tratar da Escola Rural Primária, 
entende-se desde o aspecto da expansão física como 
também de modernização da instrução pública. Esta 
expansão influi diretamente no ensino ofertado no 
período. A fundamentação teórica da pesquisa é ba-
seada nos ensinamentos da História Cultural. A me-
todologia do projeto trata sobre a forma de coleta e 
organização de fontes, efetuando levantamentos do-
cumentais no Arquivo Público Estadual, Instituições 
Públicas Estaduais e leitura de Anuários Estatísticos 
do IBGE e de bibliografia relacionada com o estudo. 
A partir da correlação destas fontes, estamos extrain-
do as informações necessárias para o estudo de como 
seu deu esta Expansão da Escola Rural e produção de 
trabalhos científicos. Estão sendo disponibilizadas via 
internet acesso as Mensagens de Governadores e já 
foi produzido um texto científico denominado “José 
Rollemberg Leite e o ‘Plano Piloto das Escolas Rurais’ 
em Sergipe: 1947-1951.” Publicado no mês de Agosto 
no X COLUBHE. Além disto, se busca entender sobre 
o impacto das políticas na sociedade em sua referida 
época e assim perceber qual foi à realidade da instru-
ção pública primária. Por fim, a pesquisa encontra-se 
em andamento, com produção de um texto científico e 
desenvolvimento de outros.
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ESTRESSE EM JOGADORES DE FUTEBOL 
PROFISSIONAL DE SERGIPE

Ana Borges Gonçalves Barbosa, Andréia Santana Felício, Cle-
berson Franclin Tavares Costa, Marlizete Maldonado Vargas

Resumo

O futebol é o esporte mais popular do Brasil. Fenômeno 
este que inspira sonhos em muitas crianças. Entretanto, 
para se tornar um jogador profi ssional é necessário ter 
preparação física, habilidade técnica e suporte psicológi-
co. Em Sergipe, a atuação dos atletas de futebol é difícil, 
pois o estado ainda necessita de melhores estruturas fí-
sicas e de apoio para a prática profi ssional deste esporte 
(COSTA et. al., 2014). Além disso, os jogadores têm que 
lidar e enfrentar situações advindas do esporte, que a de-
pender da forma como são percebidas, podem ocasionar 
estresse, este pode ser negativo (distress) ou positivo 
(eustress). Para a Psicologia do Esporte, o estresse cau-
sado a partir do esforço físico e especialmente mental 
promove de modo decisivo o surgimento de lesões e con-
tusões nos atletas, além de ocasionar e acentuar proble-
mas de relacionamento entre os atletas da mesma equipe 
(BRANDÃO, 2000). O presente estudo tem por objetivo 
analisar a percepção de estresse em jogadores de futebol 
profi ssional em Sergipe. Participaram da pesquisa 81 atle-
tas profi ssionais com idade média de 25,7 anos, de qua-
tro equipes semifi nalistas do Campeonato Sergipano de 
2014. O instrumento utilizado foi o Inventário de Fatores 
de Stress no Futebol - ISF (BRANDÃO, 2000), composto 
por 77 itens, porém, fez-se necessário o acréscimo de um 
item (Estar com o salário atrasado). Os itens do ISF são 
divididos em 7 fontes de estresse no futebol. Foram verifi -
cadas as principais fontes que podem ocasionar estresse 
nos jogadores. A fonte denominada Situações de pertur-
bação foi avaliada pelos atletas como o causador mais 
signifi cativo de estresse negativo. Em contrapartida, a 
fonte Situações de aspectos da competição foi percebida 
pelos atletas como positiva. Já a fonte Situações de crítica 
foi avaliada pelos atletas como neutra ao rendimento. Em 
sua maioria, os resultados das fontes do ISF foram perce-
bidos como negativos pelos atletas. Os resultados apre-
sentados possibilitam um maior conhecimento sobre as 
situações que atrapalham e motivam os atletas no estado, 
podendo trazer melhorias para a profi ssão no estado.

CRIANÇA X ESCOLA: 
ALIADAS NO PROCESSO EDUCACIONAL

Sheila Souza Santos, Ana Cácia Fernandes dos Anjos 
Araujo, Ana Claudia Silva Dias, Ícaro Natan Andrade 

Silva, Larissa Almeida da Cruz, Luany Cardoso Morais 
Costa, Rafael Caxico Almeida, Flávia Rezende Diniz

Resumo

A escola junto à família possui um papel em comum, fa-
zer parte da construção do ser social e cultural. Assim o 
objetivo deste resumo foi abordar aspectos gerais no que 
se diz respeito a criança e a escola aliada a família, com a 
participação de um elemento complementar: a enferma-
gem. Por meio de pesquisa bibliográfi ca obteve-se emba-
samento teórico relacionado a alguns conceitos, como: 
família, escola, aprendizagem e desenvolvimento huma-

no. A partir da lei nº 8.069, Art. 4º, de 13 de julho de 1990 
do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA: É dever da 
família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Público assegurar com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à saúde, à alimentação, à educa-
ção, ao esporte, ao lazer, à profi ssionalização, à cultura, à 
liberdade e a convivência familiar e comunitária. Sabe-se 
que não se pode falar de escola excluindo família, pois es-
tes são elementos que fazem parte da rotina da criança 
e que vão infl uenciar na sua formação. A escola e a fa-
mília, assim como outras instituições, vêm passando por 
profundas transformações ao longo da história. Estas mu-
danças acabam por interferir na estrutura familiar e na di-
nâmica escolar de forma que em vista das circunstâncias, 
entre elas o fato de as mães e/ou responsáveis terem de 
trabalhar, tem transferido para a escola algumas tarefas 
educativas que deveriam ser suas (SOUZA, Maria Ester 
do Padro. Família/Escola: A importância dessa relação no 
desempenho escolar). A família necessita se posicionar 
como primeiro elemento participativo no processo de for-
mação de um ser social e cultural. Já o segundo elemento: 
a escola, tem como papel fundamental o desenvolvimento 
cognitivo, psíquico e motor, construindo um ser crítico a 
partir de conhecimentos históricos, fi losófi cos que os re-
metem a refl etir e expor seus pensamentos. Enfi m, tem-se 
a enfermagem que age como elemento complementar na 
formação da educação no ambiente escolar à criança, po-
dendo realizar educação em a saúde através de palestras 
educativas convocando os pais e pedagogos, promoven-
do medidas de higienização, controle de cartão vacinal, 
abordagens sobre  a  prevenção de doenças infecto-con-
tagiosas, entre outros. O enfermeiro tem a oportunidade 
de reforçar seu papel de educador, atuando na melhoria 
da qualidade de vida da comunidade escolar e, assim, pro-
movendo saúde. Com isso conclui-se que mesmo com as 
adversidades presentes, a educação ao escolar é ainda a 
melhor saída para a uma excelente construção do ser so-
cial e cultural, através de dois elementos aliados: a escola 
e a educação.
 

AS ATIVIDADES DE CERIMONIAL NA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE E AS 

ATRIBUIÇÕES DO SECRETARIADO EXECUTIVO

Wanessa Hipólito dos Reis, Rosimeri Ferraz Sabino

Resumo

Esta investigação, em andamento, busca analisar a re-
lação entre as rotinas de funcionamento do cerimonial 
da Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE) e as atri-
buições do secretário executivo. Com a identifi cação da 
estrutura física e de recursos humanos utilizadas nas ati-
vidades de cerimonial na instituição, bem como dos tipos 
de eventos mais recorrentes e da normalização nos pro-
cessos executados pela equipe de cerimonial, se intenta 
verifi car as ações e conhecimentos demandados para 
a organização desses serviços e eventuais conexões 
com a formação e esfera legal de atuação do secretário 
executivo. Constituindo-se uma pesquisa exploratória e 
descritiva, sob a técnica de estudo de caso, buscou-se, 
inicialmente, o embasamento teórico sobre as relações 
públicas, cerimonial civil e secretariado. Constatou-se 
que o cerimonial, como um instrumento de orientação de 
comportamento nas relações entre os diversos segmen-
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tos da sociedade que participam de um evento, torna-se 
um canal fundamental para a promoção e comunicação 
da imagem de uma instituição junto à sociedade. Em 
âmbito público, que pressupõe formalidade, as ações 
de cerimonial implicam qualidade ao andamento dos 
trabalhos e nas relações entre autoridades e entre elas 
e o público. Nesse contexto, as atividades secretariais 
se inserem como suporte à organização e à logística do 
cerimonial ofi cial, indicando a possibilidade de contribui-
ção para os resultados desses trabalhos. Em fase a ser 
desenvolvida, os procedimentos metodológicos incluirão 
a observação não participante, a coleta de dados por en-
trevistas junto aos usuários dos serviços de cerimonial 
da instituição, assim como à equipe que os desenvolvem. 
Os dados obtidos serão analisados sob abordagem qua-
li-quanti, articulando-se refl exões sobre o cenário identi-
fi cado, a visão dos sujeitos sobre as atividades de ceri-
monial e o referencial adotado na investigação.

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO: 
COMUNICAÇÃO COMO FORMA DE FORTALECIMENTO 

DE VÍNCULOS ATRAVÉS DE TRABALHO EM EQUIPE, 
AGREGADO A UM RH ESTRATÉGICO

Clara Pereira santos, Maiara Santos Ferreira, 
Lidiane Dos Anjos Santos

Resumo

Considera-se o estágio como uma experiência indispen-
sável para uma formação integral do aluno, a fi m de pro-
mover a integração de saberes e competências que se 
destinarão a uma boa formação acadêmica. O estágio 
em Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT) opor-
tuniza conhecimentos de métodos e práticas para atua-
ção do psicólogo dentro de uma organização, visto que 
hoje o profi ssional de psicologia é uma peça fundamental 
para o desenvolvimento das praticas organizacionais. O 
presente projeto visou o fortalecimento e aprimoramento 
da comunicação de setores de uma indústria de pequeno 
porte do ramo de alimentos, localizada a 70 km de Araca-
ju, assim como a valoração da imagem do RH dentro da 
Empresa, como consequente o fortalecimento dos víncu-
los através do trabalho em equipe para potencializar as 
ações desenvolvidas. O projeto ressalta ainda a importân-
cia do papel do psicólogo organizacional o que possibilita 
obter níveis de qualidade no contexto organizacional. A 
metodologia utilizada foi a observação participativa, onde 
os estagiários fariam suas devidas observações acerca da 
organização em questão, distinguindo todos os aspectos 
relevantes ao estágio e relacionadas a todo o desenvol-
vimento do setor de RH, assim como também aspectos 
da organização como um todo, as áreas de atuação, se-
tores e até mesmo a forma como esses setores estão se 
interligando, ou seja, na base da sua comunicação como 
organização. Os registros descritivos diários foram feitos 
através do diário de campo, que contém todos os dados 
da observação e atividades desenvolvidas pelo estagiário. 
Justifi ca-se esse projeto pela necessidade de ampliar de 
forma prática conceitos da POT adquiridos durante perío-
do de graduação, de forma integral e dinâmica. Nesse con-
texto o projeto visa ampliar a dinâmica da comunicação 
dentro da organização, seja ela interna ou externa, dando 
voz aos seus colaboradores, pois é fato que pessoas bem 
informadas produzem mais e são satisfeitos no trabalho, 

consequentemente unirão suas necessidades com as da 
organização, além disso, objetivou-se também a valoriza-
ção das relações interpessoais, no sentido de promover 
uma maior interação entre os setores e consequentemen-
te resultar em organização coesa e sólida. Além disso, o 
projeto também buscou expandir a imagem do RH, des-
tacando a relevância das atividades e ações desenvolvi-
das pelo setor. De maneira geral, podemos concluir que 
esta experiência de estágio foi um momento único para 
a nossa formação acadêmica, tornou-se o alicerce para a 
construção da prática como psicólogo inserindo o aluno 
pouco a pouco no mundo do trabalho, tornando-se a for-
ma inicial de transição entre a vida de estudante e a vida 
profi ssional.

TRAFICO DE PESSOAS E EXPLORAÇÃO SEXUAL: 
UMA SINERGIA LÓGICA E INVISÍVEL EM ARACAJU

Luíz Ricardo Araújo, Liziane Paixão Silva Oliveira

Resumo

O Tráfi co de pessoas possui raízes históricas no processo 
de escravidão e, na atualidade, estabelece conexões dire-
tas com o crime transnacional organizado, a violência con-
tra a mulher, o trabalho forçado e a exploração do traba-
lho. Diante da importância do tema e da preocupação em 
anular qualquer prática que comercialize o ser humano, o 
presente estudo, pautado no triplo objetivo defi nido pelo 
Protocolo de Palermo (prevenção, proteção e persecução), 
analisa o enfrentamento ao tráfi co de pessoas para fi ns 
de exploração sexual no Estado de Sergipe com base nas 
decisões proferidas entre os anos de 2009 e 2013. O  mé-
todo utilizado para realização do estudo foi o de coleta de 
dados, através de documentos, bibliografi a e dados refe-
rentes ao tema pesquisado. A pesquisa é fruto do Progra-
ma de Bolsas de Iniciação Científi ca – PROBIC-UNIT, con-
tou com a orientação inicial Profª. Drª. Waldimeiry Corrêa 
da Silva e conta, hoje, com a orientação da Profª. Drª. Lizia-
ne Paixão Silva Oliveira. Os resultados esperados visam 
oferecer uma dupla contribuição social, a visibilidade do 
tráfi co de pessoas em Sergipe, bem como subsídios para 
estruturação de uma política pública de enfrentamento 
que esteja em harmonia com os instrumentos internacio-
nais e nacionais.

PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL 
CASEIRA ESTILO LAGER e ALE

Bruno Nascimento Moura, Suellen Lima

Resumo

Revisão bibliografi ca sobre o mercado e produção de cer-
veja artesanal dos estilos Lager e Ale.

A IMPORTÂNCIA DOS ARQUIVOS:
COMO PRESERVAR A MEMORIA HISTÓRICA?

Viviane Vieira Matos dos Santos, Silvânia Santana Costa

Resumo

O presente estudo apresenta uma refl exão sobre a im-
portância de se preservar documentos em arquivos para 
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a área de pesquisa histórica. A preocupação com a preser-
vação dos arquivos cresce consideravelmente em virtude 
da necessidade de salvaguardar a memória, instrumento 
primordial para o historiador. Os arquivos são espaços 
para busca de fontes e construção da narrativa historio-
gráfi ca contribuindo também para vários campos cientí-
fi cos. A sua conservação está relacionada com o proces-
so de se guardar a memória de uma humanidade. Esse 
estudo faz parte do projeto de Iniciação Científi ca: Ação 
e preservação da memória escolar: A importância dos ar-
quivos escolares, da Universidade Tiradentes (UNIT) no 
programa PROBIC. O projeto tem por objetivo possibilitar 
a pesquisa voltada para a educação no Colégio Estadual 
Murilo Braga, com a necessidade de manter a memória 
educação da região. Assim, usando fontes documentais 
e bibliográfi cas para compreender como os arquivos são 
locais que guardam as fontes que depois de selecionadas 
pelos historiadores da educação compreender melhora a 
ação do homem.

AVALIAÇÃO SENSORIAL DA GELEIA
 DE LARANJA COM PIMENTA

Joselina Pahim Hughes Nadaes, Thais Trindade de Brito 
Ribeiro, Katia Viana de Souza, Bruno Almeida Olvieira

Resumo

Atribui-se a criação das geleias - conservação das frutas 
em açúcar, aos árabes para fi ns medicinais, e levados à 
Europa pelos Cruzados; seu consumo era dos nobres, e 
somente com o crescente dos avanços tecnológicos que 
se popularizou, mas sua forma de produção se manteve. 
Entretanto, com a diversifi cação de sabores e paladares 
surge a necessidade premente de inovação e criatividade. 
Desta maneira, este trabalho objetivou produzir uma Ge-
leia de Laranja com Pimenta de forma artesanal e analisar 
sua aceitação sensorialmente. Para elaboração da geleia 
foram usados 400 ml de laranja tipo Bahia, 8 maçãs na-
cionais (fonte de pectina), 400 g de açúcar cristalizado, 2 
dentes de alho e 2 pimentas dedo de moça de 10 cm. Para 
obtenção da geleia foi adicionado em uma panela o açú-
car, o suco coado de laranja, as maçãs raladas, os dentes 
de alho inteiros e descascados e a pimenta fi namente pi-
cada - todos os ingredientes juntos. A cocção foi realizada 
em fogo brando durante um período de 25 minutos conta-
dos depois de levantar fervura. Após o tempo de cocção, 
o produto foi resfriado até atingir aproximadamente60°C, 
e envasado ainda quente em frascos de vidro até o mo-
mento da avaliação. A análise sensorial foi realizada com 
40 provadores não treinados utilizando-se uma Escala 
Hedônica de nove pontos para os parâmetros aparência, 
textura e sabor e foi feito também a intenção de compra. 
Os resultados mostraram uma boa aceitabilidade com re-
lação à aparência, textura e sabor da geleia de laranja com 
pimenta; dos atributos sensoriais analisados não houve 
diferença signifi cativa nos resultados: cerca de 82,5%, 
77,5% e 77,5% dos avaliadores atribuíram notas entre oito 
e nove para todos os parâmetros analisados: aparência, 
textura e sabor respectivamente, correspondendo na es-
cala gostei extremamente e gostei muito. Com relação à 
intenção de compra, a média geral foi de 80% para escala 
que certamente compraria a geleia. Conclui-se que a Ge-
leia de Laranja com Pimenta teve boa aceitação e se torna 
uma forma de inovação e criatividade de sabores, além de 

refi nar o que já é conhecido, gerando assim novas possi-
bilidades de uso e comercialização. 

RELIGIÃO E VIOLÊNCIA: RELAÇÃO SIGNIFICANTE NA 
PRÁTICA DE HOMICÍDIOS?

Gustavo Siqueira de Melo, Vânia Fonseca, 
Ilzver de Matos Oliveira

Resumo

O projeto que vem sendo executado junto ao Curso de 
Mestrado em Direitos Humanos teve como motivação 
maior os resultados de pesquisa anterior de Fonseca, 
Marques e Nogueira Júnior¹, que permitiram observar que 
há forte relação inversa entre religião católica e homicí-
dios nos municípios sergipanos. Isto é, quanto maior a 
proporção de pessoas que se declaram católicas na po-
pulação residente no município, menor o índice de homi-
cídios desse mesmo município. Também foi possível ob-
servar que a maior proporção de pessoas sem religião tem 
relação direta com o maior índice de homicídios.  Logo, 
este estudo propõe analisar a relação entre homicídios e 
religião em cada um dos estados brasileiros, com o objeti-
vo de verifi car se há correlação estatística entre essas va-
riáveis, e analisando potenciais relações com os princípios 
das diferentes religiões e as características dos seus prati-
cantes. Princípios estes que, além de moldarem os valores 
individuais e coletivos, devem refl etir em comportamentos 
diferenciados no enfrentamento das condições de vida 
oferecidas aos diversos grupos sociais vinculados a cada 
uma dessas religiões e parece refl etir, inclusive, na prática 
de violência. Dessa forma, o estudo será realizado com a 
utilização de dados secundários, cujas principais fontes 
serão: Censos Demográfi cos de 2000 e 2010, Dados do 
Instituto Sangari sobre homicídios no Brasil, documentos 
de divulgação das religiões, estudos científi cos sobre reli-
gião e violência, além de outras fontes como sites na inter-
net. Por fi m, será utilizada a estatística descritiva e calcu-
lado o índice de homicídios por estado e o percentual de 
cada religião em cada um dos estados, se possível para os 
anos de 2000 e 2010, além de que os dados qualitativos 
serão analisados e colocados em classes para compara-
ção entre as diferentes religiões e diferentes anos. Para 
que assim, possa ser gerado documento que se constitua 
em contribuição para aumentar o conhecimento sobre a 
relação entre violência e religião, tomando os homicídios 
como expressão máxima da violência.

PESQUISA: A IMPORTANCIA 
DE SE PRESERVAR DOCUMENTOS

Raphael Luiz Macêdo Fontana, Rita de Cássia Amorim

Resumo

O presente artigo apresentará uma refl exão sobre a im-
portância da preservação de documentos para a pesquisa 
histórica. Demonstrando o viés negativo e positivo desse 
trabalho, será feita uma breve análise sobre a importân-
cia da pesquisa e da preservação de documentos. Na loja 
simbólica Cotinguiba, está sendo realizado um trabalho 
de limpeza, catalogação e digitalização dos documen-
tos dos séculos XIX e XX. Tal atividade possibilitará aos 
pesquisadores fazerem pesquisas com mais facilidade 



Anais || Sempesq || 2014

161

e menos danos aos documentos. A digitalização registra 
o material em mídia, descartando a necessidade de ma-
nusear os documentos que estão arquivados em pastas. 
É importante frisar que a área de pesquisa é complexa e 
árdua. Os arquivos guardam fontes que ao serem sele-
cionadas pelo pesquisador, revelam a memória de uma 
sociedade humana, apresentando a ação do homem em 
suas mais variadas épocas. A preocupação com a conser-
vação de registros de memória, nos diferentes contextos e 
suportes, justifi ca a refl exão para não esquecer ou perder 
tais registros que relatam fatos históricos marcantes de 
uma determinada sociedade em sua cultura. A base desse 
estudo foram as pesquisas bibliográfi cas e documentais.

CRIME AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ARACAJU: 
UM PESQUISA DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE SERGIPE. ENTRE 2010 E 2015

Franciele Faistel Ventura, Rute Oliveira Passos, Raíssa 
Passos Coelho, Larissa Oliveira Silva

Resumo

O projeto tem como propósito analisar as jurisprudências 
do Tribunal de Justiça de Sergipe relacionadas aos crimes 
ambientais ocorridas no município de Aracaju durante os 
anos de 2010 a 2015, aprofundando o estudo por meio da 
apreciação dos Princípios Ambientais, tendo como refe-
rência os dados obtidos nos últimos 5 anos. Será obser-
vado a partir da pesquisa jurisprudencial diretamente no 
site do TJ/SE, quais os crimes ambientais com maior in-
cidência com recurso ao Tribunal de Justiça em Aracaju e 
os locais; como também, verifi car se as condenações vão 
ao encontro às exigências legais. O objetivo geral desta 
pesquisa é Analisar a jurisprudência do Tribunal de Justi-
ça de Sergipe referente ao município de Aracaju, no que 
concerne aos crimes ambientais, tendo como referência 
os dados disponibilizados pelo site do Tribunal de Justi-
ça de Sergipe nos últimos 5 (cinco) anos. Como objetivos 
específi cos têm-se: identifi car os crimes ambientais com 
processos em sede recursal já julgados, referentes ao mu-
nicípio de Aracaju; levantar a quantidade de crimes am-
bientais de acordo com o tipo penal, levados a recurso nos 
últimos 5 (cinco) anos; detectar os 10 principais crimes 
que geraram processo criminal e seus respectivos recur-
sos em Aracaju/SE; verifi car se as exigências expressas 
na Lei nº9.605/98 acerca da aplicação da pena são cum-
pridas de forma efi caz pelo Tribunal; verifi car soluções 
para evitar o crime ambiental depois da análise dos dados. 
Inicialmente será desenvolvida uma pesquisa teórica-bi-
bliográfi ca que proporcionará uma melhor compreensão 
da Lei dos Crimes Ambientais e sua função frente a Cons-
tituição Federal de 1988, para que se possa verifi car se as 
exigências presentes na legislação estão sendo respeita-
das. Em seguida, será utilizado o método qualitativo, dian-
te da coleta de dados perante o site do Tribunal de Justi-
ça do Estado de Sergipe, referente aos 5 (cinco) últimos 
anos. Partindo-se da coleta dos dados; listaremos os 10 
principais crimes, reincidência, local, reforma da sentença 
e aplicação da pena de acordo com a legislação em vigor.
A conclusão dar-se-á através da organização de todos os 
dados e informações obtidos no desenvolver do projeto, 
essenciais para a realização do estudo comparativo, o 
qual será realizado a parte da análise dos elementos cole-
tados e apresentados por meio de um relatório. O estudo 

teórico-bibliográfi co será embasado nas obras doutriná-
rias de: Paulo de Bessa Antunes, Édis Milaré, Maria Luiza 
Machado Granziera, Paulo Aff onso Leme Machado e José 
Afonso da Silva. Além de periódicos e artigos científi cos. 
A pesquisa está em andamento.

RECONHECIMENTO DO CONCUBINATO 
COMO UNIÃO ESTÁVEL

Mariana SantosSilva, Acácia Gardênia Santos Lelis

Resumo

A Constituição brasileira de 1988 reconheceu no insti-
tuto da família a base de toda a sociedade. Antigamen-
te, aceitava-se como família apenas aquela constituída 
através do casamento civil. Atualmente, legitimaram-se 
no ordenamento jurídico os institutos da união estável e 
da família monoparental, reconhecendo-os como entida-
des familiares. Denota- se que grandes mudanças vêm 
ocorrendo no âmbito do Direito de família, o qual sempre 
fora considerado dogmático, devido às infl uências religio-
sas. A infi delidade sempre esteve presente na história da 
humanidade, mesmo que às escondidas. Assim, a união 
afetiva paralela, juridicamente chamada de “concubinato”, 
está relacionada ao passado da nossa sociedade, todavia, 
essa verdade fora preconceituosamente ignorada duran-
te anos pela comunidade e pela legislação. (FARIAS; RO-
SENVALD, 2011). Este estudo tem como objetivo analisar, 
através de atuais decisões jurisprudenciais, o reconheci-
mento do chamado “concubinato puro” como União Está-
vel. Defender o texto constitucional quanto à transforma-
ção do “concubinato puro” em União Estável; Apresentar, 
como ponto comum aos referidos institutos, a afetividade, 
que constitui a base das relações familiares, não obs-
tante da união entre os concubinos. A elaboração desta 
pesquisa realizar-se-á através de bibliografi as e de deci-
sões jurisprudenciais, a fi m de demonstrar a visão atual 
da doutrina e dos magistrados acerca do Concubinato. 
Foram selecionadas duas decisões jurisprudenciais, re-
ferentes a apelações interpostas em ações de reconhe-
cimento de união estável. Sendo que numa dessas, ad-
vinda do Tribunal do Distrito Federal, no ano de 2014, o 
recurso não obteve provimento devido à falta de provas 
da separação de fato de um dos companheiros, que era 
casado civilmente. Entretanto, embora as Cortes Supe-
riores ainda sejam majoritárias em negar efeitos familia-
res ao concubinato, em contrapartida, é possível acolher 
as decisões proferidas pelo Tribunal do Rio Grande do 
Sul, o qual sempre estará à frente dos demais Tribunais, 
distante de qualquer visão arcaica. Desta Corte vem a 
segunda decisão, julgada no ano de 2013; esta pauta-se 
no reconhecimento da união estável da autora com o de 
cujus, visto que foi comprovada a convivência pública e 
notória, de forma contínua e duradoura. Possibilitou a di-
visão da pensão previdenciária por morte, pelo fato deste 
conservar-se casado formalmente, mas se encontrar se-
parado de fato e manter um novo relacionamento, sen-
do que a nova companheira, dele dependia economica-
mente. Destarte, compreende-se que, uma pessoa sendo 
casada formalmente, porém, separada de fato devido ao 
desaparecimento do amor e do afeto, poderá, ampara-
do pela Carta Magna, constituir uma União Estável com 
outra pessoa, estabelecendo na condição de companhei-
ros, uma nova entidade familiar.
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GESTÃO DE TIC NA EDUCAÇÃO: 
O PROJETO RÁDIO ESCOLA EM ARACAJU

José Lucas Oliveira Santana, Renato Poderoso da Silva, 
Ronaldo Nunes Linhares

Resumo

A tendência das políticas públicas de TIC no âmbito edu-
cacional tem um olhar ambíguo sobre os problemas no 
campo da gestão que estas técnicas apresentam ao aden-
tra na escola. Mesmo considerando o avanço das políticas 
de fi nanciamento escolar e de democratização da gestão 
na educação, manter um suporte imediato para estas tec-
nologias, renová-las e atualizá-las, vai além dos objetivos 
da lei e dos projetos de governo. Este projeto pretende 
levantar difi culdades e facilidades no campo da gestão 
para a implantação, acompanhamento e avaliação do 
projeto Rádio Escolar desenvolvido pelo programa “Mais 
Educação”, criado pelo MEC, através do governo Federal 
desde 2007. Com a fi nalidade de constituir como estra-
tégia a melhoria no ensino/aprendizagem, nas redes pú-
blicas ampliando a carga horária, por meio de atividades 
que oferecem: acompanhamento pedagógico; educação 
ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educa-
ção; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; 
comunicação e uso de mídias; investigação no campo das 
ciências da natureza e educação econômica. Este progra-
ma vem sendo implantado nas escolas desde sua criação, 
procurando compreender os motivos de seu sucesso/
fracasso foram escolhidas seis escolas da rede estadual 
de educação, localizadas no município de Aracaju, sen-
do elas: Colégio Estadual Atheneu Sergipense, Colégio 
Estadual Castelo Branco, Colégio Estadual Pres. Costa 
e Silva, C. E. Vitória de Santa Maria, C. E. José Alves do 
Nascimento e C. E. Min. Geraldo Barreto Sobral – CAIC. 
O projeto “Gestão de TIC na educação: difi culdades do 
Projeto Rádio Escola” em Aracaju é uma pesquisa des-
critiva de cunho qualitativo, feita com base na análise da 
documentação legal levantada na Divisão de Tecnologia 
do Ensino – DITE, para a coleta informações a respeitos 
dos programas e projetos governamentais para inserção 
de TIC. Estas informações subsidiaram a produção de 
um questionário para os gestores com perguntas rela-
tivas à coordenação escolar e o projeto pedagógico da 
unidade educacional. No portal de Educação levantamos 
informações relativas ao número de alunos matriculados 
e aos recursos didáticos. As escolas foram visitadas e 
nas entrevistas identifi camos que os alunos participam 
de ofi cinas e reuniões de pauta duas vezes por semana 
e há uma difi culdade com relação aos professores. Ainda 
na entrevista os alunos descreveram suas experiências 
e a vontade de trabalhar com a rádio escolar. Identifi ca-
mos que das seis escolas incluídas no projeto, apenas C. 
E. Min. Geraldo Barreto Sobral – CAIC mantém o projeto 
em funcionamento desde 2013. Para os diretores este 
projeto identifi ca um lugar novo de conhecimento e de 
experiências que devem ser acompanhadas e avaliadas 
cada atividade que os alunos desenvolverem durante os 
programas vinculados a programação da rádio. A parti-
cipação da comunidade é essencial para que os alunos 
adquiram e saibam manusear os equipamentos da rádio. 
As unidades mostram este incentivo e os voluntários e 
alunos responsáveis têm um cuidado na elaboração dos 
textos e na linguagem radiofônica.

CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS 
DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO NOS TRIBUNAIS 

ESTADUAIS DO NORDESTE: UM ESTUDO COMPARADO 
ENTRE SERGIPE, ALAGOAS E PERNAMBUCO

Gabriela Maia Rebouças, Alana Boa Morte Café

Resumo

O objetivo deste projeto de pesquisa é mapear os re-
centes impactos nos tribunais estaduais do nordeste 
– especialmente nos Tribunais de Sergipe, Alagoas e 
Pernambuco – que a política de gestão judiciária do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem movimenta-
do em relação às práticas de conciliação e mediação. 
Pode-se apontar como marco normativo da ênfase em 
auto composição na justiça brasileira a Resolução nº 
125/2012 do Conselho Nacional de Justiça. Muito em-
bora haja – inclusive no estado sergipano – iniciativas 
em conciliação e mediação a ela anteriores, é a Re-
solução 125 que institui a Política Judiciária Nacional 
de tratamento adequado dos conflitos de interesses, 
ou seja, busca dar um tratamento coordenado nacio-
nalmente à incorporação destas práticas. Em desen-
volvimento, a pesquisa levantou o referencial teórico 
(primeira etapa) e tem recolhido as informações rela-
cionadas ao tema disponibilizados nos sites do CNJ 
e dos TJs contemplados pelo projeto – Sergipe, Per-
nambuco e Alagoas. Está previsto, por fim, o estudo 
comparativo entre as realidades levantadas, através de 
uma reconstrução histórica e das informações atuais e 
disponibilizadas na internet, das práticas de mediação 
e conciliação nos três tribunais estudados. O referen-
cial teórico já levantado aponta que o destaque das 
práticas auto compositivas adviria das recentes pers-
pectivas de adequação de jurisdição e da reformulação 
do conceito de conflito (e seu consequente desdobra-
mento no debate de acesso à Justiça). Diante da limi-
tação do modelo judicial, a mediação e a conciliação 
passam a ser vistas como instrumentos efetivos de 
pacificação social. Entretanto, da observação mais de-
tida de sua prática através da segunda etapa metodo-
lógica (e naquilo produzido em outros estudos com os 
quais entrou-se em contato ainda na primeira etapa), 
avulta-se a preocupação de que a incorporação deste 
aparato ao sistema brasileiro passa ao largo do teori-
zado acerca do tema. Os resultados parciais indicam 
que o objetivo pelo qual a jurisdição incorporou meca-
nismos auto compositivos reside preponderantemen-
te na gestão e controle numérico de demandas – cujo 
fito primordial é desonerar o judiciário das demandas 
de menor valor. A presente pesquisa é vinculada ao 
projeto financiado pelo CNPq (universal 14/2013) co-
ordenado pela Prof. Dra. Gabriela Rebouças, intitulado 
“Cartografia da Criação e Desenvolvimento de Práticas 
de Mediação e Conciliação nos Tribunais Estaduais: 
um estudo sobre o Nordeste do Brasil”. Busca-se, por-
tanto, analisar o grau de implementação da Resolução 
nº 125 e das políticas públicas orientadas pelo CNJ nos 
tribunais nordestinos citados, para compreender sob 
quais pressupostos erigem-se (e quais objetivos per-
seguem) as suas políticas de gestão.
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ESTUDOS SOBRE A CULPABILIDADE EM “MENORES E 
LOUCOS” DE TOBIAS BARRETO

Êmille Laís de Oliveira Matos, Karyna Batista Sposato

Resumo

Este projeto tem por objetivo analisar criticamente a obra 
intitulada “Menores e Loucos”, de autoria de Tobias Bar-
reto de Menezes, em sua atualidade e contribuição frente 
ao recorrente debate público acerca da menoridade penal. 
De igual modo, a proposta se situa no bojo das teorias 
modernas de culpabilidade, em face dos inimputáveis. O 
livro “Menores e Loucos” faz críticas ao Código Criminal 
de 1830 e aponta para um confl ito normativo entre dois 
artigos do referido diploma legal: o artigo 3º e o artigo 10.O 
olhar sobre a menoridade penal será, portanto o aspecto 
central desta revisão teórica e conceitual, concentrando-
se em duas ideias-chave sobre a matéria: de um lado a 
proteção especial que a Constituição Federal confere às 
crianças e adolescentes e de outro, a pretensão punitiva 
do Estado. A leitura e estudo aprofundado da obra de-
monstram a atualidade e importância da investigação de 
Tobias Barreto, que com sua invejável habilidade crítica e 
com ideias fi losófi cas de alguns escritores alemães discu-
te as noções de crime e criminoso, presentes no Código 
Criminal da época. Quanto à metodologia utilizada por 
se tratar de uma pesquisa eminentemente bibliográfi ca, 
terá como desafi o produzir um estudo analítico da pró-
pria obra, visando rever, reanalisar, reinterpretar e criticar 
pontos de vista teóricos. Destaque-se que para a teoria da 
imputação criminal os juristas alemães consideravam que 
ao atingir certa idade, legalmente estabelecida, o homem 
terá adquirido sua maturidade e capacidade para conhe-
cer o valor jurídico de seus atos e assumi-los. Acrescenta 
Tobias que “no terreno empírico do direito pouco impor-
ta que o homem seja livre ou deixe de sê-lo” (MENEZES, 
1886, p. 7). Logo vê-se que a obra é revolucionária, pois To-
bias Barreto não apenas aponta o Código Criminal como 
sendo autoritário, mas também discorre sobre a diferen-
ciação entre dolo e culpa quando não havia no Brasil ain-
da o conhecimento de crimes culposos.Nesse contexto, 
assoma-se entender sobre a dogmática da imputabilidade 
como elemento da culpabilidade na visão de ilustres os 
juristas contemporâneos que abordam o tema, como, por 
exemplo, Claus Roxin, Gunther Jakobs, Winfried Hassemer 
e Francisco Muñoz Conde.
 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART 1641, II DO CÓDIGO 
CIVIL, QUE ESTABELECE O REGIME DE SEPARAÇÃO DE 

BENS PARA OS MAIORES DE 70 ANOS

Larissa Santos Marques de Souza

Resumo

O atual código civil de 2002, em seu art. 1641, inciso II, es-
tabelece o regime de separação de bens para as pessoas 
maiores de (70) setenta anos. A constituição federal de 
1988 trás em seu texto alguns princípios e garantias fun-
damentais inerentes ao ser humano como o da dignidade 
da pessoa humana, da igualdade, da intimidade e da li-
berdade, princípios estes que se contrapõem o que está 
estabelecido no art.1641, II, do C.C. Ao se estabelecer um 
regime de bens obrigatório aos cônjuges limita-se total-

mente a liberdade do casal de optar pelo melhor regime 
de bens que regerá suas relações fi nanceiras o que acaba 
gerando uma presunção de incapacidade que na verdade 
nada mais é do que afronta aos direitos e garantias funda-
mentais e a nossa própria Constituição de 1988. O regime 
de bens a ser adotado pelos nubentes deve decorrer de 
livre e espontânea vontade, sem que o Estado possa in-
tervir na vida privada do casal de forma abusiva. Os que 
defendem a constitucionalidade de tal artigo presam pelo 
patrimônio da pessoa com mais de 70 anos, ou seja, esta 
ligado a fatores econômicos. A ideia da imposição do re-
gime de separação é afastar o incentivo patrimonial do 
casamento de uma pessoa jovem que contrai matrimônio 
com alguém mais idoso, para evitar o chamado “golpe do 
baú”. Porém tal argumento fere o que é de mais importan-
te na vida de uma pessoa que é a liberdade de escolha 
nos atos. A intervenção do estado nesse caso torna-se 
desnecessária, pois caberia aos nubentes à escolha do 
regime que julgarem melhor para suas vidas. Além disso, 
a súmula 377 do STF diz que “No regime da separação 
legal de bens comunicam-se os adquiridos na constância 
do casamento”, a ideia, é de que, mesmo se casando sob o 
regime de separação, durante o casamento estabelece- se 
uma sociedade de fato entre os cônjuges, e os bens são 
adquiridos pelo esforço comum. Tal súmula deve ser apli-
cada para já evitar o enriquecimento ilícito de um nubente 
sobre o outro.

A ASSESSORIA SECRETARIAL NA GESTÃO DE 
PROJETOS: UM ESTUDO DE CASO EM UMA 

ORGANIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

Omar Pinto Monteiro, Rosimeri Ferraz Sabino

Resumo

Com embasamento sob os princípios da gestão de pro-
jetos, esta investigação, em andamento, intenta analisar 
as implicações da assessoria secretarial nas atividades 
correntes de equipes que atuam em uma organização so-
cioambiental, sob o modelo gerencial de projetos. Consti-
tuindo-se em um estudo de caso, buscou-se, inicialmen-
te, conhecer os projetos em execução e seus respectivos 
quadros funcionais, as tarefas e os canais de interlocu-
ções. A seguir, identifi caram-se as atividades que deman-
dam o suporte de uma assessoria secretarial, bem como o 
perfi l dos sujeitos que as executam. Em etapa futura, pre-
tende-se verifi car a visão dos envolvidos nos projetos so-
bre eventuais carências de suporte administrativo na exe-
cução das atividades e os seus impactos nos resultados 
do atual modelo de gerenciamento. No estágio atual, o re-
ferencial abordado comprovou a relevância da comunica-
ção e organização administrativa para o desenvolvimento 
de trabalhos sob o modelo de gerenciamento de projetos, 
indicando a necessidade de uma função de suporte, de 
orientação e de interlocução entre os membros da equi-
pe e entre eles e o gestor principal. O acompanhamento e 
alinhamento dos trabalhos entre diferentes equipes repre-
sentam impacto coletivo, visto que o desenvolvimento de 
cada atividade volta-se para o objetivo fi nal que constitui o 
êxito do próprio projeto. Até esta etapa, identifi cou-se que 
as equipes não se encontram preparadas para atividades 
administrativas demandadas no contexto de seus proje-
tos, bem como apresentam uma interação defi citária, devi-
do ao processo inadequado de comunicação sobre ações 
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e eventuais ajustes em procedimentos, registros, compro-
missos e prazos. Também se evidenciou gaps de conhe-
cimentos para as atividades administrativas, resultando 
em re-trabalho e relações humanas prejudicadas pela so-
brecarga de procedimentos para os quais os sujeitos não 
se entendem responsáveis. Esses e demais aspectos que 
envolvem esta pesquisa, de cunho exploratório e descrito, 
serão analisados sob abordagem qualitativa, buscando-
se avaliar o cenário encontrado na organização diante dos 
referenciais adotados.

TRABALHO DOMÉSTICO: EVOLUÇÃO NO BRASIL

Marcela Silva Passos, Bárbara Mota Oliveira, 
Rosana Oliveira Almeida

Resumo

Embasada no campo da história do trabalho doméstico no 
Brasil, esta investigação objetivou mapear na Cidade de 
Itabaiana Sergipe os direitos do trabalhador doméstico. O 
trabalho doméstico compreende uma relação entre essa 
atividade e o passado colonial escravista que marcou de 
maneira perversa a população brasileira. Analisar a for-
ma de trabalho mais antiga do pais, por fi m, compreender 
que desde a época colonial essa profi ssão ainda é uma 
realidade para muitas mulheres nos dias de hoje. Sendo 
uma pesquisa bibliográfi ca exploratória, foram analisa-
das quarto trabalhadoras domésticas sendo utilizado um 
questionário de entrevista. Foi verifi cado que estão sol-
teiras e possuem fi lhos; além disso, a chefi a feminina no 
domicilio que se confi gura como uma realidade predomi-
nante. No que se refere ao grau de instrução das empre-
gadas domésticas entrevistadas, pôde-se notar a baixa 
escolaridade das mesmas. A grande maioria nem se quer 
concluiu o ensino fundamental. No que se refere à renda 
mensal, verifi cou-se a baixa remuneração nessa categoria 
profi ssional; a renda mensal da família não consegue che-
gar acima de 01 salário mínimo. As condições de trabalho 
destaca-se que nenhuma trabalha de carteira-assinada. 
Esse estudo é resultado de uma pesquisa de campo. A 
orientação é da Profª. Mscª Acácia Gardênia Santos Lelis. 
Portanto, é inegável o fato de que a regulação do trabalho 
doméstico sofreu uma evolução, mais ainda falta muito. 
Devemos buscar a justa igualdade de direitos com os ou-
tros tipos de empregado.
 

AVALIAÇÃO SENSORIAL DE AZEITE 
AROMATIZADO COM LARANJA

Joselina Pahim Hughes Nadaes, Thais Trindade de Brito 
Ribeiro, Katia Viana de Souza

Resumo

O azeite é um produto amplamente utilizado na cozinha 
mediterrânea e alvo de vários Estudos. Nos dias atuais, é 
possível comprar-se azeites com aditivos, nomeadamente 
aromatizados que têm como objetivo prolongar a vida útil 
e melhorar as propriedades nutricionais e as proprieda-
des sensoriais dos azeites. O uso de frutas, especiarias 
ou ervas na aromatização, são dotados de propriedades 
benéfi cas para a saúde, como o elevado teor em óleos 
essenciais e outros compostos com propriedades antio-
xidantes, antimicrobianos. Sendo assim, as frutas cítricas, 

principalmente laranjas e tangerinas, têm sido estudadas 
por ser importantes fontes de vitaminas e fi bras, as fru-
tas recentemente vêm sendo reconhecidas por conterem 
metabólitos secundários incluindo antioxidantes como 
ácido ascórbico, compostos fenólicos, fl avonoides, li-
monoides que são importantes para a nutrição humana. 
Neste sentido, o trabalho apresentado teve como objetivo 
produzir azeite usando como aromatizante as raspas de 
cascas de laranja Bahia e avaliar a aceitação do mesmo 
sensorialmente. Para aromatização foram utilizados um 
lote de azeite extra virgem adquirido em um mercado lo-
cal juntamente com a laranja Bahia. Para aromatização 
foi utilizados cerca de 30 g de raspas da casca da laranja 
Bahia para cada 500 mL de azeite. As raspas foram in-
troduzidas juntamente com o azeite e foram branquea-
das em banho maria com temperatura controlada. Após 
o branqueamento o azeite foi envasado em garrafa de cor 
âmbar com capacidade de 500 mL. Em seguida, a garra-
fa foi armazenada à temperatura ambiente e ao abrigo 
da luz solar durante um período de dois dias antes de se 
proceder a avaliação sensorial. Após dois dias foram rea-
lizado a analise sensorial com 30 provadores não treina-
dos utilizando-se uma Escala Hedônica de nove pontos 
para os parâmetros aparência, aroma e sabor e foi feito 
também a intenção de compra. Os resultados mostraram 
uma boa aceitabilidade com relação à aparência, aroma e 
sabor do azeite aromatizado com raspas de laranja, dos 
atributos sensoriais analisados não houve diferença sig-
nifi cativa nos resultados dos atributos analisados e os 
mesmos obtiveram notas entre sete e oito para todos os 
parâmetros analisados, correspondendo na escala gostei 
moderadamente para aroma e gostei muito para aparên-
cia e sabor. Com relação à intenção de compra, a média 
geral foi de 76,67% para escala que certamente compraria 
o azeite aromatizado com laranja. Diante dos resultados 
obtidos, conclui-se que o azeite aromatizado com raspas 
de laranja como aromatizante torna-se uma boa alternati-
va para adquirir aroma e sabor, uma vez que os resultados 
mostraram uma boa aceitação do mesmo principalmente 
nestes dois atributos analisados.

UM BREVE ESBOÇO DO PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍ-
FICA:RECONSTRUINDO A HISTÓRIA DAS TECNOLOGIAS 

- NEXOS E CONTEXTOS SOCIAIS E EDUCACIONAIS

Raphael Luiz Macêdo Fontana

Resumo

A tecnologia está tão presente na vida do homem que 
pode até ser confundida com a sua própria história. 
Entende-se por tecnologia o conjunto de saberes ad-
quiridos pelo homem aplicados a um bem comum. A 
tecnologia absorve o estudo dos procedimentos téc-
nicos, em sua forma geral e nas relações com o de-
senvolvimento da civilização. As TICS’s (tecnologias 
de informação e comunicação) são nada menos que 
um grupo de recursos tecnológicos conectados por 
um objetivo em comum, aplicando-se nas mais diver-
sas formas e setores, como por exemplo, a indústria, o 
comercio e a educação. Por meio desse trabalho viso 
expor os resultados finais do projeto de iniciação cien-
tífica PROBIC/UNIT. Foi utilizada uma metodologia 
baseada na pesquisa bibliográfica e documental, ex-
ploratória e histórica, com o objetivo de assimilar as 
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estruturas sociais e culturais no decorrer do processo 
de utilização das tecnologias. Legitima-se tal pesqui-
sa pela pratica da investigação cientifica e também a 
relação teoria-pratica. A carência de meios que possi-
bilitem o aluno a aprender de maneira prazerosa sobre 
as tecnologias da informação e comunicação gerou a 
necessidade da criação do projeto “Reconstruindo a 
história das tecnologias: nexos e contextos sociais e 
educacionais”, que foi finalizado em fevereiro de 2014 
com a duração de um ano. A fundamentação teoria foi 
o primeiro passo para a realização dos objetivos do 
processo, princípio que consolidou os conceitos e ar-
gumentações a respeito do objeto de pesquisa. A pri-
meira etapa do projeto teve como fruto arquivos cien-
tíficos, que foram produzidos e apresentados, visando 
expor toda a temática do objeto. Foi ministrada uma 
palestra em uma escola particular de Aracaju, Sergipe, 
onde os alunos puderam aprender sobre a história das 
tecnologias e seus conceitos, com espaço para expor 
suas ideias e entendimento sobre o tema. Como pas-
so final foi construída uma cartilha informativa sobre 
o percurso histórico das TIC na sociedade e na escola. 
Cartilha essa composta por imagens digitais referen-
tes a temática e com uma linguagem textual acessível 
e interativa para o publico do ensino fundamental e 
médio. Tal recurso pedagógico poderá amparar pales-
tras a serem realizadas sobre a temática, como mate-
rial didático pedagógico para melhor assimilação dos 
conteúdos a serem abordados.

QUESTÕES DE GÊNERO NAS ATIVIDADES DE 
ASSESSORIA: UM ESTUDO DE CASO NA CÂMARA 

MUNICIPAL DA CIDADE DE ARACAJU

José Alexandre Silva de Brito, Rosimeri Ferraz Sabino

Resumo

A investigação abordou o tema gênero e trabalho, com 
embasamento nas reflexões sociais contemporâneas 
sobre as distribuições de ocupação no mercado de 
trabalho. Os debates teóricos atuais objetivam alcan-
çar uma compreensão sobre as variações no tempo e 
espaço, com ênfase nos ofícios e nas profissões, bem 
como nas divisões desiguais dos trabalhos e os pro-
cessos que a sociedade utiliza para hierarquizar as 
atividades e os sexos, criando um sistema de gênero. 
Nesse contexto, a pesquisa buscou compreender como 
se apresentam as questões de gênero nas atividades 
de assessoria na Câmara Municipal de Vereadores, na 
cidade de Aracaju, configurando-se em um estudo de 
caso. Os sujeitos da pesquisa se constituíram em as-
sessores e vereadores, cujos dados foram coletados 
por meio de questionários, com questões abertas e 
fechadas. As análises foram desenvolvidas sob abor-
dagem quali-quanti, relacionando os resultados diante 
do referencial estudado. Concluiu-se que os cargos de 
assessoria na instituição investigada são preenchidos 
majoritariamente por funcionários do gênero masculi-
no. A esses sujeitos são atribuídas funções relaciona-
das às relações políticas, recebendo elevado grau de 
autonomia para as suas atividades. No mesmo cargo, 
o gênero feminino surge em número inexpressivo, re-
cebendo atribuições estritamente administrativas e 
operacionais, com atuação subordinada.

CRIMES AMBIENTAIS CONTRA ANIMAIS: UMA 
ANÁLISE NA DEPROCOMA- (DELEGACIA DE 

PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE) E NO 
PELOTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE

Franciele Faistel Ventura, Tâmara Andrade Vasconcelos, 
Carla Dantas de Alencar Santana

Resumo

O projeto tem como propósito analisar as denúncias de 
maus-tratos contra animais recebidos pelo Pelotão am-
biental, este que faz parte da polícia Militar de Aracaju/
SE, e também se existem casos que são encaminhados 
a DEPROCOMA-Delegacia de Proteção ao Consumidor 
e Meio Ambiente e a sua tramitação após a denúncia. A 
proteção ao meio ambiente em especial aos animais é 
um tema relevante tendo em vista a grande quantidade 
de carroceiros que se utilizam da força animal (cavalos) 
como freteiros. O objetivo geral desta pesquisa é analisar 
as denúncias e ocorrências de maus-tratos a animais que 
chegam até a DEPROCOMA e ao Pelotão Ambiental de 
Aracaju. Como objetivos específi cos têm-se: Identifi car as 
ocorrências de maus-tratos a animais, referentes ao mu-
nicípio de Aracaju: Realizar o levantamento discriminando 
quais são os animais que sofrem maior violência domés-
tica e por quem; Detectar os bairros de maior incidência 
em Aracaju/SE; Verifi car se a norma penal ambiental está 
sendo aplicada; Verifi car soluções para evitar o crime de 
maus-tratos contra animais depois da análise dos dados. 
Inicialmente será desenvolvida uma pesquisa teórico-
bibliográfi ca que proporcionará uma melhor compreen-
são da Lei dos Crimes Ambientais e sua função frente a 
Constituição Federal de 1988, para que se possa verifi car 
se as exigências presentes na legislação estão sendo res-
peitadas. Em seguida, será utilizado o método qualitativo, 
diante da coleta de dados perante o DEPROCOMA e o 
Pelotão Ambiental de Aracaju, referente aos 5 (cinco) últi-
mos anos. Partindo-se da coleta dos dados; listaremos os 
animais que são alvos de violência doméstica, reincidên-
cia, local, e aplicação da legislação em vigor, no caso a Lei 
de Crimes Ambientais entre outras. A conclusão dar-se-á 
através da organização de todos os dados e informações 
obtidos no desenvolver do projeto, essenciais para a re-
alização do estudo comparativo, o qual será realizado a 
parte da análise dos elementos coletados e apresentados 
por meio de um relatório. O estudo teórico-bibliográfi co 
será embasado nas obras doutrinárias de: Paulo de Bes-
sa Antunes, Édis Milaré, Maria Luiza Machado Granziera, 
Paulo Aff onso Leme Machado, Danielle Rodrigues, José 
Afonso da Silva, Marise Costa de Souza Duarte, entre ou-
tros. Além de periódicos e artigos científi cos. A pesquisa 
está em andamento.

A TRAJETÓRIA DO EGRESSO DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM SECRETARIADO EXECUTIVO 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE PARA 
INSERÇÃO NO MERCADO

Fabrício Oliveira Aquino, Rosimeri Ferraz Sabino

Resumo

Esta investigação, em andamento, visa compreender a 
trajetória do egresso do curso de graduação em Secreta-
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riado Executivo da Universidade Federal de Sergipe para 
a inserção no mercado, verifi cando-se os recursos e as 
estratégias sociais utilizadas por esses sujeitos. Embora 
em nível nacional o campo secretarial se mostre promis-
sor à empregabilidade, o panorama sergipano aponta 
para uma baixa demanda por profi ssionais credenciados 
de acordo com a lei de regulamentação da profi ssão. 
Diante desse cenário, tornou-se relevante investigar os 
caminhos que vem sendo percorridos pelos egressos do 
curso da UFS para a sua atuação profi ssional. Tal busca 
poderá revelar aspectos que contribuam em futuros es-
tudos sobre profi ssões, sob abrangência local específi -
ca e a relação diante de um panorama nacional. Sendo 
as profi ssões parte da dinâmica econômico-social, este 
estudo poderá, ainda, subsidiar análises sobre a cons-
trução, evolução e formação de ofícios regulamentados. 
Com embasamento teórico na Sociologia e, especifi ca-
mente, na das Profi ssões e, ainda, nas discussões so-
bre a estrutura profi ssional e de emprego na sociedade, 
a pesquisa se confi gura como exploratória e descritiva, 
sob a técnica de estudo de caso, com abordagem qua-
li-quanti para as análises. Como instrumento de coleta 
de dados junto aos sujeitos da investigação utilizou-se 
questionário, com questões abertas e fechadas. Esse pú-
blico foi constituído de egressos e agentes de represen-
tação coletiva da profi ssão. Na etapa atual da pesquisa, 
analisou-se o processo de profi ssionalização do Secreta-
riado, considerando as suas características específi cas, 
atividades, educação formal, o processo social de cre-
denciamento e o poder simbólico do status de profi ssão 
regulamentada diante dos referenciais estudados.

A REGULAÇÃO DA NANOTECNOLOGIA NOS 
EUA: UM ESTUDO DAS REGRAS APLICADAS AOS 

NANOMEDICAMENTOS

Lívia Carla Franco Oliveira, Mikael Silveira Campos, Lizia-
ne Paixão Silva Oliveira, Ellen de Oliveira Fumagali

Resumo

O emprego das nanotecnologias vem se desenvolven-
do rapidamente durante as últimas décadas, com apli-
cações em diversas áreas estratégicas: saúde, meio 

ambiente, energia entre outras. No campo da medici-
na, a alta demanda por nanomedicamentos colocados 
à disposição do consumidor geram incertezas em re-
lação aos riscos que seu uso pode causar à saúde hu-
mana. Dessa forma, os entes estatais vêm procurando 
regular o uso desses medicamentos. Nesse contexto, 
o objetivo generalizado do projeto reside em realizar 
um estudo sobre a regulamentação para nanomedi-
camentos nos Estados Unidos. O FDA é o órgão res-
ponsável pela proteção da saúde pública através da 
regulação e supervisão da segurança de alimentos, 
vacinas, fitofármacos, medicamentos entre outras 
atribuições previstas em lei. Além disso, foi possível 
verificar especificidades como: a) identificar as regras 
estabelecidas pelos EUA para manipulação e liberação 
de nanomedicamentos; b) avaliar os riscos que os na-
nomedicamentos podem causar à saúde humana; c) 
avaliar a porcentagem de nanopartículas permitidas 
pela legislação. Foi possível perceber, através das in-
formações coletadas, que existe uma grande incerteza 
científica sobre o uso de nanopartículas e uma grande 
lacuna na regulamentação das nanotecnologias, o que 
tem gerado intensos debates no campo acadêmico, 
principalmente em relação às consequências sociais e 
econômicas da disseminação desses produtos. Países 
como Estados Unidos, Canadá e a União Europeia têm 
se empenhado na regulação dos nanomadicamentos, 
na análise e desenvolvimento de métodos para avalia-
ção toxicológica e de impactos à saúde humana, entre 
outros temas relevantes. No tocante à metodologia, a 
pesquisa vem utilizando fontes primárias e secundá-
rias, através de leituras e estudos de artigos científicos, 
teses, dissertações, pesquisas em livros e periódicos, 
além de uma ampla pesquisa no site do FDA realiza-
da frequentemente visando sempre buscar novidades 
quanto à nanotecnologia e sua regulamentação. As 
informações coletadas estão sendo catalogada para 
análise e revisão com o objetivo de elaboração de um 
artigo científico.
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA CATALÍTICA DA LIPASE 
IMOBILIZADA EM SUPORTE DE SÍLICA MODIFICADA 
COM LÍQUIDO IÔNICO E APLICADA NA REAÇÃO DE 

TRANSESTERIFICAÇÃO

Gabriela Vieira Silva Simoes, Aroni Campos Professor, 
Matheus Mendonca Pereira, Nayara Bezerra Carvalho, 

Alini Tinoco Fricks, Lisiane Santos Freitas, Silvana Mattedi, 
Alvaro Silva Lima, Cleide Mara Faria Soares

Resumo

O uso do aditivo líquidos iônicos (LI) no preparo de suportes 
de sílica obtidos pela técnica sol-gel é uma das estratégias 
mais recentes para a obtenção de lipase imobilizada com 
alta efi ciência catalítica para aplicação em reações de sín-
tese (Zou et al., 2014; Naushad et al, 2012). Neste contexto, o 
objetivo deste trabalho foi imobilizar a lipase de Burkholde-
ria cepacia por adsorção física (ADS) em suportes de sílica 
sem (sílica controle-SC) e com do líquido iônico prótico (pen-
tanoato de N-Metilmonoetanoamina) (SIL) com a fi nalidade 
de avaliar os parâmetros reacionais (temperatura: 40 e 60ºC; 
razão molar: 1:7 e 1:13 e carregamento enzimático: 10 e 20% 
m/m) na reação batelada de transesterifi cação (180 rpm, 
96h) do óleo de girassol e etanol. A caracterização morfo-
lógica dos suportes e biocatalisadores foram realizadas por 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e determinação 
da área superfi cial específi ca, volume e diâmetro de poros 
(BET). Na avaliação dos parâmetros reacionais de transes-
terifi cação a maior conversão em ésteres etílicos do óleo de 
girassol para os biocatalisadores imobilizados em SC ou SIL 
foram encontradas à 40ºC, razão molar 1:7 e carregamento 
enzimático de 20%. Para o biocatalisador imobilizado por 
ADS em SIL a maior conversão foi de 80% em 72h e quando 
imobilizado em SC alcançou 92% no mesmo tempo reacio-
nal. A partir da análise morfológica por MEV foi possível ob-
servar a modifi cação da sílica após adição de líquido iônico, 
com formação da estrutura superfi cial com canais porosos 
e camadas irregulares, apresentando o mesmo perfi l após 
imobilização. A área superfi cial, volume e diâmetro dos po-
ros sofreram aumento após adição do LI durante a produção 
da sílica, mostrando um efeito positivo do aditivo. Após a 
imobilização da lipase em suporte produzido com LI obser-
vou-se um decréscimo do volume dos poros, possivelmente 
devido a presença da lipase imobilizada no interior dos po-
ros, impedindo a adsorção de nitrogênio. O uso de biocata-
lisadores imobilizados para produção de ésteres etílicos é 
foco de estudo de empresas de bioenergia, contudo ainda 
se faz necessário estudos quanto ao desenvolvimento de 
processos com que diz respeito à efi ciência catalítica, estabi-
lidade operacional e principalmente tempo de reação.

DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 
E ELETROQUÍMICA DE NANOFIOS PT-RH/C

Gabriel Fernandes Fernandes Pereira, Glaucia Regina Regi-
na Oliveira de Almeida, Giancarlo Richard Richard Salazar 

Banda, Katlin Ivon Ivon Barrios Eguiluz

Resumo

As células a combustível vêm recebendo uma notável aten-
ção nos últimos anos, uma vez que esse tipo de dispositivo 
portátil é capaz de converter energia química em energia 
elétrica a partir da reação de oxidação de álcoois de forma 

limpa. Para tornar esse tipo de mecanismo competitivo a 
nível comercial se faz necessária à investigação de eletro-
catalisadores que sirvam de suporte em eletrodos e que se-
jam capazes de melhorar o desempenho e efi ciência destas 
células. A platina é o metal de transição mais utilizado em 
processos redox para esse tipo de aplicação, devido a sua 
resistência a corrosão e sua baixa reatividade [1, 2]. Assim, 
o presente trabalho tem como objetivo a síntese de nano-
fi os PtRh/C através do método de redução química para a 
oxidação eletroquímica de metanol em meio ácido. Os na-
nocatalisadores desenvolvidos em laboratório foram estu-
dados eletroquímicamente usando as técnicas de voltame-
tria cíclica, cronoamperometria e curva de polarização em 
estado quase-estacionário, e posteriormente comparados 
com o catalisador comercial Pt/C  (E-Tek). Será realizada a 
caracterização  física dos nanocatalisadores desenvolvidos 
a partir das técnicas de difratometria de raios-X (DRX) e mi-
croscopia eletrônica de varredura (MEV). Foram sintetizados 
nanofi os de composição Pt50Rh50, Pt60Rh40, Pt70Rh30, 
Pt80Rh20 e Pt90Rh10 suportados em carbono Vulcan 
XC72R e realizados os testes eletroquímicos em eletrólito 
de suporte (H2SO4 - 0,5M) com a fi nalidade de observar o 
comportamento da área superfi cial, bem como a efi ciência 
de degradação do metanol. Após a realização das voltame-
trias cíclicas foi possível visualizar que com a adição do Rh à 
Pt ocorre a inibição dos picos característicos da Pt. Também 
foram realizadas curvas de polarização por 2 horas, nessa 
análise foi possível observar o potencial de início da reação 
de oxidação de metanol para os catalisadores desenvolvidos 
(entre 0,55 e 0,7V), por outro lado, até a presente data, a com-
posição que demonstrou maior densidade de corrente foi o 
eletrodo Pt60Rh40/C. Posto isso, pode-se concluir que o 
método de preparação dos nanofi os desenvolvidos em labo-
ratório está permitindo a obtenção de materiais ativos para 
oxidação de metanol.

MONITORAMENTO DE DIAPHORINA CITRI E 
BIOENSAIOS DE PATOGENICIDADE COM FUNGOS 

ENTOMOPATOGÊNICOS

Nayalla Martins Domingues, Marcelo da Costa

Resumo

A produção de citros no Brasil é uma das principais ativi-
dades do agronegócio nacional e junto ao seu crescimento 
surgiram pragas de grande importância econômica para as 
plantações. Entre elas, destaca-se o psilídeo Diaphorina ci-
tri responsável por acentuada queda na produção de citros. 
Esta espécie de inseto atua como vetor da bactéria Candida-
tus liberibacter ssp, sendo o transmissor deste fi topatógeno, 
agente causal da doença Huanglongbing (HLB), quando se 
alimenta do fl oema das plantas. Os principais sintomas são 
deformidades nas folhas, fumagina, brotação seca, declínio 
das árvores que morrem em poucos anos. Uma alternativa 
para melhorar a efi ciência de fungos como biopesticidas é 
preservando ou formulando a unidade infectiva, chamada de 
conídio, com o intuito de manter sua viabilidade alta por um 
período maior. A efi ciência dos fungos entomopatogênicos 
como método de controle biológico para inúmeras pragas, 
associados aos aspectos de sustentabilidade ambiental na 
área fi tossanitária deve ser objetivo de constante pesquisa. 
Particularmente, em relação à cultura de citros, onde há a uti-
lização de inseticidas químicos a opção por estratégias de 
controle com fungos entomopatogênicos torna-se uma al-
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ternativa viável em especial para espécies de pragas, vetores 
de doença a exemplo do psilídeo-do-citros, Diaphorina citri 
Kuwayama. O presente trabalho teve três principais objeti-
vos, a avaliação dos fungos entomopatogênicos quanto ao 
efeito e a resistência a radiação UV e temperatura, sua carac-
terística molecular e os requisitos iniciais para o controle bio-
lógico da Diaphorina citri, em condições de laboratório, entre
os meses de junho/2013 e junho/2014. Os insetos utilizados 
para no bioensaio foram originários da criação do Laborató-
rio da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Os psilídeos foram 
mantidos em 36 plantas de murta (M. paniculata) cultivadas 
em tubetes, contendo 20 psilídeos em cada. Foi possível 
observar diferentes níveis de tolerância à radiação UV-B en-
tre os isolados de fungos entomopatogênicos dos gêneros 
Beauveria e Metarhizium, provavelmente, infl uenciados por 
características fenotípicas dos mesmos. Quando compara-
dos aos isolados de Beauveria, o Metarhizium spp apresen-
tou uma tolerância menor a radiação. O uso de RAPD e a 
correlação com os dados de origem foram sufi cientes para 
verifi car a diversidade genética dos isolados de fungos ento-
mopatogênicos, mostrando que os isolados de Beauveria 6 
e 8 apresentaram maior similaridade  genética (75%), ambos 
coletados no período seco. Os diferentes isolados de fungos 
entomopatogênicos Beauveria bassiana, Metarhizium ani-
sopliae, Isaria fumosorosea e Hirsutella thompsoni são pa-
togênicos ao Diaphorina citri demonstrando potencial para 
atuarem como controladores biológicos desta praga.

ATUAÇÃO DO LÍQUIDO IÔNICO EM ETANOL NO 
PROCESSAMENTO DE EMULSÕES DE PETRÓLEOS 

PESADOS VIA MICRO-ONDAS (Atuação do líquido iônico 
em etanol no processamento de emulsões de petróleos 

pesados via micro-ondas)

Milson Santos Barbosa, Cláudio Dariva, Elisângela Batista 
da Silva, Mayara Paes Brito, Elton Franceschi, Maria Cecília 

Vaz de Campos

Resumo

A formação de emulsões ocorre frequentemente na nature-
za e em muitos setores industriais (Xia, 2005). Por possuir 
tensoativos naturais e ser produzido juntamente com a água 
presente no subsolo, do petróleo se originam emulsões alta-
mente estáveis pela aplicação de altas tensões de cisalha-
mento nas válvulas e tubulações durante a produção (Bor-
ges; Rondón, 2009). Estas, se tornam problema para o ramo 
petrolífero, pois apresentam viscosidade elevada, afetam o 
sistema de bombeio e transferência, comprometem algu-
mas operações nas refi narias, representam volume ocioso 
na transferência e tancagem do petróleo e geram problemas 
de incrustação e corrosão nos oleodutos de exportação (Jin; 
Li; Xu, 2011). Para a desestabilização de emulsões de petróleo 
pesado os tratamentos atuais têm apresentado pouca efi ci-
ência, motivando a busca por tecnologias alternativas. O pro-
cessamento de emulsões de petróleo via radiação micro-on-
das tem sido apresentado na literatura como uma alternativa 
efi caz às técnicas comumente utilizadas (Nyutu, 2008). Para 
aumentar a efi ciência do aquecimento via micro-ondas, uma 
opção empregada é a alteração da composição do sistema 
através do uso de compostos específi cos que possuam pro-
priedades dielétricas vantajosas, favorecendo a absorção da 
radiação pela amostra e podendo ser selecionados de forma 
a intervir não unicamente no aquecimento do sistema, como 
também nos mecanismos envolvidos no processo. Neste 

sentido, líquidos iônicos (LI’s) têm sido bastante utilizados 
como aditivo em processos envolvendo aquecimento via 
micro-ondas (Silva, 2013). O objetivo deste trabalho é inves-
tigar o efeito do par líquido iônico/etanol no processo de de-
semulsifi cação de emulsões de petróleo pesado via micro-
-ondas. Foram sintetizadas emulsões via homogeneizador 
Ultra-Turrax (modelo T-25 Basic da IKA) a partir do petróleo 
nacional e salmoura (conc. 50 g/l de NaCl), com  teor de água 
de 35% - 45%. Foram adicionadas quatro soluções de líquido 
iônico [C12mim]+[NTf2]- em etanol nas proporções: 25%LI 
: 75%EtOH, 40%LI : 60%EtOH, 50%LI : 50%EtOH, 75%LI : 
25%EtOH. Os ensaios de quebra da emulsão via micro-on-
das foram conduzidos em reator Synthos 3000 da Anton 
Paar, sob temperatura constante fi xada em 120ºC e tempo de 
processo de 15 min. Logo após, as amostras foram recupera-
das e caracterizadas utilizando-se da técnica de difração a 
laser (Malvern Mastersizer, modelo 2000) para determinar 
a distribuição de tamanho de gotas e de titulação potencio-
métrica (Metrohm Titrando 836) empregando o reagente de 
Karl- Fischer para determinação do teor de água presente 
nas amostras analisadas. Os resultados indicam a seleção 
de um solvente adequado pode facilitar a mistura do líquido 
iônico no petróleo bruto, produzindo melhores resultados de 
desemulsifi cação em menores concentrações.

DESENVOLVIMENTO DE AGENTES INTELIGENTES 
INTERATIVOS PARA JOGOS DE CARTAS NO ESTILO RPG

Renato Roberto de Jesus Junior, Thayane de Paula Santos, 
Fabio Gomes Rocha

Resumo

O título de projeto faz referência a uma pesquisa de inicia-
ção científi ca inserida na modalidade PROVIC, da Universi-
dade Tiradentes. A Guerra de Canudos (1896 – 1897) foi um 
confronto entre o Exército da República e os integrantes de 
um movimento popular de fundo sócio-religioso liderado por 
Antônio Conselheiro. O confl ito contou com quatro expedi-
ções militares, sendo as três primeiras tentativas das tropas 
do governo que foram derrotadas pelo arraial de Canudos. 
Os povos do sertão estavam armados e resistiram ao com-
bate dos militares, porém na quarta tentativa as tropas do 
governo incendiaram o arraial, degolaram prisioneiros e ma-
taram grande parte da população, mais precisamente a sua 
maioria unânime. Este trabalho visa desenvolver um sistema 
computacional que se comportará como um adversário para 
um jogador humano em um jogo digital de carta com foco 
educacional na modalidade RPG. Serão pesquisadas técni-
cas de Inteligência Artifi cial para tornar este sistema capaz 
de tomar decisões quanto a sua próxima jogada de forma 
inteligente, aprendendo com as jogadas dos adversários 
que já enfrentou. Pretende-se investigar um método que se 
assemelha à técnica times de programas de computadores 
(Teams of Computer Programs) em conjunto a teoria dos 
jogos e de decisão, que visa criar agentes para revezarem 
durante as partidas, dependendo da situação do jogo. Serão 
realizadas pesquisas sobre este tema, o estado da arte das 
técnicas pertinentes, os modelos teóricos que se baseiam e 
os algoritmos que os implementam. Nos três primeiros me-
ses do projeto será realizada uma pesquisa bibliográfi ca so-
bre as técnicas no estado da arte sobre o problema. A partir 
do segundo mês, concomitantemente serão estudados os 
temas relacionados ao que foi obtido no primeiro mês desta 
pesquisa inicial. Após esta fase, iniciará o desenvolvimento 
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do sistema baseado no resultado obtido daquela fase, que 
deve durar 3 meses. Após o desenvolvimento, os próximos 
três meses serão usados para testar e validar o algoritmo 
proposto. Esta fase de teste também envolve possíveis me-
lhorias no sistema. A última fase será o fechamento da do-
cumentação do trabalho realizado, contando com a possível 
participação em eventos de divulgação de trabalhos científi -
cos. Na introdução das batalhas o jogo terá animações em 
3D e as demais partes serão em 2D. Todo o código será fei-
to utilizando o Java, linguagem de programação orientada a 
objeto, como ferramenta de desenvolvimento a IDE Eclipse. 
Serão utilizadas bibliotecas gráfi cas do Java para as partis 
de animações e em alguns momentos, se necessário, será 
utilizada a Engine jMonkey, motor gráfi co com um grafo de 
cena integrado e é escrito inteiramente em Java. Quanto a 
jogabilidade, as principais infl uências são os jogos Hearths-
tone, Yu-Gi-Oh! e o Magic: The Gathering, todos de cartas. O 
interesse neste desenvolvimento é criar um software onde 
o jogador consiga aprender, de forma divertida e interativa, 
sobre a história da Guerra de Canudos.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
À DISTÂNCIA COM DETECÇÃO FACIAL

Ikaro Silva Feitosa, Acacio Ramos Salgueiro, 
Fabio Gomes Rocha

Resumo

Tendo em vista a crescente demanda dos sistemas de Ensi-
no a Distância (EAD), fi cou clara a necessidade de desenvol-
ver técnicas para avaliar os discentes em diversos cursos e 
disciplinas por meios digitais, mantendo assim o controle do 
acesso e a garantia da autenticidade do aluno. No ensino a 
distancia a confi rmação da verdadeira identidade do aluno 
ainda é analisada com métodos inseguros e inefi cazes, limi-
tados apenas pela validação de usuário e senha, o que não 
dá a mínima garantia de que o próprio usuário responderá a 
avaliação. Este problema nos leva à seguinte questão: Como 
garantir e validar que quem está respondendo a avaliação é a 
pessoa verdadeira? Esta problemática norteia nossa pesqui-
sa com o tema “Desenvolvimento de sistema de avaliação 
à distância com detecção facial”. Será investigado um mé-
todo e quais são os algoritmos mais efi cazes para detecção 
facial, analisando características das imagens e utilizando a 
técnica Viola-Jones para o reconhecimento facial, com isto 
tentaremos elevar a taxa de acerto de 75% para mais de 90%. 
O homem utiliza o reconhecimento facial natural no seu co-
tidiano para interagir com seus conhecidos, porém para rea-
lizar o mesmo por meio computacional é preciso aplicar al-
gumas técnicas e passos de análises, sendo essas etapas: a 
aquisição da imagem, pré-processamento, detecção da face, 
extração de características e o reconhecimento da face do 
indivíduo. Cada uma das técnicas citadas anteriormente de-
verão aplicar correções de variantes do ambiente que podem 
difi cultar a análise e o processamento da imagem como: a 
iluminação, resolução da webcam, posição da face, entre 
outras. Serão analisados métodos melhores para cada caso. 
Para o desenvolvimento desta pesquisa avaliaremos a tec-
nologia que oferece o melhor custo-benefício, assim como, 
qual o banco de dados que fornecerá o melhor desempenho 
pra esta aplicação e a linguagem para rodar em back-end 
(lado servidor). O principal o objetivo deste projeto é utilizar a 
detecção facial, que se comportará como analisador biomé-
trico para o controle de acesso, para, desta forma, melhorar 

a qualidade do ensino à distância (EAD). Antes e depois de 
qualquer avalição do EAD, será necessário que o aluno con-
fi rme sua identidade, no qual terá que utilizar uma webcam 
para ser adquirida a imagem de sua face, o qual vai permiti 
ao sistema validar o acesso ao usuário através de compa-
ração e validação do usuário pela sua face. Desta forma, o 
aluno só poderá ter acesso à avaliação se for confi rmada sua 
verdadeira identidade.

PLATAFORMA DE VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO 
(P-VANT)

José Rhamar dos Santos Nunes, Diogo de Aquino 
Wanderley, Claudio de Oliveira

Resumo

Um quadricóptero, também conhecido como drone, é um tipo 
de aeronave não tripulada que está ganhando cada vez mais 
espaço nas mais variadas atividades desempenhadas pelo 
homem. Sendo objeto de pesquisa em várias universidades, 
seu desenvolvimento envolve múltiplas aéreas do conheci-
mento. Este projeto objetiva a concepção, modelagem e cons-
trução de um quadricóptero controlado remotamente a partir 
de uma base em terra. As possibilidades de uso desse tipo 
aeronave são das mais variadas possíveis. Neste projeto, utili-
zou-se uma confi guração clássica consistindo de quatro roto-
res, perfi s retangulares delgados de alumínio e placas de fi bra 
de vidro. Apesar da simplicidade de construção, o desenvolvi-
mento deste projeto superou grandes desafi os no controle de 
estabilidade do quadricóptero. Especialmente, a aquisição de 
sinais dos sensores utilizados (acelerômetro, magnetômetro 
e giroscópio), os algoritmos utilizados para fi ltragem destes 
sinais e os algoritmos para o controle dos motores foram os 
problemas superados que apresentaram os maiores desafi os. 
Durante seu desenvolvimento, foi utilizada uma metodologia 
clássica para o projeto de engenharia consistindo das etapas 
de concepção, modelagem e prototipagem. O conceito produ-
zido durante concepção não foi muito complicada uma vez 
que a confi guração clássica do quadricóptero foi usada. As 
etapas de modelagem e prototipagem se desenvolveram con-
correntemente: o comportamento de cada sensor (e fi ltragem 
do respectivo sinal) foi analisado e simulado isoladamente; 
em seguida, todos os sinais foram integrados e usados para 
a modelagem e simulação do controle PID dos motores; fi nal-
mente, um protótipo físico foi implementado. Como principais 
resultados deste desenvolvimento, destacam-se a dissemina-
ção de conhecimento multidisciplinar (dinâmica de voo, ele-
trônica, controle), o desenvolvimento de uma plataforma aber-
ta para futuros projetos, o domínio de tecnologia incomum 
aos cursos de graduação e, sobretudo, a motivação desperta-
da para com o curso de Engenharia Mecatrônica. 

ANÁLISE DO FENÔMENO DE ENCOLHIMENTO DURANTE 
A SECAGEM CONVECTIVA DA MANGABA (Hancornia 

speciosa)

José Raymundo de Alcântara Neto, Emanuel da Silva Olivei-
ra Neto, Acácia Lima Silva, Gabriel Francisco da Silva, Álvaro 

Silva Lima, Odelsia Sanches de Alsina

Resumo

A mangaba (Hancornia speciosa) é um fruto tropical de gran-
de importância comercial principalmente nas regiões Norte 
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e Nordeste, sendo o estado de Sergipe o maior produtor do 
país, representando 55,5% da produção (IBGE, 2010). A seca-
gem constitui um método de conservação bastante utilizado 
na cadeia alimentícia na redução das perdas pós-colheita, 
já que se estima que tais perdas representem cerca de 40% 
da produção total. Tal processo é tradicionalmente defi nido 
como uma operação unitária que converte um material sóli-
do, semissólido ou líquido em um produto sólido de menor 
teor de umidade (Baker, 1997). Apesar de apresentar pontos 
positivos, tais como aumento da vida de prateleira, redução 
nos custos de transporte e armazenamento, estabilidade 
química e microbiológica, oferta durante o período de entres-
safra; a secagem pode alterar algumas características sen-
soriais e valor nutricional dos alimentos, sendo a intensidade 
dessas alterações, dependente das condições utilizadas no 
processo de secagem e das características próprias de cada 
produto. O encolhimento do produto após a eliminação de 
parte da umidade é um fenômeno comum que altera a ca-
racterística física do produto, proporcionando, muitas vezes, 
redução no tamanho ou até na forma geométrica dos produ-
tos (Louka et al., 2004). O objetivo desse trabalho foi avaliar 
o encolhimento durante a secagem convectiva da mangaba 
(Hancornia speciosa). O experimento foi realizado em tripli-
cata, com frutos inteiros desidratados osmoticamente em 
5 condições (64°Brix/60rpm; 60°Brix/60rpm; 50°Brix/60r-
pm; 50°Brix/sem agitação; 60°Brix/20W) por um período de 
360 minutos. Os frutos foram dispostos em peneiras de inox 
e submetidos a um secador de bandejas a temperatura de 
60°C, pesadas em intervalos de tempo pré-determinados e, 
com o auxílio de um paquímetro estimadas as suas dimen-
sões em todos os tempos. O encolhimento foi observado em 
todas as condições estudadas, entretanto o nível de enco-
lhimento foi menor para o experimento realizado a 60°Bri-
x/60rpm, o qual se mostrou em torno de 34%.

EFEITO DA TEMPERATURA NA OXIDAÇÃO 
ELETROQUÍMICA DE ETANOL SOBRE CATALISADORES 

PLATINA–ESTANHO SUPORTADOS EM CARBONO

Mychelli Andrade Santos, Franz Edwin López Suárez, Katlin 
Ivon Barrios Eguiluz, Giancarlo Richard Salazar Banda

Resumo

As células a combustível são dispositivos que convertem 
energia química em energia elétrica e térmica de maneira 
mais efi ciente e ecológica. Nas células a combustível de eta-
nol direto o uso de nanopartículas bimetálicas é uma alter-
nativa promissora à Pt pura. Catalisadores binários conten-
do Pt-Sn suportados sob carbono têm sido descritos como 
os mais efi cientes para a oxidação eletroquímica de etanol, 
quando são comparados com outros catalisadores binários 
[1,2]. O passo determinante da velocidade de oxidação do 
etanol depende da temperatura da reação e esta fortemen-
te determinada pela distribuição de Sn entre os estados li-
gados e não ligados. Em temperaturas altas, a oxidação do 
etanol esta associada com o incremento no numero de sítios 
ativos disponíveis para a oxidação. Este estudo teve como 
objetivo desenvolver eletrocatalisadores nanoestruturados 
sintetizados por um método de deposição, buscando estu-
dar e estabelecer o efeito da temperatura na oxidação ele-
troquímica do etanol e sua relação entre a estrutura dos me-
tais e os passos de controle da reação. Assim, o catalisador 
(Pt2–Sn/C) sintetizado neste trabalho foi obtido com 20% 
em massa de metal em relação ao carbono Vulcan XC72. 

O catalisador Pt–Sn foi sintetizado por um  processo de de-
posição usando o agente redutor ácido fórmico (HCOOH). 
A síntese foi feita a temperatura de 85 ºC. Esse catalisador 
foi submetido à caracterização eletroquímica registrada nas 
seguintes temperaturas: 25, 30, 40 e 50 ºC respectivamente, 
e notou-se que os perfi s voltamétricos do catalisador Pt2–
Sn/C apresentaram-se similares ao perfi l do comportamen-
to típico da Pt policristalina em meio ácido, relacionado isto 
ao aumento nas regiões de adsorção e dessorção de hidro-
gênio e à formação de óxidos. Quando comparados os perfi s 
voltamétricos percebeu-se que quando há um aumento da 
temperatura o eletrocatalisador apresenta um pico elevado 
na formação dos óxidos, e um pico bem defi nido na redução 
dos óxidos. Esse fato ocorre devido ao efeito que a tempera-
tura provoca no eletrocatalisador, ela acelera os processos 
de oxidação/redução, tornando-os mais visíveis. Além disso, 
nas reações de oxidação do etanol os catalisadores apresen-
taram altas densidades de corrente, com potenciais de início 
de oxidação entre 0,7; 0,5; 0,44; 0,4 V (obtidos a 25; 30; 40 
e 50 ºC, respectivamente). Este catalisador obteve atividade 
eletrocatalítica satisfatória para a oxidação de etanol em 
meio ácido sobre o efeito da temperatura, e promissor para 
aplicações futuras.

PRÁTICAS CROMATOGRÁFICAS PARA AVALIAÇÃO DA 
QUALIDADE DO SOLO E DE BIOFERTILIZANTES

Eduardo Costa Burle, Renan Tavares

Resumo

O crescimento populacional humano e animal têm pro-
vocado o aumento da demanda por alimentos, tendo por 
consequência o acréscimo das áreas cultivadas e da in-
tensidade do uso do solo associado ao uso de fertilizan-
tes e adubos químicos. A Cromatografi a Circular Plana é 
uma técnica criada por Ehrenfried Pfeiff er em meados do 
século passado que permite observar detalhes da ativida-
de enzimática específi ca durante a fermentação e o equi-
líbrio proteico na formação da matéria orgânica do solo. 
Essa pesquisa objetivou analisar a fertilidade química do 
solo para defi nir a quantidade e os tipos de fertilizantes, 
corretivos agrícolas para qual o manejo correto do solo 
visando à manutenção e recuperação da produtividade. 
Para iniciar a análise cromatográfi ca primeiramente são 
retirados 5 gramas do solo e adicionados 50 ml de solu-
ção de Soda Cáustica a 1%. Para agregar as partículas é ne-
cessário mover o vaso de forma circular seis vezes para a 
direita, seguida de seis vezes para a esquerda, sendo esse 
processo repetido seis vezes cada conjunto de direita-es-
querda. Sendo esse processo de mistura (6x6x6) repetido 
entre os intervalos de 15 minutos, 1 hora e 6 horas. Duran-
te o preparo da solução de solo, é impregnado Nitrato de 
Prata a um papel fi ltro que depois de seco no escuro, é no-
vamente impregnado pela solução de solo já curada, onde 
será levada para secar em local na ausência de luz. Após a 
realização do trabalho conclui-se que os solos estudados 
podem ser melhorados utilizando fertilizantes e compos-
tos orgânicos para melhorar as atividades microbianas e 
o acréscimo de minerais e proteínas, ajudando o solo a 
sempre manter o seu potencial produtivo. Trata-se de um 
método simples, econômico e acessível para a agricultura 
familiar e que propiciará o monitoramento da qualidade 
do solo ao pequenos agricultores, enfatizando os parâme-
tros bióticos e minerais. 
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EFEITO DO SUPORTE EM CATALISADORES TERNÁRIOS 
DE PLATINA NA OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA DO 

ETANOL

Caio Vinícius da Silva Almeida, Franz López-Suárez, Katlin 
Eguiluz, Giancarlo Salazar Banda

Resumo

Células a combustível de etanol direto estão emergin-
do como uma tecnologia potencial para a conversão 
de energia altamente eficiente e limpa [1]. O carbono 
é o suporte mais comum para catalisadores, devido 
a sua elevada área de superfície e boa condutivida-
de elétrica. Este material, contudo, nem sempre exi-
be uma resistência adequada à corrosão provocada 
pela oxidação eletroquímica na célula a combustível. 
Outros suportes de catalisadores como o grafeno e 
óxidos metálicos têm recebido bastante atenção re-
centemente, como uma alternativa ao carbono, com 
o objetivo de aumento simultâneo da atividade cata-
lítica e da durabilidade dos compósitos catalíticos [2]. 
Neste trabalho, pretende-se estudar o efeito dos su-
portes de SnO2 e grafeno em catalisadores ternários 
de platina, estanho e ródio. Na oxidação eletroquímica 
do etanol. Os catalisadores foram sintetizados por um 
processo de deposição usando ácido fórmico como 
agente redutor. Uma solução 2M de ácido fórmico foi 
adicionada a uma massa apropriada do substrato para 
produzir catalisadores com 20% em massa de metais. 
Os catalisadores apresentaram um comportamento 
eletroquímico típico, em relação às regiões de adsor-
ção-dessorção de hidrogênio e óxidos, de materiais de 
Pt em soluções ácidas. O catalisador Pt-Rh-Sn (6:2:4)/
grafeno comercial mostrou o melhor desempenho nos 
cronoamperogramas obtidos durante a oxidação do 
etanol. O catalisador Pt/SnO2 também apresentou 
resultados superiores ao catalisador Pt/C A partir dos 
resultados obtidos neste estudo, pôde-se concluir que 
os suportes de SnO2 e grafeno são eficazes para a oxi-
dação eletroquímica do etanol e obtiveram melhores 
resultados que os catalisadores com carbono como 
suporte, tornando-os promissores como suporte para 
células a combustível de etanol direto.

MODELAGEM 3D E ANIMAÇÃO DE MODELOS

Kelvin Sand de Oliveira Santana, Isadora Maria Lima do 
Nascimento, Fabio Gomes Rocha

Resumo

O desenvolvimento de simulações computacionais é capaz 
de reduzir custos, otimizar o processo de pesquisa e, por ve-
zes, experimentar situações que na vida real seriam imprati-
cáveis (exemplo: simulações nucleares, simulações molecu-
lares, simulações de stress em um objeto: carro, avião, naves 
espaciais, etc.) (SANTOS et. al., 2013). Em tais simulações, o 
objeto a ser testado é reconstruído em um ambiente virtual 
gerando-se uma malha 3D fi el a suas características físicas 
e movimentação. Esse processo é chamado de modelagem 
3D e animação do modelo. Dessa forma, a modelagem 3D é 
parte fundamental de muitas simulações, como também é 
um fator primordial no processo de desenvolvimento de jo-
gos e na indústria cinematográfi ca.

USO DE PRODUTOS COM ATIVIDADE 
ANTIMICROSPORIDIA NO CONTROLE DE NOSEMA 

SP. (MICROSPORIDIA: NOSEMATIDAE) EM CRIAÇÕES 
DE DIATRAEA SACCHARALIS (FABR.) (LEPIDOPTERA: 

CRAMBIDAE)

Tarcisio Melo Silva Aragão, Iedo Silva da Cruz, Renata Araú-
jo Simões, Marcelo da Costa Mendonça

Resumo

O Filo Microsporidia é composto por parasitas intracelula-
res obrigatórios que infectam de invertebrados a mamífe-
ros (Wittner e Weiss, 1999), alguns gêneros são de extrema 
importância porque são obstáculos para a manutenção de 
criações de insetos em laboratório (Parra et al., 2010). A partir 
de 1977, no Brasil, foram relatadas as primeiras ocorrências 
de nosemoses em criações laboratoriais da broca-da-cana, 
Diatraea saccharalis (Fabri.) (Lepidoptera: Crambidae) (Alves, 
S.B.; informação pessoal). Este problema vem se agravando 
com o passar dos anos, em função de alterações nas téc-
nicas de criação, objetivando uma maior produção deste in-
seto e do parasitoide Cotesia fl avipes (Cam.) (Hymenoptera: 
Braconidae) (Simões et al., 2012). O objetivo do trabalho foi 
avaliar o uso de produtos antimicrosporídeos no controle de 
Nosema sp. em lagartas de D. saccharalis. O bioensaio foi re-
alizado no Laboratório de Entomologia da Embrapa Tabulei-
ros Costeiros/CPATC, os insetos utilizados foram provenien-
tes de criação em laboratório e a suspensão de 106 esporos.
mL-1 de NaCl (0,85%) obtida a partir de lagartas com nose-
mose. Os produtos foram incorporados a 100ml de dieta de 
King e Hartley (1985) nas quantidades: 2,5mg de Quinina (Q); 
35,14mg de Tiabendazol (T); 41,17mg de Metronidazol (M) e 
8,3mg de Albendazol (A) e oferecidos as lagartas no 3º instar 
3 dias antes (a.i.) e após inoculação (p.i.), por via oral. Os trata-
mentos: i) lagartas não infectadas (LN); ii) lagartas infectadas 
(LI); iii) LN + Q; iv) LN + T; v) LN + M; vi) LN + A; vii) LI + Qa.i.; 
viii) LI + Ta.i.; ix) LI + Ma.i.; x) LI + Aa.i.; xi) LI + Qp.i.; xii) LI + Tp.i.; 
xiii) LI + Mp.i. e xiv) LI + Ap.i., foram compostos por 10 repeti-
ções com 5 lagartas cada. As lagartas foram acondicionadas 
em tubos de vidro (60x150 mm) com dieta (acrescida ou não 
dos produtos testados) e mantidos a 26±1ºC, 60±10%UR e 
fotofase de 12h. Após 10 dias da inoculação, as lagartas fo-
ram pesadas e maceradas em água destilada para a análise 
do nível de infecção, estimado pela quantidade de esporos 
por campo de leitura em microscópio óptico (1000x). Os 
produtos reduziram o nível de infecção por Nosema sp. em 
D. Saccharalis, comparando-se as lagartas tratadas a.i. e as 
tratadas com Tp.i. em relação às infectadas. A ingestão dos 
produtos p.i. afetou negativamente o desenvolvimento das 
lagartas e, com exceção do Tiabendazol, favoreceu o aumen-
to do nível de infecção.

INFLUÊNCIA DO TEOR DE ÁGUA E DA TEMPERATURA 
NA ESTABILIDADE DE EMULSÕES ÁGUA-ÓLEO

Arley Alles Cruz, Walisson de Jesus Souza, Katilla Mo-
nique Costa Santos, Alexandre Ferreira Santos, Cesar 

Costapinto Santana

Resumo

Desde épocas remotas, a busca por recursos energéticos 
para a sobrevivência da humanidade tem sido feita. Dentre 
os mais variados tipos de energia encontrados o petróleo 
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tem se destacado durante décadas. Porém vários problemas 
estão relacionados quanto à produção do petróleo. Um deles 
está na produção elevada de petróleos pesados e extrape-
sados que possuem uma grande quantidade de asfaltenos, 
resinas e ácidos naftênicos, somados com um percentual de 
água associada (natural do reservatório ou injetada a partir 
dos métodos de recuperação) formando emulsões. Visto tal 
empecilho, a emulsão formada é enviada para a etapa de 
processamento primário que é constituída por vasos sepa-
radores gravitacionais associados com métodos térmicos 
e químicos que têm o objetivo de separar os fl uidos produ-
zidos e tratá-los individualmente, quando for necessário. A 
separação das fases é comumente entendida através da ve-
locidade de sedimentação das gotas em um campo gravita-
cional, em função da diferença de densidade e a viscosidade 
dos líquidos envolvidos, a qual é tradicionalmente descrita 
com base na lei de Stokes, ou ainda, através da equação de 
Hadamard e Rybczynski (generalização da Lei de Stokes re-
ferente a um sistema líquido-líquido) na qual se considera a 
sedimentação de uma gota em um líquido com a correção do 
quociente da viscosidade de ambas as fases. Com o apoio 
do controle da temperatura a variável da viscosidade pode 
ser alterada fazendo com que a emulsão seja desestabiliza-
da. (OBJETIVOS) Os ensaios possuem o intuito de avaliar os 
efeitos destas variáveis no comportamento das emulsões 
sintetizadas em escala laboratorial, em termos de estabilida-
de. (METODOLOGIA) Neste trabalho foram estudadas emul-
sões modelo do tipo água-óleo (1% petróleo + óleo mineral) 
contida num vaso separador vertical acoplado a um banho 
termostático. O procedimento experimental envolve a aferi-
ção da velocidade de sedimentação das gotas, concentração 
de fase dispersa (água), a determinação do tamanho médio 
das gotas ao longo do tempo e o controle da temperatura 
(25°C, 40°C, 60°C). Para determinação do teor de água, foi 
utilizada a técnica de titulação potenciométrica com rea-
gente de Karl Fischer (Metrohm Titrino Plus 870) e para de-
terminação do tamanho médio das gotas foi empregado o 
método de difração a laser (MALVERN, modelo Mastersizer 
2000). A velocidade de sedimentação da interface foi obtida 
através da determinação da altura da interface versus tem-
po. (RESULTADOS) A metodologia empregada permitiu uma 
correlação adequada entre a velocidade de sedimentação da 
interface e o teor de água presente na emulsão com a varia-
ção da temperatura. (CONCLUSÕES) Esses resultados são 
úteis para o dimensionamento e escalonamento de vasos 
separadores de emulsões.

PROJETO DO SISTEMA DE FREIOS PARA UM PROTÓTIPO 
DE FÓRMULA SAE ELÉTRICO

Ícaro da Silva Dória

Resumo

Embasada no campo da Engenharia Mecânica com ênfase 
na dinâmica veicular, esta investigação objetiva o dimensio-
namento e modelagem computacional do sistema de freios 
para um veículo monoposto tipo fórmula de alto desempe-
nho, atendendo todas as normas exigidas pela SAE Interna-
tional. Um freio funciona graças ao atrito resultante do con-
tato entre um elemento não rotativo do veículo e um disco 
ou tambor que gira com a roda. O atrito produz a força ne-
cessária para reduzir a velocidade do automóvel ao conver-
ter em calor que se dissipa no ar a energia mecânica do veí-
culo. (COSTA, 2002.) O sistema de freios é um componente 

essencial ao veículo, um item de segurança indispensável, 
mas pouco lembrado, só naqueles momentos cruciais pelos 
quais ninguém gostaria de passar. O seu incorreto dimen-
sionamento acarretará em resultados não muito agradáveis, 
trata-se de um sistema que não permite falhas. O trabalho 
desenvolvido qualifi ca-se quanto a natureza, como do tipo 
pesquisa aplicada e como motivação, a necessidade de pro-
duzir conhecimento para aplicação de seus resultados, com 
o objetivo de construir para fi ns práticos (BARROS; LEH-
FELD, 1989). Foram analisados materiais referentes à dinâ-
mica veicular e foi possível desenvolver uma ferramenta bas-
tante prática para os projetistas de freios, um dimensionador 
para sistemas de freios de veículos monopostos. Para o seu 
funcionamento é necessário que o projetista forneça os da-
dos iniciais de projeto (peso do veículo, altura, largura...) que o 
programa realiza os cálculos e retorna com o sistema dimen-
sionado. A pesquisa se baseia nos conceitos da dinâmica 
veicular (GILLESPIE, 1992) e no projeto de freios (LIMPERT, 
1999). Esta pesquisa justifi ca-se pela carência de trabalhos 
relacionados ao dimensionamento de freios para veículos 
monopostos em âmbito nacional. Todo o estudo desenvol-
vido pode ser utilizado no dimensionamento de sistema de 
freios para outros tipos de veículos, de maior ou menor porte.

ESTUDO DA ADSORÇÃO DO AZUL DE METILENO SOBRE 
CARVÃO DE MESOCARPO DO COCO VERDE ASSISTIDA 

POR ULTRASSOM

Anne Raquel Teixeira Cardoso, Laisa Canielas

Resumo

O desenvolvimento das atividades industriais e agrícolas 
das últimas décadas tem sido um dos principais responsá-
veis pela contaminação do meio ambiente, seja devido à ne-
gligência do tratamento dos seus efl uentes ou mesmo por 
acidentes cada vez mais frequentes que propiciam o lança-
mento de muitos poluentes numa quantidade muito maior 
do que aquela que seria natural. A partir dessa problemática 
surgiu a necessidade de procurar materiais que possam ser 
utilizados como adsorventes para eliminação de contami-
nantes em efl uentes aquosos, dentre eles o que mais des-
taca-se é o carvão que apresenta excelentes características 
adsorventes, sendo usado em uma grande variedade de 
processos, tais como fi ltração, purifi cação, desodorização e 
separação. Verifi car a viabilidade de uso do resíduo da piró-
lise  do mesocarpo do coco verde (carvão vegetal) como bio-
adsorvente do corante azul de metileno em solução aquosa, 
investigando os efeitos do ultrassom no processo de adsor-
ção. O carvão foi inicialmente macerado e pré-tratado com 
lavagem com água destilada (solvente polar) e com dicloro-
metano (solvente apolar) com auxílio de ultrassom, para re-
mover impurezas restantes do processo de pirólise. O sólido 
foi secado em estufa a 100ºC por 2 horas. O azul de metileno 
foi escolhido como adsorvato devido à sua facilidade de ma-
nuseio e de análise por espectrofotometria no UV-Vis. O es-
tudo de adsorção foi feito em banho fi nito em frascos âmbar 
mergulhados em banho de ultrassom (40 kHz e 120 W) com 
controle de temperatura. A efi ciência da remoção do coran-
te foi avaliada por espectrofotometria no UV-Visível e foram 
avaliadas as variáveis concentração inicial do corante (Co = 
50-200 mg/L), dosagem do de adsorvente (1,0 g/L), tempo 
de contato de (60 min), pH (5) e temperatura (25 °C). Todas 
as análises foram realizadas em duplicata. Os resultados 
obtidos até este momento mostraram que o carvão não foi 
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capaz de remover o corante das soluções nas concentrações 
mais altas,o que indica que os sítios já foram ocupados e o  
equilíbrio já  foi alcançado. Encontram-se em andamento ex-
perimentos para ativação do carvão e obtenção de isotermas 
de adsorção e modelos cinéticos.

INDÚSTRIA DO PETRÓLEO OFFSHORE: ANÁLISE DOS 
IMPACTOS CAUSADOS NO AMBIENTE MARINHO 

DURANTE A PRODUÇÃO

Thauan dos Santos Gois, Elayne Emília Santos Souza, 
Milson dos Santos Barbosa, Cliff  Iuri de Souza Gonçalves, 

Talita Matos Braz

Resumo

Composto de uma combinação complexa de hidrocarbo-
netos em sua maioria alifáticos, acíclicos e aromáticos, o 
petróleo transformou-se em algo fundamental ao desen-
volvimento da sociedade como conhecemos (Campos, 
2010). Tal substância não é considerada apenas uma das 
principais fontes de energia utilizada, mas sim material 
constituinte de inúmeros bens de consumo presentes no 
cotidiano de qualquer indivíduo (Silva, 2008). Certamente, 
seu alcance vai além de simplesmente mover automóveis 
e outros meios. O petróleo, em meio a sua infi nidade de 
aplicações promove desenvolvimento e empregos em di-
versos âmbitos da sociedade (Ribeiro; Morelli, 2009). Mas, 
ao longo do seu processamento, a indústria petrolífera 
tem o potencial de degradar o meio ambiente em diferen-
tes níveis: solo, água, ar e, desta forma, atingir todos os se-
res vivos (Cardoso, 2005). O número de derramamentos 
provenientes de petroleiros decresceu signifi cativamente 
nos últimos 30 anos, graças às inúmeras tecnologias que 
estão sendo empregadas, a fi m de resolver quando pos-
sível ou até mesmo minimizar esse problema (Margalef, 
1993). Esse trabalho tem como objetivo relatar os riscos 
ambientais da produção off shore, e mostrar que as em-
presas da área têm realizado projetos de cunho social a 
fi m de neutralizar os impactos negativos que porventura 
possam causar a sociedade. A metodologia utilizada para 
a elaboração do presente trabalho foi baseada na realiza-
ção de uma exaustiva revisão bibliográfi ca, que envolveu 
a consulta a livros, e teses de mestrado e doutorado, web-
sites, entre outros. A Política Nacional do Meio Ambiente 
tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no 
País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da digni-
dade da vida humana (Philippi; Roméro; Bruna, 2004). Um 
bom exemplo de preocupação com o meio-ambiente é a 
Petrobras, que atua muito mais como promotora de pro-
jetos socioambientais, cursos de capacitação, parcerias 
em projetos municipais ou prestadoras de serviços como 
fornecimentos de combustíveis, do que como realizadora 
de uma atividade de exploração potencialmente poluido-
ra. Logo, apesar de trazer impactos negativos como risco 
de acidentes, poluição ao ambiente e agravamento da ex-
clusão social, a empresa tem sempre a preocupação de 
realizar projetos de assistência social e ambiental para mi-
nimizar esses problemas. Foi desenvolvida na sociedade 
uma visão crítica a respeito dos impactos ambientais cau-
sados pela indústria petrolífera no mar e, com isso busca-
mos conscientizar os banhistas dos riscos, desvantagens 
e vantagens decorrentes da exploração off shore.

REMOÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS UTILIZANDO 
SÍLICA MODIFICADA COM LÍQUIDO IÔNICO 

BIS(TRIFLUOROMETILSULFONIL)IMIDA DE 1-PROPIL-3-
METILIMIDAZÓLIO ([MIM][NTF2-]) COMO ADSORVENTE

Marilia Rafaele Oliveira Santos, Kelvis Vieira Campos, 
Matheus Moura Oliveira, Aiála Santos Carvalho, Juliana 

Faccin de Conto, Cesar Costapinto Santana, Silvia 
Maria Egues

Resumo

Os compostos fenólicos têm dentre os resíduos orgânicos 
o maior potencial poluidor, em virtude de suas caracterís-
ticas tóxicas, ácidas e bactericidas, sendo desta forma um 
problema nos efl uentes industriais. Além de serem um pro-
blema nos efl uentes industriais, estes compostos têm sido 
um problema na utilização do bio-óleo como biocombustí-
vel. Desta forma, diferentes técnicas de melhoramento do 
bio-óleo têm sido testadas, dentre elas a remoção de com-
postos fenólicos utilizando materiais híbridos no processo 
de adsorção. Os materiais híbridos, mais especifi camente 
sílica modifi cada com líquidos iônicos (LI), são de grande 
interesse devido à sua extraordinária seletividade de natu-
reza dupla, ou seja, pode ser utilizado para separação de 
compostos polares e apolares. Dentro desse contexto, o 
objetivo desse trabalho é estudar a adsorção de padrões 
de compostos fenólicos utilizando sílica modifi cada com 
líquido iônico bis (trifl uorometilsulfonil)imida de 1-metili-
midazólio [MIM][NTf2-]. Inicialmente, implementou-se a 
metodologia de análise dos compostos fenólicos (fenol, 
p-cresol, 2-tercbutil-6-metilfenol e 4-cianofenol) por espec-
trofotometria na região do UV-vis. Foram obtidas curvas de 
calibração dos compostos, na faixa de concentração de 10-
100 mg/L, nos comprimentos de onda de maior absorbân-
cia de cada composto:  273 nm (fenol), 280 nm (p-cresol), 
273 nm (2-tercbutil-6-metilfenol) e  249 nm (4-cianofenol). 
O coefi ciente de correlação obtido em todas as curvas de 
calibração foram próximos a 1 e as concentrações utilizadas 
fi caram dentro do limite de absorbância, estabelecido pela 
Lei de Beer, ou seja, foi possível obter uma boa linearidade 
entre a concentração e absorbância dos compostos fenol, 
p-cresol, 2-tercbutil-6-metilfenol, 4-cianofenol. Os testes de 
adsorção serão realizados em sistema batelada.

EXTRAÇÃO DE LIPASE UTILIZANDO SISTEMAS 
AQUOSOS BIFÁSICOS NÃO CONVENCIONAIS

Rafaella Andrade Lima, Ranyere L. de Souza, Cleide M. F. 
Soares, Álvaro S. Lima, João A.P. Coutinho

Resumo

Sistemas aquosos bifásicos (SABs) é considerado uma técni-
ca efi ciente de purifi cação e/ou separação de macromolécu-
las biológicas [1]. Estes sistemas são normalmente formados 
por polímeros e sais, ou alternativamente por líquidos iônicos 
e solventes orgânicos [1, 2]. Porém, o preço relativamente 
alto dos LIs e a baixa polaridade dos polímeros são fatores 
limitantes para a aplicabilidade destes constituintes. Para ul-
trapassar estes problemas, a busca por LIs de baixo custo e 
mais seguros, ainda é uma questão fundamental. Para este 
propósito os líquidos iónicos à base de colinas tem ganhado 
destaque para aplicações em SABs [3]. Além disso, é sugerido 
a utilização de SABs à base de tetrahidrofurano (THF). Este 
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éter cíclico apresenta múltiplas aplicações como solvente na 
fabricação de tintas e de produtos farmacêuticos. Portanto, 
este trabalho concentra-se na concepção de novos SABs com 
líquidos iônicos à base de colina (cloreto de colina, bitartarato 
de colina - [Ch]Bit, e colina de dihidrogênio citrato). Visando 
explorar a aplicabilidade destes novos sistemas, a lipase de 
Burkholderia cepacia é aqui utilizada como um modelo para 
a purifi cação da lipase de Bacillus sp. ITP-001 (produzido por 
fermentação submersa). Os resultados demonstram que a ca-
pacidade em formar duas fases aquosas é determinada pela 
natureza do LI especialmente dos seus ânions, em função da 
presença de grupos hidroxilas que induzem o efeito de sal-
ting-out de outras espécies. A capacidade destes SABs para 
extrair a lipase de Burkholderia cepacia (BCL) foi assegurada 
e as condições ótimas foram em seguida aplicadas para a pu-
rifi cação da matriz real. No estudo de otimização, a migração 
preferencial de lipase para a fase rica em LI foi melhor para o 
[Ch]Bit, independente do pH das fases. A melhor efi ciência de 
extração foi composta por 40% em peso de THF e 30% em 
peso de [Ch][Bit] (EE = 97 ± 0,5%). Após o passo de otimização, 
a lipase de Bacillus sp. ITP-001 foi purifi cada 130,1 ± 11,7 vezes.

UTILIZAÇÃO DA OXIDAÇÃO ANÓDICA NA DEGRADA-
ÇÃO DO GLIFOSATO PADRÃO

Éverton Marinheiro Souza, Nayara Silva Lima, 
Eliane Bezerra Cavalcanti

Resumo

A goma xantana (GX) é um biopolímero obtido por fermen-
tação bacteriana, amplamente utilizada em alimentos, fár-
macos, produtos químicos e petroquímicos, devido à sua 
biodegradação e presença de outras características peculia-
res. Os polímeros naturais participam de diversos estudos, 
dentre eles, o desenvolvimento de soluções fi lmogênicas 
que podem ser formadas por polissacarídeos, proteínas 
e lipídios, gerando redes poliméricas sobrepostas que no 
processo denominado “casting” unem-se, formando mem-
branas biodegradáveis, não apresentando efeitos tóxicos 
ou prejudiciais ao meio ambiente. Nanopartículas de prata 
atribuiem um maior potencial antimicrobiano quando asso-
ciado ao meio fermentativo de bactérias do gênero Xantho-
monas campestris sp. para a produção da goma xantana, 
além de oferecer uma interação a nível nanométrico, o qual 
possibilita propriedades distintas a esse biopolímero. Diante 
disso esse trabalho visa a produção de um biopolímero as-
sociado à nanopartículas de prata com a intenção de formar 
nanocompósitos capazes de atuar na formulação de mem-
branas biodegradéveis. Para isso foi utilizada a linhagem de 
Xanthomonas campestris 629 crescida em meio YM (Yeas-
t-Malt) com adição de nanopartículas de prata.. Após a fer-
mentação foram feitas as etapas de recuperação da goma, 
as quais foram dialisadas, liofi lizadas e seguidas de análises 
espectrométricas para verifi car a presença nas nanopartícu-
las de prata. Diante da comfi rmação da presença de nano-
partículas foram feitas as soluções fi lmogências e obtido as 
membranas biodegradáveis. Estas membranas foram ava-
liadas quanto às propriedades mecânicas em texturômetro. 
Os resultados da espectrometria foram de acordo com o es-
perado, os quais mostraram a presença de nanopartículas. 
Em texturômetro as membranas apresentaram propriedades 
mecânicas ideias de acordo com a literatura para utilização 
em revestimento de sementes. Concluimos que o método 
de produção do nanocompósito demonstrou sua efi cácia de 

acordo com o pico espectral demonstrado em UV-Vis. .Os 
fi lmes elaborados apresentaram as propriedades mecânicas 
ideais para as seguintes etapas do projeto. 

DEGRADAÇÃO DO DIURON POR MÉTODOS 
ELETROQUÍMICOS DE OXIDAÇÃO ANÓDICA

Vagner Fontes Dória Soares, Glaucia Nicolau dos Santos, 
Odélsia Leonor Sanchez Alsina, Eliane Bezerra Cavalcanti

Resumo

O diuron, 3-(3,4-Diclorofenil)-1,1-dimetilureia, é um herbicida 
pertencente à família fenilureia (MESTANKOVA, 2011), am-
plamente utilizado para destruir as ervas daninhas, devido 
a sua toxicidade para os organismos aquáticos e suspeita 
de ser cancerígeno para os seres humanos, causa crescente 
preocupação ambiental (OTURAN, 2008). A degradação do 
diuron em meio aquoso, é possível através de métodos de 
tratamento mais efi cientes, como os Processos Oxidativos 
Avançados (POAs), dentre eles o método escolhido para es-
tudo é a oxidação anódica, que consiste na geração de radi-
cais hidrolixas (OH°), com poder oxidativo muito alto (FLOX, 
2009). Este trabalho intenciona o estudo da degradação 
do diuron atraves da oxidação anódica. A contaminação da 
solução foi efetuada adicionando-se 0,004g desta fórmu-
la em 100 ml de água ultrapura. Para possibilitar o fl uxo da 
corrente elétrica na solução a ser tratada foram estudados 
dois diferentes eletrólitos: o cloreto de sódio (NaCl) – 0,15N 
e o Sulfato de Sódio (Na2SO4) – 0,05M, de forma a avaliar a 
infl uência da base eletrolítica. Regulou o pH da solução para 
estudar o comportamento dos compostos em soluções áci-
das, neutras e básicas. Isto foi feito para o pH 11,0, e 7,0 onde 
utilizou o hidróxido de sódio (NaOH) e para pH 3,0, o ácido 
sulfúrico (H2SO4). Como ânodo, foram utilizados o diamante 
dopado de boro (DDB) e o DSA® comercial expandido da De-
Nora, (RuO2)0,36(TiO2)0,64, sendo os mesmos dimensio-
nalmente estáveis, a distância entre os eletrodos foi mantida 
constante de 1 cm. Já como cátodo de par conjugado foi uti-
lizado o Aço inoxidável 316®. Variou-se a intensidade de cor-
rente nos eletrodos de 100, 200 e 300 mA, durante 3 horas, 
através de um potenciostato da BioLogic VMP 3. A degrada-
ção do diuron foi estudada por meio de análises de remoção 
de carbono orgânico total (COT), utilizando um TOC-LCSN 
Shimadzu, parâmetro este que estima quantitativamente a 
mineralização do composto. Os melhores resultados foram 
ao utilizar o Na2SO4 como base eletrolítica e o ânodo BDD 
para os pH’s e correntes a seguir pH 3,0 a 200 mA, ocorreu 
99 % de degradação do diuron em solução.

TRANSESTERIFICAÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL 
CATALISADA POR LIPASE IMOBILIZADA EM SÍLICA 
PREPARADA NA PRESENÇA DE LÍQUIDO IONICO 

PRÓTICO

Kennedy Costa Conceição, Micael Melo, Rachel Boaventura, 
Alvaro Lima, Cleide Farias, Laiza Krause, Alini Fricks

Resumo

Uma das tendências mais prementes da indústria é a uti-
lização de enzimas imobilizadas a fi m de torná-las térmi-
ca e operacionalmente estáveis. Diversos processos de 
imobilização veem sendo utilizados dentre eles desta-
ca-se o encapsulamento pela técnica sol-gel, a adsorção 
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física e a ligação covalente (LC). Deste modo, o objetivo 
deste trabalho foi aplicar a lipase de Thermomyces lanu-
ginosus (LTL) imobilizada ligação covalente em suporte 
de sílica preparado pela técnica sol-gel na presença de 
líquido iônio prótico hidrofóbico (butirato de N-metilmo-
noetanolamônio) na transesterifi cação de óleo de giras-
sol visando a produção de ésteres etílicos. Todas as rea-
ções foram conduzidas com 180 U de enzima/g de óleo. 
As variáveis estudadas foram: razão molar óleo:álcool 
(1:3 – 1:6), adição de água ao meio reacional (0-4 % (m/m)) 
e percentual de terc-butanol (0-40 % (v/v)). Na melhor 
condição a reação foi monitorada até 48 h de reação. A 
condição que propiciou a maior conversão a ésteres etí-
licos foi com razão molar óleo:etanol 1:3, adição de 0,5 
% de água ao meio reacional e presença de terc-butanol 
(10 %), fornecendo 50 % de conversão. Trabalhos na lite-
ratura apontam que altas quantidades de álcool tendem 
a diminuir a polaridade do meio inativando a enzima por 
remoção da água estrutural da enzima (NOURENDDINI 
et al., 2005; SALIS, et al., 2005). Na melhor condição, 
após 48 h de reação, a conversão a ésteres etílicos foi 
de 70 % e verifi cou-se que o sistema permaneceu em es-
tado estacionário até 6 h de reação com conversão de 
39 %. Deste modo novos ensaios, variando-se o número 
de unidades de enzima no meio reacional com tempo de 
reação de 6 h, estão em fase de execução a fi m de al-
cançar 100 % de conversão. A lipase LTL imobilizada por 
ligação covalente em suporte preparado na presença de 
líquido iônico hidrofóbico mostrou-se altamente promis-
sora como catalisador na transesterifi cação de óleo de 
girassol com vistas à produção de biodiesel. 

PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA 
DO SABÃO EM BARRA OBTIDO A PARTIR DO ÓLEO DE 

FRITURA: UMA ESTRATÉGIA SUSTENTÁVEL

Naiara Oliveira Santos, Thais Milena Santana Carvalho, 
Vanessa Rodrigues Guedes, Marcelo Boer Grings

Resumo

Os óleos vegetais são obtidos de sementes e formados por 
moléculas de triacilglicerídeos, os quais são constituídos de 
três cadeias de ácidos graxos ligados na forma de ésteres 
a uma molécula de glicerol. Estes apresentam em sua com-
posição quantidades apreciáveis de ácidos graxos livres, 
fosfolipídios, esteróis e tocoferóis. Os óleos vegetais são 
utilizados em diversos processos na culinária, um deles é a 
fritura de alimentos. O descarte inadequado do óleo vegetal 
utilizado nos processos de fritura gera contaminação tan-
to do solo, como também de cursos d’água. Uma maneira 
de minimizar estes efeitos é através da produção de sabão 
com o óleo residual dos processos de fritura. O sabão é um 
produto obtido pela reação de saponifi cação na presença 
de uma base forte, produzindo glicerol e o sal de um ácido 
graxo. Este projeto busca através da coleta do óleo de fritura 
para produção sustentável de sabão em barra, sensibilizar a 
comunidade acadêmica da Universidade Tiradentes (Cam-
pus Farolândia) quanto à necessidade do descarte adequa-
do do óleo, minimizando com isso os impactos ambientais 
decorrentes do descarte inadequado. Pretende-se também, 
estimular nos discentes o desejo pela pesquisa, bem como 
o desenvolvimento do pensamento crítico e refl exivo. O óleo 
coletado, como também o sabão em barra produzido serão 
analisados e classifi cados de acordo com suas propriedades 

físico-químicas seguindo as técnicas descritas na literatura. 
Assim, espera-se determinar os parâmetros físico-químicos 
(índice de acidez, índice de saponifi cação, pH, entre outros) 
necessários para que seja produzido sabão em barra com 
características semelhantes aos sabões comerciais, minimi-
zando o dano ambiental causado pelo descarte inadequado 
dos óleos utilizados em processos de fritura.

SÍNTESE DE TITÂNIA DOPADA COM NITROGÊNIO

Rafael Santos Andrade Marcelino, Silvia Maria egues, Disley 
Prates santos, Thadeu Guimarães Brandão, Breno Henrique 

Prates santos

Resumo
 
Os compostos orgânicos voláteis (COVs) encontrados na 
atmosfera são em sua grande maioria liberados pelos com-
bustíveis fosseis, mas também são encontrados em ambien-
tes fechados com circulação de pessoas. Os COVs podem 
ser causadores de doenças por exposição a longo prazo, 
tornando-se necessário desenvolver meios de minimizar 
ou extinguir esses compostos em ambientes confi nados. 
A aplicação da Fotocatálise Heterogênea possibilita alcan-
çar a mineralização de contaminantes orgânicos presentes 
em água e ar, produzindo dióxido de carbono e água (Anpo, 
2000; Alfano e Bahnemann, 2000). No processo fotocatalí-
tico são gerados radicais hidroxila (OH·) a partir da irradiação 
de óxidos semicondutores na faixa do ultravioleta (l< 380 
nm). Estes radicais atacam e degradam uma grande parte 
dos compostos orgânicos voláteis presentes ao seu redor. 
Tem-se grande interesse tecnológico de utilizar a luz visível 
na ativação dos fotocatalisadores e isto pode ser alcançado 
através de mudanças químicas e estruturais do TiO2 (Ander-
son e Bard, 1997; Kumar e Mohanty, 2014). Neste sentido, ob-
jetivou-se neste trabalho, sintetizar e caracterizar fotocatali-
sadores de TiO2 dopados com diferentes concentrações de 
nitrogênio (5, 10, 15 % em massa), usando diferentes precur-
sores de nitrogênio (dietilamina e trietilamina) e submetidos 
a diferentes temperaturas de calcinação (300, 375 e 400 
°C). As propriedades físico-químicas dos fotocatalisadores 
sintetizados serão caracterizados por diferentes técnicas 
como adsorção/dessorção de N2 a 77 K, difração de raios-
-X e espectroscopia de refl etância difusa na região do UV-
visível (DRS UV-Vis). Os espectros de absorção mostraram 
que o nitrogênio foi incorporado à estrutura do TiO2, além 
disso obteve-se materiais com uma ampliação na absortivi-
dade para a região do visível (l> 400 nm), fato que aponta 
a efi ciência no processo de síntese dos fotocatalisadores. 
A amostra com 5% de nitrogênio apresentou uma absorção 
um pouco maior do que as amostras com 10 e 15%. 

IMOBILIZAÇÃO POR LIGAÇÃO COVALENTE 
DE PEROXIDASE DE RAIZ FORTE EM SÍLICAS 

MESOPOROSAS

Kennedy Costa Conceição, Micael Melo, Alini Fricks, 
Cleide Farias

Resumo

A sílica destaca-se como um dos suportes inorgânicos 
mais estudados para a imobilização de enzimas pela pos-
sibilidade de silanização dos grupos hidroxila da superfície 
inorgânica (Treccani et al., 2013). Devido as diferentes con-
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dições de síntese, as sílicas mesoporosas apresentam di-
ferentes tamanhos e volumes de poros, áreas e cargas de 
superfície. Peroxidase de raiz forte (HRP) é uma enzima de 
grande interesse com inúmeras aplicações na área clínica, 
ambiental e industrial. Poucos estudos relatam a imobiliza-
ção de HRP em sílicas mesoporosas, assim, vários fatores 
devem ser avaliados tais como: a síntese do suporte, pH da 
solução enzimática. Deste modo o objetivo deste trabalho é 
imobilizar HRP (98,15 + 7,38 U/mg) em sílicas mesoporosas. 
As sílicas mesoporosas (MCM – 41 , SBA - 15 e MCF) foram 
obtidas conforme metodologia descrita por Chouyyok et al. 
(2009), posteriormente silanizadas e ativadas com gluta-
raldeido 2,5% (v/v) e utilizadas para a imobilização de HRP 
por ligação covalente. Foi avaliado o efeito do carregamento 
de enzima (0,125 - 3,5mg HRP/g de suporte). As atividades 
enzimáticas de HRP livre e imobilizada foram determinadas 
por método colorimétrico, baseado na mudança de absor-
bância a 470nm devido à formação do produto de oxidação 
do guaiacol, o tetraguaiacol durante 3min. A efi ciência de 
imobilização (%) e as unidades imobilizadas (U) foram deter-
minadas pela diferença do número de unidades de ativida-
de peroxidásica oferecida (Uo) e o número de unidades de 
atividade enzimática remanescente no fi ltrado (Ut). Obser-
vou-se que no carregamento de 2 mg HRP/g de suporte, as 
sílicas mesoporosas MCF e SBA-15 forneceram maiores efi -
ciências de imobilização (62,56 e 51,91%, respectivamente) e 
unidades imobilizadas (108,6U e 107,38U, respectivamente). 
A maior efi ciência de imobilização utilizando a sílica meso-
porosa MCM-41 foi de 30,49 % com carregamento de 3 mg 
HRP/g de suporte. Os resultados obtidos estão de acordo 
com a literatura com maiores valores de unidades imobili-
zadas na sílica MCF que apresenta característica estrutural 
mesocelular com maiores valores de diâmetro e volume de 
poro (Chouyyok et al. 2009). Devido ao diâmetro do poro de 
SBA-15 ser compatível ao tamanho da molécula de HRP foi 
possível a ligação covalente da enzima ao suporte ativado. A 
sílica MCM-41mostrou-se um suporte menos efi ciente para 
imobilização de HRP por esta técnica provavelmente devido 
ao menor volume e tamanho dos poros em comparação as 
demais sílicas. As sílicas MCF e SBA-15 mostraram-se pro-
missoras para a imobilização de HRP.

EXTRAÇÃO DE ANTIOXIDANTES ENCONTRADOS 
NA JABUTICABA UTILIZANDO O SISTEMA AQUOSO 

BIFÁSICO

Camila Maria Souza Danzicourt, 
Bruno Sales Oliveira, Álvaro lima silva

Resumo

Uma fruta exótica comumente encontrada no Brasil é a jabu-
ticaba, a qual pertence à família Myrtaceae nativa do Brasil 
e encontrada espontaneamente do Pará ao Rio Grande do 
Sul. A jabuticaba contém as chamadas antocianinas que é 
uma classe de fl avonóides os quais possuem capacidade 
antioxidante. As antocianinas contêm propriedades fun-
cionais, atuando na prevenção de doenças cardiovascula-
res, neurológicas, entre outras crônicas (Konczak e Zhang, 
2004; Cipriano, 2011). Existem várias técnicas de purifi cação 
de biocompostos, mas na maioria são de alto custo e exigem 
equipamentos bem sofi sticados. Uma técnica simples, de 
fácil ampliação de escala e biocompatível que se apresenta 
como possibilidade para a purifi cação de biomoléculas é a 
extração líquido-líquido, em particular os sistemas aquosos 

bifásicos (Albertsson, 1986). De forma geral, o SAB é forma-
do por duas fases, ambas constituídas por altas quantidades 
de água, e por esta razão são considerados como uma técni-
ca de extração mais benigna e biocompatível. Na fase atual 
do trabalho estão sendo realizados testes com acetonitrila 
e sais de potássio, realizando a seleção do melhor sistema. 
Entre os sais de potássio testados ate o momento, os que 
apresentaram melhores resultados foi fosfato de potássio e 
cloreto de potássio.  O projeto prosseguirá na fase seguinte 
com montagem das tie –lines usando a biomolécula para sa-
ber a fase que esta terá mais afi nidade.
 

CARACTERIZAÇÃO PARCIAL BIOQUÍMICA DA 
PEROXIDASE DE RAIZ FORTE IMOBILIZADA EM 

ALGINATO

Raiane Maiara Cardoso dos Santos, Flávia Michelle Silva 
Santos, Micael Nunes Melo, Heiddy Marquez Álvarez, Álva-
ro Silva Lima, Cleide Mara Faria Soares, Alini Tinoco Fricks

Resumo

As peroxidases estão amplamente distribuídas em animais, 
plantas e no corpo humano. As peroxidases (E.C. 1.11.1.7), ubí-
quas na natureza, ou seja, presentes em todos os seres vivos 
são oxidases que não dependem de cofatores e utilizam peró-
xido de hidrogênio para oxidar uma grande variedade de com-
postos orgânicos e inorgânicos (HUNSAI et al., 2009 e ZHU 
et al., 2001). A peroxidase de raiz forte (HRP) é amplamente 
aplicada no setor ambiental para monitoramento de contami-
nantes em efl uentes provenientes das indústrias devido a sua 
capacidade de catalisar a oxidação de compostos fenólicos. A 
difi culdade em se recuperar a enzima do meio reacional ao fi -
nal da catálise, aliada à instabilidade e frequente inadequabili-
dade para uso em determinados solventes e/ou condições de 
pH, temperatura e exposição a agentes desnaturantes, podem 
ser superadas por meio da imobilização. A imobilização da 
HRP permite a utilização da enzima em processos oxidativos 
em geral e confere algumas vantagens importantes tais como: 
maior estabilidade, permite que a enzima atue em faixas mais 
amplas de temperaturas e pHs. Desta forma o biocatalisador 
imobilizado pode proporcionar maior efi ciência e tempo de 
meia vida durante as condições reacionais selecionadas para 
cada aplicação de interesse em diferentes processos indus-
triais. De maneira geral a enzima imobilizada pode ser reutili-
zada e é normalmente mais estável em relação à enzima livre, 
com a vantagem adicional de possibilitar a realização de um 
processo contínuo. É fundamental que os materiais utilizados 
como suporte sejam encontrados com facilidade e em abun-
dância na natureza, tenham custo baixo, facilidade operacio-
nal em grande escala, resistência mecânica para uma longa 
vida útil e baixa ou nenhuma toxicidade. Nesse contexto os 
biopolímeros, como alginato, quitina, quitosana, agarose, agar 
e outros, são considerados suportes ideais para imobilização 
de enzimas. Para melhorar a efi ciência catalítica do biocata-
lisador imobilizado, uma das estratégias utilizadas é o uso 
do aditivo. Entre os aditivos utilizados no processo de imobi-
lização, merece destaque o uso dos LIs. Diante do contexto 
apresentado, o presente trabalho tem como objetivo caracte-
rizar bioquimicamente a HRP imobilizada em microesferas de 
alginato por adsorção física e encapsulamento na presença 
dos LIs [C4mim]Tf2N e [C4mim]BF4, respectivamente. A ca-
racterização bioquímica da HRP imobilizada pelos métodos 
de adsorção física e encapsulamento na presença e ausên-
cia de LIs mostrou maior atividade quando o BI foi submetido 
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a pH 8,0 a 25 °C, com AR superior para as imobilizações na 
presença de LIs. A temperatura ótima da enzima imobilizada 
para as metodologias realizadas nesse trabalho foi 25 °C, po-
rém a imobilização permitiu que a HRP atuasse em uma faixa 
mais ampla de temperatura (25 e 40 °C). Os valores de Km e 
Vmáx da HRP livre foram 171,01 mM e 0,03776 µmol.mg-1.min-
1. A HRP imobilizada em esferas de alginato pelas diferentes 
metodologias realizadas neste trabalho exibiu diminuição nos 
valores de Km (mM) em comparação com a HRP livre. O BI 
imobilizado por adsorção física na presença LI apresentou 
estabilidade operacional superior a 50% após 6 reutilizações.

PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BIOPOLÍMERO SIN-
TETIZADO A PARTIR DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS 
POR DIFERENTES LINHAGENS DE XANTHOMONAS SP

Renata Pinho Morais, Francine Ferreira Padilha, Lucas da 
Costa Reis, Meirielly Santos de Jesus

Resumo

O petróleo é um produto de origem não renovável, portanto 
uma reserva fi nita, e por isso tem-se levado sua exploração 
a caminhos cada vez mais difíceis. Deste modo, a tendência 
é valorizar as técnicas que permitam recuperar o petróleo já 
existente, mas que não se consegue extrair com as técni-
cas de recuperação primária, as quais possibilitam apenas 
a extração de cerca de 30% do óleo existente. Projetos de 
Recuperação Avançada de Petróleo (EOR) estão em evidên-
cia, pois a maioria de nossos reservatórios desativados não 
foram completamente exauridos, possuindo ainda 50 a 70% 
de óleo a ser extraído por técnicas secundárias e terciárias 
de recuperação de óleo. No segundo estágio de recupera-
ção, água ou gases podem ser injetados com a fi nalidade 
de extrair o óleo das rochas porosas. Porém esses fl uidos 
tendem a percorrer regiões mais permeáveis, deixando uma 
concentração de óleo signifi cativa na formação, entretan-
to esta técnica propicia a formação de águas residuárias o 
que eleva o custo da produção de petróleo por estes mé-
todos, já que será necessário aplicar um tratamento para a 
purifi cação desta água e sua separação do óleo (emulsão). 
Os polímeros, de alto peso molecular, têm sido largamente 
utilizados na indústria de petróleo como agente espessante 
(viscosidade) em projetos de injeção de água (“waterfl ood”). 
Microrganismos produtores de biopolímeros têm sido estu-
dados, principalmente a goma xantana, sintetizada pela bac-
téria fi topatogênica do gênero Xanthomonas sp.. A produção 
destes polímeros se dá através da utilização de processos 
fermentativos onde o substrato deve ser rico em carboidra-
to e suplementado com sais minerais os quais são em sua 
maioria cofatores enzimáticos. A recuperação mais efi ciente 
do óleo constitui-se no maior incentivo para aplicação deste 
método. Este trabalho objetiva realizar uma seleção de mi-
crorganismos produtores de goma xantana a partir de resí-
duos da palha de milho e caracterizar os polímeros obtidos. 
Deste modo avaliou-se o uso das frações hemicelulósicas 
oriundas da extração alcalina do sabugo de milho como 
fonte de carbono, micro e macro-nutrientes na produção de 
goma xantana com 4 linhagens de Xanthomonas: 629, 1078, 
254 e S6. Os resultados indicam que as linhagens estuda-
das podem ser utilizadas para produção de goma xantana 
a partir de frações hemicelulósicas, sendo que a linhagem 
629 foi a que teve a maior produção: 8,73 g.L-1, seguido da 
linhagem 1078 com 6,07 g.L-1, utilizando meio fermentativo 
contendo como fonte de carbono frações hemicelulósicas e 

sacarose (3,75%+1,25%, v:m) e sais. A linhagem 629 nas mes-
mas condições sintetizou a goma que, em solução aquosa a 
3%, apresentou a maior viscosidade aparente, em uma taxa 
de cisalhamento de 10 s-1 a 25ºC. 

PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BIOPOLÍMERO 
SINTETIZADO A PARTIR DE RESÍDUOS 

AGROINDUSTRIAIS POR DIFERENTES LINHAGENS DE 
XANTHOMONAS SP

Renata Pinho Morais, Francine Ferreira Padilha, Lucas da 
Costa Reis, Meirielly Santos de Jesus

Resumo

O petróleo é um produto de origem não renovável, por-
tanto uma reserva fi nita, e por isso tem-se levado sua ex-
ploração a caminhos cada vez mais difíceis. Deste modo, 
a tendência é valorizar as técnicas que permitam recu-
perar o petróleo já existente, mas que não se consegue 
extrair com as técnicas de recuperação primária, as quais 
possibilitam apenas a extração de cerca de 30% do óleo 
existente. Projetos de Recuperação Avançada de Petróleo 
(EOR) estão em evidência, pois a maioria de nossos re-
servatórios desativados não foram completamente exau-
ridos, possuindo ainda 50 a 70% de óleo a ser extraído 
por técnicas secundárias e terciárias de recuperação de 
óleo. No segundo estágio de recuperação, água ou gases 
podem ser injetados com a fi nalidade de extrair o óleo das 
rochas porosas. Porém esses fl uidos tendem a percorrer 
regiões mais permeáveis, deixando uma concentração de 
óleo signifi cativa na formação, entretanto esta técnica pro-
picia a formação de águas residuárias o que eleva o custo 
da produção de petróleo por estes métodos, já que será 
necessário aplicar um tratamento para a purifi cação desta 
água e sua separação do óleo (emulsão). Os polímeros, de 
alto peso molecular, têm sido largamente utilizados na in-
dústria de petróleo como agente espessante (viscosidade) 
em projetos de injeção de água (“waterfl ood”). Microrga-
nismos produtores de biopolímeros têm sido estudados, 
principalmente a goma xantana, sintetizada pela bactéria 
fi topatogênica do gênero Xanthomonas sp.. A produção 
destes polímeros se dá através da utilização de processos 
fermentativos onde o substrato deve ser rico em carboi-
drato e suplementado com sais minerais os quais são em 
sua maioria cofatores enzimáticos. A recuperação mais 
efi ciente do óleo constitui-se no maior incentivo para apli-
cação deste método. Este trabalho objetiva realizar uma 
seleção de microrganismos produtores de goma xantana 
a partir de resíduos da palha de milho e caracterizar os po-
límeros obtidos. Deste modo avaliou-se o uso das frações 
hemicelulósicas oriundas da extração alcalina do sabugo 
de milho como fonte de carbono, micro e macro-nutrientes 
na produção de goma xantana com 4 linhagens de Xan-
thomonas: 629, 1078, 254 e S6. Os resultados indicam que 
as linhagens estudadas podem ser utilizadas para produ-
ção de goma xantana a partir de frações hemicelulósicas, 
sendo que a linhagem 629 foi a que teve a maior produ-
ção: 8,73 g.L-1, seguido da linhagem 1078 com 6,07 g.L-
1, utilizando meio fermentativo contendo como fonte de 
carbono frações hemicelulósicas e sacarose (3,75%+1,25%, 
v:m) e sais. A linhagem 629 nas mesmas condições sinte-
tizou a goma que, em solução aquosa a 3%, apresentou a 
maior viscosidade aparente, em uma taxa de cisalhamen-
to de 10 s-1 a 25ºC.
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O FOLHETO FONTE DA VERDADE OU CAMINHO PARA A 
VIRTUDE E A INSTRUÇÃO PRIMÁRIA OITOCENTISTA NA 

PROVÍNCIA DE SERGIPE

Leyla Menezes de Santana, Simone Silveira Amorim

Resumo

Esse estudo objetiva analisar e descrever aspectos da ins-
trução primária na Província de Sergipe a partir da utilização 
e proibição do folheto Fonte da Verdade ou Caminho para a 
Virtude (TEIXEIRA, 1841), que se caracteriza como um cate-
cismo que fora adotado como recurso didático a ser utilizado 
pelos professores primários. O marco espacial da investiga-
ção é a Província de Sergipe, perpassando o período de 1833 
a 1835. As principais fontes são: Folheto Fonte da Verdade 
ou Caminho para a Virtude; correspondências emitidas por 
professores primários no ano de 1835 e que foram endereça-
das ao Presidente da Província ou ao Secretário de Governo 
e que trazem como conteúdo comum à suspensão do já ci-
tado folheto; Relatório do Presidente Manoel Ribeiro da Silva 
Lisboa do ano de 1835; a legislação educacional da época: 
a Lei Imperial de 15 de outubro de 1827 e a Lei Provincial de 
05 de Março de 1835, que tratam sobre a instrução pública; 
e obras historiográfi cas que discorrem sobre o tema aqui es-
tudado. A principal problemática diz respeito às motivações 
que levaram o Presidente da Província de Sergipe a proibir o 
uso em sala de aula do impresso. Desse modo, foram ana-
lisadas 19 (dezenove) correspondências que foram emitidas 
por 16 (dezesseis) professores e 03 (três) professoras de 
primeiras letras. Recorre-se as orientações elaboradas por 
Ginzburg (1989), através do método indiciário, pois encon-
tra-se centrado nos resíduos.  O conceito de circularidade é 
explorado a partir das ideias do historiador cultural Darnton 
(2010), buscando compreender as razões pelas quais este 
folheto foi proibido e as práticas de leitura que o envolve. 
Essa pesquisa apresenta resultados preliminares de uma 
parcela da dissertação de Mestrado em Educação que se 
encontra em andamento. A intenção ao analisar o folheto 
Fonte da Verdade ou Caminho para a Virtude foi revelar a 
partir do esquema de estágios de circularidade proposto por 
Darnton, os elementos que compõem o folheto. De certo que 
algumas dessas fases do estágio, por indisponibilidade de 
informações, fi caram sem explicações, porém isso não inibiu 
a análise quanto ao processo de transmissão do texto, pelo 
menos no recorte espacial proposto pela pesquisa, que é a 
Província de Sergipe.

OLGA REVERBEL: O TEATRO EM(EN) CENA NA ESCOLA

Simone Varela, Raylane Andreza Dias Navarro

Resumo

Esta pesquisa tem como objeto as experiências de Olga 
Reverbel referentes ao ensino do teatro, no período de 1971-
1996, sob a ótica da História das disciplinas escolares. Ela 
está em desenvolvimento no curso de Doutorado em Educa-
ção da Universidade Tiradentes (UNIT), vinculada à linha de 
pesquisa Educação e Formação Docente, sob a orientação 
da Prof.ª Dr.ª Raylane Andreza Dias Navarro. A hipótese ela-
borada é a de que a releitura das experiências de Olga Rever-
bel referentes ao ensino do teatro, sob as lentes da História 
das Disciplinas escolares, pode reconhecer os instrumentos 
que impedem a inserção das diferentes linguagens da Arte, 

neste caso do teatro, no currículo da escola brasileira. Nes-
ta pesquisa objetiva-se refl etir sobre a trajetória do Ensino 
do teatro no Brasil a partir dos refl exos do trabalho de Olga 
Reverbel no ensino da Arte (modalidade teatro), no período 
de 1971 até 1996. O recorte temporal circunscreve a pesquisa 
no contexto da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação 5.692/71que determinou a obrigatoriedade da Arte 
no currículo da escola brasileira. Metodologicamente esta 
pesquisa delineia-se como uma pesquisa bibliográfi ca e do-
cumental fundamentada pelos pressupostos da Nova Histó-
ria Cultural (Jacques Le Goff  e Peter Burke); pela História oral 
(Jacques Le Goff  e Verena Alberti) e pela História do tempo 
presente (Henry Rousso). As categorias de análise e seus 
respectivos autores são: a História das Disciplinas escolares, 
processo de disciplinarização, os códigos disciplinares e o 
processo de formação docente (Viñao Frago), considerando 
o pioneirismo de Goodson, Chervel e Julia; a cultura escolar 
(Dominique Julia, Margarida Felgueiras e Marcus Bencostta); 
e o ensino do teatro na escola (Desgranges ,Japiassu, San-
tana,  Barbosa, Koudela, Pupo); e fi nalmente, Olga Reverbel. 

A INSTRUÇÃO MILITAR E A INSTITUIÇÃO DO ENSINO 
DE FRANCÊS NO BRASIL (1788-1837)

Kate Constantino Pinheiro de Andrade Oliveira, Simone 
Silveira Amorim

Resumo

A presente comunicação é um projeto de pesquisa em an-
damento e pretende investigar a relação entre a instrução 
militar e a institucionalização do ensino de Francês no Bra-
sil no intuito de delinear suas representações e fi nalidades 
pedagógicas, políticas e culturais no sistema educacional 
do País. A investigação toma como recorte cronológico os 
anos de 1788, ano da promulgação da primeira Provisão de 
um professor de Francês em território brasileiro, e de 1837, 
data de fundação do Colégio de Pedro II, e assim ofi cializada 
a instrução secundária entre nós, analisando o caso da im-
plantação do Francês nas Academias Militares do Rio de Ja-
neiro. A metodologia do texto é composta de quatro etapas, 
todas relacionadas aos seus objetivos. A primeira etapa ver-
sará sobre a análise da legislação referente à matéria, bus-
cando suas relações com o processo de institucionalização 
do ensino de Francês no Brasil. A segunda etapa tratará dos 
compêndios mais representativos de Francês publicados 
no período recortado, no intuito de analisar em que medida 
tais livros atenderam ou transgrediram as normas da legis-
lação da época. A terceira etapa investigará os professores 
de línguas e intelectuais que, em seus respectivos contextos 
institucionais, contribuíram para o desenvolvimento do en-
sino de Francês no Brasil, seja publicando compêndios bem 
sucedidos no mercado editorial, seja ocupando cargos direti-
vos ou legislativos A quarta e última etapa do trabalho, toma-
rá como base as informações e dados levantados nas eta-
pas anteriores, buscando identifi car e avaliar o modo como 
se delineiam as fi nalidades pedagógicas, políticas e culturais 
do ensino de Francês no Brasil, para desse modo estabele-
cer uma periodização relacionada ao seu ensino, do ponto 
de vista legislativo, levando em conta suas fi nalidades e prá-
ticas. Para atingir nossos objetivos, serão utilizados alguns 
pressupostos teóricos da História das Disciplinas Escolares, 
da História Cultural e da História das Ideias Linguísticas. A 
pesquisa se concentra sobre três fontes fundamentais: 1) le-
gislação brasileira sobre ensino de línguas; 2) compêndios 
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(Catecismos, Cartilhas, Gramáticas, Manuais de Retórica e 
Poética, Seletas, Livros de Leitura e Histórias Literárias); 3) 
biografi as, memórias e autobiografi as de professores.

EXPERIENCIAS DE APLICAÇÃO DO MODELO DE 
HABILIDADES DE PENSAMENTO DEPUCCIO, MURDOCK 

E MANCENACONSTRUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA 
ENSINO A DISTANCIA

Vera Maria Tindo, Ronaldo Nunes Linhares

Resumo

Esta dissertação teve como objetivo analisar o uso da meto-
dologia de “Resolução Criativa de Problemas: modelo de Ha-
bilidades de Pensamento” de Puccio, Murdock e Mance em 
três experiências de produção de conteúdo para a Educação 
a Distância, desenvolvidas durante o ano de 2013: um curso 
autoinstrucional; um programa com mediação pedagógica 
e um programa presencial. Na primeira experiência utiliza-
mos o modelo de Habilidades de Pensamento para pensar 
a escrita de forma a provocar uma refl exão na interação alu-
no-conteúdo. Na segunda experiência, utilizamos o modelo 
para criar conteúdos didáticos que preparassem esses alu-
nos na desconstrução e reconstrução de seu papel docente 
sob a ótica do pensamento criativo.Na terceira experiência,  
utilizamos os  conceitos do modelo de Habilidades de Pen-
samento para ensinar professores-conteudistas de Educa-
ção a Distancia a problematizar conteúdos de forma criativa. 
O aporte teórico sobre Criatividade, está fundamentado nas 
contribuições de Puccio, Murdock e Mance (2007), Noller 
(2002), Osborn e Parnes (1953) e LaTorre (2005). Sobre EAD, 
em Sancho (2010); Peters (2004); Belloni (2012); Santos 
(2002; 2010) e Pretti (2012). Para formação de professores 
trouxemos as contribuições de Libâneo (2012), Schön (2008) 
e Alarcão (1996); Larrosa (2002) com o conceito de experi-
ência e Knowles, Holton e Swanson (2009) e Freire (2008) 
na educação de adultos. Na parte metodológica, em relação 
à pesquisa-ação, nossos autores referência são Trip (2005) 
e Ghedin (2011). Optamos por uma pesquisa qualitativa, do 
tipo pesquisa-ação, justifi cou-se por permitir a compreensão 
(pesquisa) e mudanças (ação) no objeto pesquisado,e consi-
derar os múltiplos papéis que a pesquisa ação permitiu: o de 
pesquisador, o de conteudista e o de professor. O processo 
contemplou quatro ciclos: planejamento da construção dos 
cursos; aplicação do programa; monitoração e descrição dos 
resultados da ação e refl exão sobre a experiência, avanços 
e retrocessos e utilizou o modelo de Habilidades de Pensa-
mento, através de suas três etapas: Clarifi cação (Exploração 
da Visão e Identifi cação dos Desafi os); Transformação (Ex-
plorando Ideias e Soluções) e Implementação (Aceitação e 
Implementação), defi nindo estratégias de Criatividade a se-
rem aplicadas para obtenção do pensamento criativo, identi-
fi cando e analisando as facilidades e difi culdades encontra-
das com relação à utilização do modelo durante o processo 
e propondo orientações para utilização do mesmo para a 
construção de conteúdos em EAD. O modelo de Habilidades 
de Pensamento mostrou estar adequado à produção de con-
teúdos para EAD pela efi cácia que apresentou no diagnós-
tico da situação proposta, na identifi cação de seus desafi os, 
na exploração de novas ideias e na escolha das soluções 
mais adequadas para serem implementadas e por propor-
cionar ao pesquisador em seus múltiplos papéis vivencias 
de Metacognição que enriqueceram sua praxis e geraram 

autonomia criativa. Apesar das diferença de características 
das experiências, o modelo de Habilidades de Pensamento 
mostrou ser um instrumento fl exível, adequado à implemen-
tação de práticas diversas do pensamento criativo em EAD.

SUPERMAN NA EDUCAÇÃO: O RECURSO 
EDUCACIONAL ABERTO COMO OBJETO DE 
APRENDIZAGEM NO ENSINO A DISTÂNCIA

Daniel David Alves da Silva, Andrea Cristina Versuti, Cristia-
ne de Magalhães Porto

Resumo

A presente pesquisa propõe a análise da aplicabilidade de 
Recursos Educacionais Abertos (REA) baseados em Super-
man, um produto da indústria cultural originado em histórias 
em quadrinhos. Tais recursos mediam a primeira parte do 
conteúdo da disciplina (online) Fundamentos Antropológi-
cos e Sociológicos da Universidade Tirandetes (Unit), sendo 
disponibilizados num site desenvolvido pelo pesquisador 
com fundamento nas concepções de um ambiente educa-
cional livre (Santos, 2013). Partindo do pressuposto que os 
alunos são sujeitos digitalmente imersos, as mídias constru-
ídas no decorrer desta pesquisa seguem um planejamento 
de criação, divulgação e distribuição semelhante aos das 
narrativas transmídia (Jenkins, 2009).  Essa pesquisa tem 
como objetivo verifi car quais são os níveis de repercussão 
e envolvimento dos sujeitos com os Recursos Educacionais 
Abertos (REA) quando construídos a partir de produtos cul-
turais e do entretimento, no caso, da franquia Superman. A 
partir destas ações, espera-se estimular a participação sig-
nifi cativa e colaborativa dos estudantes de forma mais au-
tônoma, ampliada e engajada. Para tanto, torna-se eviden-
te ações que mesclem o conteúdo pedagógico com os da 
franquia estudada, a troca de informações e a interação dos 
estudantes, tendo como base elementos presentes na his-
tória original.

GÊNEROS TEXTUAIS E NARRATIVA TRANSMÍDIA: 
EXPANSÃO DO ROMANCE CAPITÃES DA AREIA, 
PRATICANDO AS HABILIDADES DE LEITURA, DE 

COMPREENSÃO E DE ESCRITA

Daniella de Jesus Lima, Cristiane de Magalhães Porto, 
Andrea Cristina Versuti

Resumo

A presente pesquisa propõe a expansão do romance Ca-
pitães da Areia a partir de Gêneros Textuais, utilizando ele-
mentos da transmída. Neste estudo serão discutidos os 
conceitos de Narrativa Transmídia e Gênero Textual, em se-
guida, far-se-á um resumo do romance e descrita a proposta 
da atividade. Por fi m, serão feitas as apreciações do que foi 
produzido e mencionado nas entrevistas pelos discentes. 
Sendo assim, têm-se como objetivo geral: Investigar como 
a aplicação de uma atividade, com elementos da transmídia, 
proveniente do romance literário Capitães da Areia pode au-
xiliar na aprendizagem de uso efetivo do gênero textual e na 
prática de habilidades comunicativas de leitura, de compre-
ensão e de escrita em alunos do terceiro período do curso 
de Letras Português. Para isso, apresenta-se como objetivos 
específi cos: Descrever as possibilidades de expansão do ro-
mance Capitães da Areia com a utilização de mudança de 
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percursos na narrativa; Desenvolver uma proposta de ativi-
dade de expansão narrativa, envolvendo leitura e produção 
de conteúdo transmidiático a partir de gêneros textuais;       
Apreciar o uso devido do gênero textual pelos alunos a par-
tir das produções de expansão narrativa e os depoimentos 
destes acerca das contribuições (ou a falta delas) para o 
aprimoramento das habilidades de leitura, de compreensão 
e de escrita. Utilizar-se-á a pesquisa exploratória para con-
ceituar a narrativa transmídia e gêneros textuais. Seguindo, 
aplicar-se-á uma atividade de expansão, a partir de gêneros 
textuais, utilizando elementos da transmídia, do romance 
Capitães da Areia junto aos alunos do terceiro período do 
curso de Letras Português da Universidade Tiradentes. Em 
seguida, serão recolhidas as produções, bem como se fará 
uma entrevista semiestruturada com os alunos. Será utiliza-
do o método análise de conteúdo para verifi car nessas pro-
duções a adequação ao gênero proposto para os discentes, 
bem como verifi car nas falas dadas nas entrevistas, se a ati-
vidade contribuiu, ou não, para o aprimoramento das habili-
dades de leitura, de compreensão e de escrita destes. A partir 
da apreciação destas produções e dos depoimentos dados 
nas entrevistas pelos alunos, será possível concluir que a uti-
lização de elementos da transmídia, em uma atividade de ex-
pansão narrativa potencializa a construção de conhecimen-
to relacionado ao conteúdo Gênero Textual e às habilidades 
comunicativas de leitura, de compreensão e de escrita.

ENTRE AS PRÁTICAS E SABERES DA DOCÊNCIA: 
A MEMÓRIA DESPONTANDO A EDUCAÇÃO PRIMÁRIA 

EM ARACAJU/SE (1980)

Anderson Teixeira Souza, Anderson Teixeira Souza, Raylane 
Andrezza Dias Navarro Barreto

Resumo

Nas últimas décadas, tornaram-se cada vez mais frequen-
tes as pesquisas realizadas com o enfoque na formação de 
professores, essas intrínsecas as questões que perpassam 
pelas investigações sobre as práticas e saberes da docência. 
Compreender a história de professoras que construíram suas 
carreiras e que contribuíram para a História da Educação do 
Estado de Sergipe, mais precisamente para a cidade de Ara-
caju, capital do Estado, torna-se relevante, para que contem-
poraneamente, se possa analisar e consequentemente refl e-
tir as práticas educativas, buscando alternativas para tornar 
o processo de ensino-aprendizagem cada vez mais efi ciente. 
Nessa perspectiva, essa pesquisa tem como objeto de es-
tudo as narrativas das trajetórias docentes de professoras 
idosas que atuaram na década de 1980 em escolas primá-
rias na cidade de Aracaju. O objetivo foi compreender como 
foram estabelecidos os saberes e modos de educar entre as 
professoras atuantes nas cinco primeiras séries do ensino 
escolar. Para tanto recorri à pesquisa bibliográfi ca, docu-
mental (Lei de Diretrizes e Bases de 1971 e decretos estadu-
ais e municipais), bem como a metodologia da história oral 
que, segundo Alberti (2004), trata-se de um instrumento de 
constituição de fontes que, para essa pesquisa me permitiu 
registrar memórias vivas e suas reinterpretações de um pas-
sado próximo. O referencial teórico segue os pressupostos 
da História Cultural Francesa tendo com principais concei-
tos: práticas e representações de Roger Chartier (2002), que 
de certo modo satisfazem respectivamente aos modos de 
fazer e de ver, tanto no que diz respeito aos objetos culturais 
quanto os sujeitos produtores e receptores de cultura. Ainda 

como um dos principais conceitos, tem-se a memória coleti-
va de Halbwacks (2006). Para esse último autor, a memória 
se remete a um grupo, mesmo que por muitas vezes se mos-
tre de forma particular. Todo ser humano envolto as suas me-
mórias traz consigo lembranças, estas sempre interagindo 
com o meio social de alguma forma. Assim, tais lembranças 
permanecem coletivas. Pode-se dizer que a memória indi-
vidual não deixa de existir, mas está enraizada com a pre-
sença de diferentes participantes. Também embasados na 
compreensão de Foucault (2012) acerca do equilibro entre o 
verdadeiro e o falso, transcorremos pelo engendramento da 
narrativa histórica associada a documentos, o que nos per-
mitiu constatar, a depender do grau de ensino, da formação 
da professora e da rede de ensino o predomínio do método 
sintético, mas também traços do analítico, do método ativo e 
do método mnemônico.
Palavras-Chave: Educação Primária. Memória Coletiva. Mé-
todos Educativos.

POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL NA ÁREA DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: O CASO DOS 
PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO E SERGIPE 

ALFABETIZADO

Marcia Alves de Carvalho Machado, 
Ada Augusta Celestino Bezerra

Resumo

Esta pesquisa refere-se a dissertação em andamento no 
Mestrado em Educação da Universidade Tiradentes, na linha 
de pesquisa Educação e Formação Docente, e tem o apoio 
material e/ou fi nanceiro da CAPES através do OBEDUC, 
Edital 049/2012/CAPES/INEP, no qual atuo como bolsista 
mestranda no projeto TRANSEJA2, uma iniciativa do GPG-
FOP/PPED/UNIT/CNPq. Na década de 1990 foram realiza-
dos esforços em prol da educação em todo o mundo, tendo 
como um dos alvos a ser superado o analfabetismo de adul-
tos. Porém, apesar do reconhecimento da EJA como modali-
dade e da oferta de programas emergenciais nesse sentido, 
ainda são negadas as oportunidades de educação às pesso-
as que delas necessitam, em especial aos jovens e adultos, 
acrescenta-se ainda o fato de que os programas destinados 
a formar os professores, em sua maioria, não contemplam 
essa modalidade. A pesquisa tem como objetivo geral ana-
lisar o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), e em particular 
o Sergipe Alfabetizado, quanto ao processo de execução e 
aos resultados obtidos, à luz de uma abordagem sistemática 
das políticas públicas, e de forma específi ca analisar as polí-
ticas públicas de educação de jovens e adultos no contexto 
da emergência do Estado neoliberal brasileiro e caracterizar 
o PBA implantado no âmbito federal e estadual visando à 
universalização da alfabetização de jovens e adultos de 15 
anos ou mais, quanto a sua efetividade, a partir dos proces-
sos desenvolvidos, dos resultados publicados e dos depoi-
mentos dos gestores desses processos. O enfoque analítico 
utilizado na pesquisa é o da sociologia crítica da educação. 
O referencial teórico da pesquisa fundamenta-se nas contri-
buições: da ciência política de Gramsci (1991a; 1991b); Souza 
(2003a; 2003b; 2006) e Azevedo (1999; 2004) quanto ao 
estado da arte e as concepções de políticas públicas; so-
ciológicas de Afonso (1999; 2000; 2001a; 2001b) em torno 
das reformas do Estado e políticas educacionais e Oliveira 
(2010a; 2010b) quanto a hegemonia dos recentes governos 
brasileiros; entre outros autores. Utiliza-se o método dialéti-
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co, sendo a metodologia delineada pela pesquisa descritiva 
com utilização dos procedimentos bibliográfi co, documental 
e de estudo de caso. Aplica-se a abordagem qualitativa no 
tratamento dos dados e das informações coletadas, bem 
como na análise das informações as técnicas de Análise de 
Conteúdo e de Análise Crítica de Discurso à luz de Bardin 
(1997) e Dijk (2012;2013) respectivamente. Inicialmente con-
clui-se pelo discurso do gestor nacional do programa que 
sobressai a dualidade existente entre a alfabetização e a 
EJA, fazendo parecer que a primeira não seria uma etapa do 
processo de educação formal da segunda, o que contradiz 
com o entendimento de alfabetização difundido pela própria 
Secretaria responsável pelo programa; no discurso ele  afi r-
ma existir o apoio técnico-pedagógico para formação dos 
alfabetizadores, no entanto, este apoio não está descrito e 
detalhado nos documentos legais do PBA, confi gurando-se 
uma negação do racismo (DIJK, 2012), ou seja, uma atitude 
estratégica de apresentação positiva; e confi rma-se que 
as políticas educacionais no Brasil na área de EJA, em es-
pecial no seu principal programa de alfabetização assume 
a perspectiva da aprendizagem ao longo da vida, difundido 
e recomendado pela UNESCO (concepção funcionalista da 
educação).

A FREQUÊNCIA DO ALUNO DA DISCIPLINA 
FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOS 

NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: ESTUDO DE 
CASO NA UNIVERSIDADE TIRADENTES – ARACAJU – SE

Francely da Silva Oliveira, Andrea Karla Ferreira Nunes

Resumo

A década de 1990 representa um momento de transforma-
ções signifi cativas para a educação brasileira no que tange 
a novas modalidades de ensino, pois é nesse período que 
a Educação a Distância, mediada por recursos tecnológicos, 
atinge seu ápice no cenário educacional. Diante desse cená-
rio, constata-se que a comunidade escolar enfrenta grandes 
desafi os em relação aos novos paradigmas educacionais, 
às novas formas de se comunicar, às novas exigências pro-
fi ssionais, à diversifi cação das formas de ensinar/aprender, 
redimensiona e conduz a organização curricular a partir da 
inserção das mídias na educação e das exigências da so-
ciedade atual. Partindo dessa premissa, a presente pesqui-
sa tem como principal objetivo compreender os porquês da 
frequência irregular do aluno da disciplina Fundamentos An-
tropológicos e Sociológicos – FAS no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - AVA da Unit, tendo em vista o alto índice 
de reprovação. Para tanto, defi niu-se como objetivos espe-
cífi cos: descrever o histórico da implementação das discipli-
nas online na Unit, pontuando as principais mudanças no 
AVA a partir de 2009; analisar a visão dos alunos sobre a 
oferta de disciplinas online nos cursos presenciais e as pos-
sibilidades de interação no ambiente virtual; identifi car os 
fatores que contribuem para o alto índice de reprovação na 
disciplina FAS. Trata-se de uma abordagem de métodos mis-
tos, que permitiu a triangulação dos dados estatísticos com 
os achados qualitativos e, assim a obtenção dos resultados 
esperados. Para tanto, alguns conceitos nortearam o desen-
volvimento da pesquisa: Educação a Distância, na visão de 
Belloni (2002,2012), Fragale Filho (2003) e Moore(2007); 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem, na perspectiva de 
Almeida(2003) e Riccio (20010); mediação pedagógica, na 

visão de Masetto (2013) e Kenski(2007); design instrucio-
nal sob a ótica de Filatro(2004,2009); interação, na visão 
de Primo(2007) e Belloni(2012) e, interatividade a partir de 
Lévy (1999), Lemos(2002) e Silva (2010). Como instrumentos 
para coleta de dados têm-se os levantamentos bibliográfi -
co-documental, análise das interfaces do ambiente virtual 
de aprendizagem, a inquirição, por meio de entrevistas e 
questionários previamente estruturados e aplicados aos 
professores que ministram a disciplina online Fundamentos 
Antropológicos e Sociológicos, professores criadores das 
interfaces e alunos de diferentes cursos da Unit, que cursa-
ram a referida disciplina, por meio de amostragem, já que se 
trata de um universo relativamente extenso e a realização de 
grupos focais com os alunos aprovados e reprovados com 
as maiores e menores médias, respectivamente. As fontes 
bibliográfi co-documentais utilizadas serão: documentos e 
bibliografi as referentes ao surgimento e legalização da Edu-
cação à Distância no Brasil e na Universidade Tiradentes; 
Histórico das Tecnologias Contemporâneas e as interfaces 
dos Ambientes Virtuais de aprendizagem. O processo de 
análise a ser utilizado será o hermenêutico-crítico, que con-
siste na abordagem crítica dos resultados obtidos pela análi-
se interpretativa. Tendo em vista que o estudo ainda está em 
andamento, com conclusão prevista para novembro de 2014, 
os resultados encontrados até o presente momento não são 
sufi cientes para permitir conclusões.

A SUBJETIVIDADE FEMININA NOS CONTOS DE FADAS 
DOS IRMÃOS GRIMM.

Josiane Oliveira Rabelo, Dinamara Garcia Feldens

Resumo

Este trabalho faz parte de uma dissertação de mestrado em 
andamento sob a orientação da Profª. Drª Dinamara Garcia 
Feldens, e tem por fi nalidade estudar e identifi car que tipos 
de processos idenitários do feminino estão presentes nos 
contos infantis escritos pelos irmãos Grimm: Cinderela, cha-
peuzinho vermelho e branca de neve. Partindo do pressu-
posto que os contos escritos no passado tinham como obje-
tivo principal apontar padrões sociais para as crianças, tendo 
por fi nalidade instruir o jeito de ser e agir dentro de uma 
percepção literária fantasiosa. Ainda hoje essas histórias se 
apresentam de uma forma distorcida da realidade, trazendo 
consigo concepções e valores culturais de outra época, que 
ainda interferem de forma direta e indireta no comportamen-
to de crianças. O problema que norteará esta pesquisa, é 
que tipo de produção da subjetividade feminina uma criança 
pode elaborar a partir das leituras dos contos infantis dos ir-
mãos Grimm e até que ponto esse tipo de literatura contribui 
para endossar ou superar as concepções e posições histori-
camente construídas sobre a formação da mulher? E como 
romper com certos estereótipos contidos nesses contos? O 
professor pode trabalhar essa literatura infantil em sala de 
aula como uma ferramenta que possa lhe auxiliar a romper 
com padrões pré- defi nidos que modelam maneiras de ser 
e agir da criança, não permitindo o desenvolvimento pleno 
de cada um. É só a partir da identifi cação e melhor compre-
ensão dessas questões de gênero nos contos infantis é que 
existirá a refl exão da criança acerca do tema e da realidade 
e de seu modo de ser enquanto sujeito de uma determinada 
sociedade e cultura. Pensando nisso a pesquisa será reali-
zada em uma escola da educação infantil, que se utiliza da 
pedagogia Waldorf e trabalha os contos como uma das suas 
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metodologias de ensino. Usarei como metodologia a abor-
dagem qualitativa, pesquisa bibliográfi ca, pesquisa empíri-
ca, e entrevistas semiestruturadas que serão aplicadas aos 
professores, para avaliar de que forma eles estão utilizando 
os contos como sua metodologia de ensino e qual a impor-
tância de trabalhar os contos em sala de aula, farei também 
uma atividade com os alunos para que me demonstrem a 
partir de desenhos, como estão pensando os personagens 
dos contos hoje. O aporte teórico metodológico será subsi-
diado por autores que versam sobre os contos, subjetividade 
feminina, questões de gênero e moral tais como: Drª. Clarissa 
Pinkola; Margareth Rago; Nietszche; Foucault. 

O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO 
A DOCÊNCIA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS 

BOLSISTAS DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE ALAGOAS

Fabrício Lúcio Cansanção Lira, Ilka Miglio Mesquita

Resumo

No atual cenário educacional brasileiro a profi ssão do pro-
fessor é pouco reconhecida e consequentemente com bai-
xa atratividade para os jovens que pretendem ingressar nas 
universidades. Para minimizar a situação, o Governo Federal 
criou o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Do-
cência (Pibid), com a fi nalidade de valorizar o magistério e 
possibilitar a inserção do licenciando no contexto pedagó-
gico desde  o inicio de sua formação. O objetivo geral deste 
trabalho é analisar a contribuição do Pibid no processo de 
formação inicial dos licenciandos em Química da Univer-
sidade Federal de Alagoas. Para o presente trabalho será 
utilizado como instrumentos de coleta de dados: questio-
nários, entrevistas semiestruturada, análise bibliográfi ca e 
documental, com ênfase no subprojeto de Química, rela-
tórios institucionais e documentos ofi ciais, tendo em vista 
os pressupostos da pesquisa qualitativa. Como resultados 
espera-se que o Programa Institucional de Bolsa de Inicia-
ção a Docência (PIBID) enquanto política pública, realmente 
contribua na formação acadêmica dos alunos participantes, 
no que se refere a melhoria da qualidade da formação inicial 
de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a in-
tegração entre educação superior e educação básica.

EDUCOMUNICAÇÃO E RÁDIO ESCOLA: UMA PROPOSTA 
DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA ADOLESCENTES 

DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Mayanna de Jesus Silva, Ronaldo Nunes Linhares

Resumo

A mídia possui um forte poder de infl uência sobre o compor-
tamento das pessoas. A adoção dos modelos e conceitos de 
saúde e beleza criados e perpetuados pelos mais diversos 
tipos de mídia podem interferir tanto positiva quanto nega-
tivamente nos hábitos culturais relacionados a alimentação 
dos jovens. Na tentativa de alcançar os modelos socialmen-
te aceitos os jovens submetem-se a comportamentos ali-
mentares de risco, com uma alimentação restritiva, omissão 
de refeições, adoção de dietas da moda e outros comporta-
mentos que podem repercutir na saúde dos adolescentes. 
A cultura de culto ao corpo e de ideais de beleza quase ina-

tingíveis divide espaço com a propaganda massiva de redes 
de fasts-foods que estimula o ganho de peso na população. 
Nas últimas décadas, segundo dados do Ministério da Saú-
de, ocorreu um crescimento vertiginoso da obesidade em 
todas as camadas da população e os adolescentes são o 
grupo com perfi l de dieta mais comprometido, apresentando 
as menores frequências de consumo de feijões, saladas e 
verduras em geral, com alto consumo de ultra processados, 
como doces, salgadinhos e refrigerantes, o que favorece um 
prognóstico de aumento do excesso de peso e doenças crô-
nicas. Baseada na Educomunicação, a presente pesquisa 
pretende desenvolver um programa para o público adoles-
cente sobre alimentação e nutrição na Rádio Escola de uma 
instituição de ensino pública federal. Nessa experiência os 
alunos serão produtores e consumidores dos conteúdos ra-
diofônicos, relacionando saúde, educação e comunicação, 
com foco no conteúdo da nutrição, utilizando a mídia rádio. 
Tem como objetivos: caracterizar as práticas alimentares dos 
alunos (produtores e ouvintes) antes e após a veiculação 
dos programas; descrever a experiência dos alunos sobre o 
processo de produção dos programas e as contribuições da 
Educomunicação por meio do rádio para educação nutricio-
nal dos adolescentes; avaliar o nível de recepção dos progra-
mas de rádio produzidos entre os alunos e a percepção dos 
adolescentes produtores. Os alunos serão capacitados pela 
equipe de Divisão e Comunicação e pela nutricionista da 
Instituição. Para avaliação dos conhecimentos sobre o tema, 
práticas alimentares e experiência realizada pelos alunos se-
rão utilizados questionários e entrevistas (grupo focal). Essa 
pesquisa é originada de projeto de Mestrado em Educação e 
encontra-se em andamento.
 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO 
BÁSICA DA JUVENTUDE: as propostas curriculares da 

Educação de Jovens e Adultos como objeto de estudo das 
licenciaturas (2007-2014)

Ranúsia Pereira Silva, Ada Augusta Celestino Bezerra

Resumo

EDUCAÇÃO BÁSICA É DIREITO DE TODOS OS CIDA-
DÃOS BRASILEIROS, portanto, também de todos os 
jovens e adultos. Sabemos que a importância da for-
mação de professores reside na sua possibilidade de 
estar voltada para atender às necessidade de todos que 
esperam atuar  no campo profissional. Dessa maneira, 
formar um professor implica fugir da fragmentação dos 
currículos apresentados pelas licenciaturas, acompa-
nhar e avaliar cada vez mais os estágios curriculares 
e extracurriculares, favorecendo todos os encaminha-
mentos necessários para a articulação teoria/prática, 
educação superior/educação básica. O presente artigo 
refere-se à introdução em desenvolvimento, da disser-
tação de Mestrado em Educação da Universidade Tira-
dentes (Unit). São objetivos da pesquisa relacionar os 
indicadores da EJA com a linha de tempo das políticas 
educacionais no Brasil e em Sergipe, no período deli-
mitado; apontar o perfil dos jovens estudantes da EJA 
e das Licenciaturas em Sergipe, analisar os PPP da EJA 
(União, Sergipe e de uma Escola) e os PPC’s de duas 
licenciaturas de Sergipe à luz do marco teórico-meto-
dológico construído a partir da contribuição de Sposi-
to (1994), Abramo (1994), Freire(1987), Masagâo (2008),  
Gatti (2008), Nóvoa (1992a),   Arroyo (2007) e Silva 
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(2005). A questão norteadora é:  os cursos de formação 
docente tomam as especificidades da juventude e dos 
PPP da modalidade de ensino da EJA como objetos de 
estudo? A metodologia proposta tem como base a pes-
quisa documental, bibliográfica, descritiva e qualitativa. 
Para melhor compreensão dos aspectos voltados para 
a comparação dos Projetos Pedagógicos das institui-
ções superiores e da educação básica estadual serão 
feitas entrevistas e questionários num quantitativo por 
amostragem com alunos e professores. A análise textu-
al e de conteúdos proveniente das respostas coletadas 
será útil para a compreensão e comparação dos dados. 
Categorias como Juventudes, EJA, Currículo e Formação 
Continuada serão discutidas no corpo do trabalho.

A EDUCAÇÃO CONFESSIONAL FEMININA EM SERGIPE: 
O COLÉGIO PATROCÍNIO DE SÃO JOSÉ. (1940-1977)

Dilson Gonzaga Sampaio,  Cristiano Ferronato

Resumo

Este trabalho faz parte de nossa dissertação de mes-
trado em andamento no Programa de Pós Graduação 
em Educação da Universidade Tiradentes que tem 
como objetivo analisar a história do Colégio Patrocí-
nio de São José, entre os anos de 1940 a 1977, período 
de instrução exclusivamente feminina com as moda-
lidades de ensino primário, secundário, ginasial e es-
colar normal. No trabalho buscamos compreender a 
instituição e a sua importância na paisagem cultural e 
educacional em Sergipe. A instituição foi fundada pela 
ordem das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Ima-
culada Conceição, em 07 de maio de 1871, na cidade 
de Lisboa Portugal. Sua chegada ao Brasil ocorreu no 
ano de 1911 no estado do Pará, ocupando-se na cria-
ção de instituições educativas. Em Sergipe, a ordem 
fundou em 1940, o Colégio Patrocínio de São José. No 
que tange ao tema da instrução em Sergipe no início 
do século XX, Berger (2002) afirma que a capital do 
estado necessitava ampliar seus colégios a fim de me-
lhor instruir sua mocidade em espaços modernos que 
atendessem aos avanços da sociedade local. Desta, 
foram fundados novos colégios privados e públicos 
confessionais e laicos de ensino misto ou feminino. O 
nosso aporte teórico consiste nos estudos de Maga-
lhães (2004) e Ferronato (2012), esses autores dedica-
dos à história das instituições educativas, afirmam que 
esse campo é rico em objetos e significados próprios. 
Também nos utilizaremos dos aportes teóricos de D. 
Juliá (2009) acerca da materialidade da cultura esco-
lar. Ainda buscaremos os estudos de FREITAS (2003), 
na qual conceitua a Escola Normal Rui Barbosa, como 
Instituição própria na formação de jovens e moças e 
para o magistério. De posse da metodologia qualita-
tiva documental, reunimos diversos documentos: ofí-
cios, diários, boletins, diplomas e fotos. Encontrados 
nos arquivos do Colégio e do Instituto Histórico e Ge-
ográfico de Sergipe (IHGS) a fim de  investigar essas 
fontes nos valemos da teoria de Le- Goff (1992) quan-
do nos propõem despir o documento e investiga seus 
vestígios. Conclui-se nesse contexto a importância do 
Colégio Patrocínio São José na instrução de jovens e 
moças em Aracaju.

A GESTÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO E O PROCESSO DE EXECUÇÃO NO 

SISTEMA ESTADUAL EDUCACIONAL DE SERGIPE

Luciano Matos Nobre Matos Nobre, 
Ronaldo Linhares Nunes

Resumo

Os estudos sobre a relação da escola com as TIC, nas pes-
quisas científi cas se caracterizam como uma linha de pes-
quisa tanto na área de Gestão escolar, políticas de formação 
docente quanto de educação e comunicação, possibilitando 
novas refl exões sobre o lugar das tecnologias digitais na edu-
cação. No Brasil, desde os anos 90, tivemos a implantação 
de politicas de inserção das TIC na sociedade, com vultosos 
investimentos tecnológicos na área educacional, destacan-
do programas como: Um Salto para o Futuro,Vídeo –Escola, 
PROINFO e PROFORMAÇÃO. Entre essas atividades de co-
nhecimento, Franco (1994) compreende que o entendimento 
e a utilização das tecnologias de informação e comunicação, 
viabilizando a interação e mediação de forma colaborativa, 
passam a ser um novo desafi o que a instituição escola ten-
ta desenvolver nas dimensões pedagógica, administrativa e 
fi nanceira. O aparecimento dessa nova forma de educar traz 
questionamentos em relação à gestão das TIC no espaço 
escolar; “como o Diretor/Gestor pode organizar e adminis-
trar essa tecnologia no processo educacional?”. Essa Tese 
de Doutorado, utiliza-se de conceitos teóricos sobre gestão, 
destacando a relação comunicação e educação, mais espe-
cifi camente, sobre as  Tecnologias digitais, pretende analisar 
o impacto que estas politicas tem provocados nos modelos 
de gestão na rede estadual de educação Sergipe. Com uma 
abordagem metodológica descritiva de cunho qualitativo, 
pretende analisar documentos levantados na Divisão de 
Tecnologias do Ensino – DITE e sobre os programas e pro-
jetos; aplicar questionários e entrevistas semiestruturadas 
com gestores das escolas. Procurar entender e analisar os 
resultados provenientes dos programas nacionais de avalia-
ção, a percepção de professores e gestores sobre a relação 
TIC e gestão escolar, nas dimensões da gestão pedagógica, 
administrativa e fi nanceira, são aspectos considerados na 
concretização dessa pesquisa.

TUTOR ONLINE: ITINERÁRIO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL E O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE NO CONSÓRCIO UAB/UFS/CESAD

Luciene Alves de Oliveira

Resumo

A presente pesquisa é resultado da construção da disserta-
ção de Mestrado em andamento e está atrelado ao Progra-
ma de Pós-graduação em Educação da Universidade Tira-
dentes, sob a orientação da Profa. Dra. Andréa Karla Ferreira 
Nunes. O tema proposto é Educação a distância e o tutor 
online. Na atualidade a Educação a Distância caracteriza-se 
como modalidade educacional na qual a mediação didático-
-pedagógica ocorre com docentes e discentes desenvolven-
do atividades educativas em lugares e/ou tempos diversos, 
permitindo uma educação para muitos e modifi cando a re-
lação com o saber. A Educação a Distância, potencializada 
pela utilização de meios e tecnologias de informação e co-
municação e a legislação educacional brasileira vigente, tem 
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fomentado refl exões sobre um novo profi ssional, o tutor. 
Esse profi ssional faz parte da equipe multidisciplinar e atua 
diretamente na interação didático-pedagógica nos proces-
sos de ensino e aprendizagem em ambientes virtuais. Des-
tarte, a pesquisa aqui proposta tem por objetivo investir o iti-
nerário de formação profi ssional e o processo de construção 
da identidade dos tutores online do consórcio Universidade 
Aberta do Brasil/Universidade Federal de Sergipe/Centro de 
Educação Superior a Distância (UAB/UFS/CESAD). Para a 
concretização do objetivo proposto a pesquisa irá mapear a 
formação acadêmica inicial e continuada do tutor online que 
atua em ambientes digitais nos cursos de graduação ofer-
tados pelo consórcio UAB/UFS/CESAD; interpretar o senti-
do de ser tutor e o signifi cado da tutoria para o tutor online; 
entender a importância do Ambiente Virtual de Aprendiza-
gem (AVA) para a constituição da identidade profi ssional do 
tutor online. Será utilizada como metodologia a abordagem 
quantitativa, através da técnica survey, e o questionário com 
perguntas fechadas como instrumento de coleta dados; e a 
abordagem qualitativa, através de pesquisa bibliográfi ca e 
documental, utilizando como instrumento de coleta de da-
dos a entrevista semiestrutura que será aplicada aos tutores 
online. O aporte teórico será subsidiado por três conceitos/
noções: epistemologia da prática profi ssional de Maurice 
Tardif; o de Identidade cultural de Stuart Hall. 

UNIVERSIDADE E NEOLIBERALISMO: CORRELAÇÃO 
ENTRE AS TRANSFORMAÇÕES NA UNIVERSIDADE 

BRASILEIRA E AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 
REGULADAS POR UM MODELO NEOLIBERAL

Jadson Tavares Jesus

Resumo

O estudo sobre a Universidade Brasileira e como esse mo-
delo repercute em nosso Estado se insere dentro de um 
contexto marcado por políticas neoliberais e amplas trans-
formações na esfera educacional, movidas por políticas go-
vernamentais que se vieram instaurando nas duas últimas 
décadas. Para a análise desse cenário estaremos focando: 
a crise geral do capitalismo; a intensifi cação do movimento 
de internacionalização do capital; a implementação de um 
modelo mais fl exível de acumulação capitalista e a adoção 
de políticas neoliberais; a reforma do estado e do sistema de 
ensino no Brasil (reduzir a esfera pública e ampliar a esfera 
privada) caracterizada por novas dinâmicas de produção e 
de formação para o trabalho, reforma esta, defi nida a partir 
dos novos rumos do mercado global e do desenvolvimento 
tecnológico. Para entendermos como se situa a educação 
superior em nosso país, recuperaremos algumas aborda-
gens teóricas, no campo da História da Educação, que tratam 
sobre temas como a redefi nição da educação superior e da 
universidade pública, a ampliação da demanda e da massi-
fi cação do ensino superior, os novos objetivos da educação 
superior no século XXI, as mudanças nos perfi s profi ssio-
nais e no processo formativo, o impacto da mundialização 
do capital nos planos e nos programas educacionais. Salien-
tamos que esta é uma pesquisa bibliográfi ca e documental 
onde analisamos as categorias Neoliberalismo, Educação e 
Universidade a partir de um diálogo entre Boaventura, Ha-
bermas, Giddens e Santos. Considerando o nosso objeto de 
estudo e o contexto em que ele está inserido investigamos 
as possíveis correlações entre as transformações ocorridas 
na universidade brasileira e as políticas educacionais regula-

das por um modelo neoliberal. Esclarecemos que essas re-
fl exões constituem parte de uma pesquisa de tese doutoral 
em andamento que servem de referência para investigar a 
contribuição da Unit para a Cultura e Educação em Sergipe.
 
DIFERENÇA E EDUCAÇÃO: O CONCEITO DE MULHER NA 

EXPERIÊNCIA DO ESCOTISMO

Aldenise Cordeiro Santos, Dinamara Garcia Feldens

Resumo

Em nossa educação contemporânea professores e pensa-
dores tentam explicar a falência da escola atual, muitas de 
suas argumentações para os problemas educacionais per-
passam a formação, a (in) disciplina, a terceirização da edu-
cação das crianças feitas pelos pais, até chegarmos à ques-
tão da diferença, muitos debates teóricos transcorreram. É 
eminente como a diferença e suas implicações têm incidido 
na educação, seja na escola ou no escotismo, como abor-
dado neste objeto. Os territórios educacionais têm gerado 
múltiplas diferenças. A mulher também é uma diferença 
produzida pela instituição do modelo de educação moderna. 
Esta pesquisa busca compreender e conceituar o conceito 
de mulher no território da educação, compondo um estudo 
que caminha pelas experiências do movimento escoteiro. 
Pensando o escotismo como um dispositivo educacional em 
que são ensinados nos seus fundamentos valores que con-
duzem as mulheres a enquadramentos sociais, à modelos. 
São produções discursivas que normatizam, que produzem 
verdades sobre o conceito de mulher, como indica Foucault 
na Historia da Sexualidade (1994). Nessa perspectiva, esta 
pesquisa percorrerá autores como: Deleuze (1992), Foucault 
(1994), Guattari (1992) e tantos outros que pesquisaram a par-
tir da Filosofi a da Diferença. Também irei trabalhar com au-
toras que discutem a questão da construção de subjetivida-
des de mulheres na história e o próprio estabelecimento da 
diferença como Margareth Rago (2013), Guacira Lopes Louro 
(2011). Quanto ao conceito de subjetividades, irei me utilizar 
de Suely Rolnik (1989). Para esta pesquisa me volto a pensar 
o conceito de mulher na educação de forma mais profunda 
e aporto também em discussões contemporâneas acerca de 
uma escrita feminina como a apresentada no livro A aventu-
ra de contar-se da pesquisadora Margareth Rago (2013). Para 
isso, utilizarei como abordagem metodológica a cartografi a 
para que as mulheres que vierem a compor esta pesquisa 
apresentem suas subjetividades. Portanto, o escotismo é um 
encontro de singularidades e produção das diferenças, as-
sim como qualquer outro lugar educacional. Não podemos 
continuar na condição de educadores a perpetuar a exclusão 
do outro, do diferente e do dessemelhante em nossos pro-
cessos educativos.

A TRANSDISCIPLINARIDADE NA FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES: UM ESTUDO 

DE CASO NO OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO EM 
SERGIPE (2011-2012)

Soane Maria Santos Menezes Trindade Silva, Ada Augusta 
Celestino Bezerra

Resumo

A dissertação em andamento traz como objeto de es-
tudo o projeto TRANSEJA da Universidade Tiradentes, 
intitulado “A transdisciplinaridade como recurso teórico-
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metodológico para a efetividade da alfabetização de jo-
vens e adultos no semiárido sergipano”, fi nanciado pelo 
Observatório de Educação (OBEDUC) da CAPES (01/2011 
a 01/2013), UNIT-SE, Edital 038/2010/CAPES/INEP, sob 
a condução do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas, 
Gestão Socioeducacional e Formação de Professor, no 
âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Tiradentes (GPGFOP/PPED/UNIT/CNPq), 
que esteve em curso graças à Carta de Anuência da Se-
cretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEED-SE). O 
objetivo geral é o de analisar as representações sobre 
o TRANSEJA dos diversos segmentos envolvidos: mes-
trandos; graduandos; professores de educação básica; e 
alfabetizadores do sertão e respectivos coordenadores 
de turmas do Projeto Sergipe Alfabetizado (SEALF). Os 
objetivos específi cos são o de confi gurar possibilidades 
e limites da transdisciplinaridade como eixo de uma po-
lítica pública na área de educação não formal de jovens 
e adultos no contexto do estado neoliberal; caracterizar 
segundo as representações dos sujeitos nas dimen-
sões pessoal, profi ssional, social e acadêmica do proje-
to para cada um dos segmentos abordados; e contribuir 
para instaurar um mecanismo de memória do OBEDUC/
UNIT. Como problema de pesquisa coloca-se a questão 
da articulação entre a Formação Continuada do profes-
sor e a Transdisciplinaridade. Como hipótese de traba-
lho, afi rmamos que o TRANSEJA contribuiu através do 
ensino/pesquisa/extensão para a formação continuada 
dos mestrandos; graduandos; professores de educação 
básica e alfabetizadores de jovens e adultos do sertão 
e respectivos coordenadores de turmas SEALF, na di-
reção da trandisciplinaridade. As questões de pesquisa 
que emergem refl etindo sobre a formação continuada e 
a transdisciplinaridade no Projeto TRANSEJA são: o que 
vem a ser a transdisciplinaridade? Como se confi gurou a 
proposta de formação transdisciplinar nesse projeto? Os 
alfabetizadores tiveram a consciência de sua formação 
transdisciplinar na área de EJA? As categorias básicas 
da transdisciplinaridade (complexidade, terceiro incluído 
e níveis da realidade) perpassaram os saber dos docen-
tes e discentes, ultrapassando um padrão educacional 
de pensamento linear e determinista, transcendendo os 
limites impostos pela disciplinaridade que gera um co-
nhecimento cada vez mais fragmentado? É possível es-
perar a contribuição transdisciplinar de alfabetizadores 
sem a formação inicial para o Magistério na EJA?. É um 
estudo de caso sobre o OBEDUC da Universidade Tira-
dentes campus de Aracaju/SE Farolândia, no período de 
2011 a 2012, na perspectiva dialético-histórica de modo a 
considerar as contradições e articulações de nível macro 
e micro, nos processo e nos resultados, e, em especial 
nos sujeitos como protagonistas da história. O método 
de abordagem é qualitativo, para uma interpretação em 
maior grau de profundidade, dos dados encontrados nos 
14 portfólios dos municípios contemplados pelo projeto e 
algumas análise quantitativas, que é coerente com abor-
dagem transdisciplinar. Na análise está sendo utilizada 
a análise de conteúdo proposta por Bardin (2004), que 
a apresenta como um conjunto de técnicas que propor-
cionam a análise das comunicações, orais e escritas com 
vistas à obtenção de indicadores quantitativos e qualita-
tivos, permitindo deduções e induções dos conhecimen-
tos, para uma ampla discussão das propostas apresen-
tadas na pesquisa.

MULHERES EM SUSTENIDO: 

EDUCAÇÃO POTÊNCIA E RESTINGA

Mary Barreto Dória, Dinamara Garcia Feldens

Resumo

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo pensar as es-
téticas femininas de mulheres da restinga. e a relação com a 
vida/arte de professorar. Pensando os modos de vida destas 
mulheres e suas articulações estéticas, conceituais, poéticas 
e musicais. Lida com os saberes tradicionais e com a diferen-
ça. A pesquisa está inserida em três comunidades em dois 
municípios do litoral Sul sergipano.  Sendo dois no município 
de Estância, e um no município de Itaporanga D’ajuda. Busca 
riscar traços nas singularidades destas mulheres, afi rmando 
sua diferença de forma múltipla e plural, na estética, na cultu-
ra, na vida. Insere-se no campo da educação e comunicação. 
A composição deste traçado transitou por um período de 10 
meses, referendados teoricamente na  leitura de Gilles De-
leuze e Friedrich Nietzsche, fazendo um diálogo com alguns 
autores: Roberto Machado, Jorge Larrosa, Clarice Lispector, 
Garcia Marques, Dinamara Feldens, Egberto Gismonte. A 
pesquisa teve caráter qualitativa com entrevistas semies-
truturadas. Me utilizei da cartografi a como forma e estilo de 
movimento, produzindo uma certa geografi a, que pretendo 
dissertar neste momento.

FORMAÇAO INICIAL DE PROFESSORES EM SERGIPE ES-
TADONOVISTA: uma análise das mensagens dos governa-

dores à assembleia legislativa

Blenda Joyce Santos, Ada Augusta Celestino Bezerra

Resumo

A formação de professores em Sergipe, assim como no Bra-
sil é uma temática que sempre se faz presente nas reuni-
ões e encontros científi cos ao longo das décadas, marcando 
presença no cenário das políticas públicas. Surgem a cada 
dia novos desafi os a serem superados e novos caminhos a 
serem percorridos, que nos cobram como cidadãos um olhar 
mais aprofundado sobre essa temática. Trata-se de catego-
ria teórico-prática ampla para a qual convergem diferentes 
concepções e posições político-pedagógicas, por ensejar 
diferentes representações nos sujeitos e atores sociais e 
políticos; cada um, a partir de sua visão de mundo e forma 
de inserção social apreende-a ou capta da realidade, repre-
sentando-a internamente conforme seus interesses, valores 
e ideologias e confi gura-a em discursos específi cos de au-
toconvencimento, persuasão e controle social. Assim, a dis-
sertação em andamento, tem como proposta analisar como 
ocorreu a formação de professores em Sergipe Estadono-
vista, a partir das mensagens dos governadores apresenta-
das à Assembleia Legislativa nesse período, como também 
identifi car nos discursos desses Governadores a infl uência 
do período estadonovista na formação de professores em 
Sergipe. Nesta perspectiva, conhecido o estado da arte, esta 
Dissertação propõe-se a buscar respostas para as seguintes 
questões ainda não respondidas via investigação científi ca: 
Como se deu a formação de professores em Sergipe Esta-
donovista, segundo as Mensagens dos Governadores no 
período de 1930-1947?  Que avanços ou retrocessos encon-
tram-se nesses discursos dos governantes sergipanos des-
se período sobre a formação do professor? A relevância da 
pesquisa decorre da importância política e social do contex-
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to que assinala esse período em Sergipe, correspondente ao 
governo de Getúlio Vargas, conhecido como estadonovista, 
onde é implantada a tendência centralizadora, uniformizado-
ra populista e autoritarista do modelo de regime adotado sob 
a ideologia Vargas. O marco teórico é reconstruído com base 
em Ianni (1986), Fausto (200), Gatti (2011), Magalhães (2008), 
Brzezinski (1996; 2014) e Tardif (2005). Metodologicamente 
esta é uma pesquisa histórico-documental que reúne, atra-
vés dos documentos, um leque de possibilidades para apre-
sentar a história que está presente no sistema educacional 
de Sergipe, especialmente no que se refere às concepções 
de formação de professores. Para análise das mensagens 
dos governadores utilizamos o método de análise de conte-
údo de Bardin (2007, p. 9), que se defi ne como: “Um conjun-
to de instrumentos metodológicos cada vez mais subtis em 
constante aperfeiçoamento, que se aplicam a <discursos> 
(conteúdos e continentes) extremamente diversifi cados”, 
complementado pela análise sóciocognitiva de discurso de 
Dijk (2012). Para dar conta dos seus objetivos, esta disserta-
ção está dividida em três capítulos descritivos e críticos, que 
abarcam a proposta já apresentada, de modo a levar o leitor 
a uma dimensão panorâmica que proporciona um entendi-
mento mais aprofundado sobre a formação de professores 
em Sergipe Estadonovista. Por fi m, nas considerações fi nais, 
espera-se apresentar inferências a partir das análises de 
conteúdo desenvolvido, com destaque às categorias emer-
gentes dos discursos analisados.
 
A ESCOLA PRIMÁRIA RURAL EM SERGIPE: NARRATIVAS 

E DOCUMENTOS DA EXPANSÃO (1947- 1961)

Rony Rei Nascimento Silva, Ilka Miglio de Mesquita

Resumo

O presente trabalho é fruto de dissertação de mestrado 
em andamento, intitulada: “Memórias caleidoscópicas: A 
expansão das Escolas Rurais no estado de Sergipe (1947- 
1961)”. Tal investida de pesquisa pretende compreender 
o processo de expansão da Escola Primária Rural no Es-
tado de Sergipe, de 1947 a 1961. Para tanto, identifi camos 
nos discursos de educadores e políticos as concepções 
de ensino delineadas para a Escola Primária Rural. Em 
seguida, operamos com os relatos orais dos(as) 16 pro-
fessores(as) entrevistados(as), de acordo com a meto-
dologia da História Oral, conforme as experiências de 
Alberti (2004). Para além de uma versão do passado, 
buscamos narrativas de acordo com o fi lósofo Walter 
Benjamin (2012). Unimos as fontes orais com a pesqui-
sa documental, a saber: Mensagens de Governadores do 
Estado e os Relatórios Anuais e dados do IBGE. Ao ler-
mos esses documentos, estabelecemos um diálogo en-
tre teoria e evidência nos termos E. P. Thompson (1981). E, 
por fi m, evidenciamos a “Cultura Escolar”, segundo Fel-
gueiras (2005) e as “Práticas Escolares” de acordo com 
Faria Filho e Vidal (2000). Tal investida de pesquisa tem 
sua origem em dois projetos de pesquisa: “Memória Oral 
da Educação Sergipana” e “História da Escola Primária 
no Brasil: investigação em perspectiva comparada em 
âmbito nacional (1930 – 1961)”. Nesta pesquisa, os resul-
tados de tais projetos se conjugaram para compor nosso 
trabalho. Tal trabalho não traz conclusões consistentes, 
pois se trata de uma pesquisa em andamento.
 
A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL EM SERGIPE: (RE)

CONSTRUÇÃO DE SABERES E FAZERES DOCENTES

Josevânia Teixeira Guedes, Ada Augusta Celestino Bezerra

Resumo

As políticas públicas de formação de professores em tem-
po de globalização apresentam tensões e expectativas. As 
universidades e as faculdades de educação têm implemen-
tado diversas modalidades de cursos de formação para a 
educação básica. Os resultados, em especial, da América 
Latina tornaram-se centralizados e traduzem-se em proje-
tos de reformas educacionais desde os anos de 1990 que 
tratam da formação, neste estudo, especifi camente a inicial 
de professores, baseada numa profi ssionalização refl exiva e 
de refl exão-na-ação como fundamento da epistemologia da 
prática. OBJETIVO Analisar as contribuições e os limites da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) como política pública de 
formação inicial de professores e os saberes (re)construídos 
por egressos atuantes na educação básica, em Sergipe, no 
período de 2012-2014. METODOLOGIA Pesquisa qualitativa, 
em fase inicial, desenvolvida a partir do projeto de pesquisa 
do Doutorado em Educação da Universidade Tiradentes que 
se baseará em interpretar os fenômenos e a atribuição de 
signifi cados àquilo que será observado nos discursos dos 
egressos da UAB/Sergipe; guiar-se-á pelo método dialético 
que considera as relações entre ciência e sociedade em sua 
complexidade e contradições. RESULTADOS (preliminares) 
A UAB tem a prioridade de atender aos professores que atu-
am na educação básica, mediante oferta de cursos dirigidos 
preferencialmente aos segmentos da população com difi cul-
dade de acesso à formação superior. E para a oferta desses 
cursos a distância estabelece um tripé com as secretarias 
dos estados e dos municípios que se dispõem a participar 
dos programas e as universidades parceiras.

AS COMPETÊNCIAS INFORMACIONAIS DO DOCENTE 
ENQUANTO CURADOR DE CONTEÚDO DIGITAL NA 
FORMAÇÃO DE APRENDIZES INDEPENDENTES NA 

UNIVERSIDADE 2.0

Alexandre Meneses Chagas, Ronaldo Nunes Linhares

Resumo

O desenvolvimento desta pesquisa tem um grau de impor-
tância relevante para a educação, pois como citado anterior-
mente, temos em alguns casos uma diferença entre a forma 
de utilizar os dados disponibilizados na internet por parte 
dos docentes e dos discentes. E este estudo poderá contri-
buir para um desenvolvimento das práticas pedagógicas e 
na mudança de atitudes dos docentes, minimizando o gap 
existente entre ele e o discente das gerações digitais, propi-
ciando um avanço da universidade para a versão 2.0. Ape-
nas conhecer e dominar as competências informacionais 
são sufi cientes para o docente assumir o papel de curador 
de conteúdos digitais na formação de aprendizes indepen-
dentes? Para tentar responder a indagação do problema le-
vantado foram traçadas algumas hipóteses: Além das com-
petências informacionais e do papel de curador de conteúdo 
digital, o docente deve conhecer práticas pedagógicas que 
dê suporte a estas práticas; Sem conhecer as práticas de 
curadoria de conteúdo digital, o docente apenas replicará as 
suas competências informacionais, não formando aprendi-
zes independentes. Sendo o objetivo geral da pesquisa, ana-
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lisar quais são as competências informacionais necessárias 
para o docente desenvolver o papel de curador de conteúdos 
digitais na formação de aprendizes independentes no curso 
de Comunicação Social da Universidade Tiradentes. A Pes-
quisa irá ser desenvolvida com os docentes e os discentes 
(do 7º período) do curso de Comunicação Social, com habi-
litação em publicidade e propaganda da Universidade Tira-
dentes, sendo esta uma pesquisa quantitativa e qualitativa. 
Dentre as possibilidades metodológicas para a realização da 
pesquisa, foi adotada a pesquisa-ação por permitir a com-
preensão (pesquisa) e mudanças (ação) no objeto pesqui-
sado. Cohen e Manion (1990) apontam a possibilidade do 
professor individual que na sala de aula pode trabalhar para 
produzir algumas mudanças no processo de ensino-apren-
dizagem. Como a pesquisa encontra-se na fase inicial ainda 
não possui dados coletados e nem conclusões.

AS DISCIPLINAS ONLINE E O AVA: INTERAÇÃO E 
COLABORAÇÃO NA CONSTRUÇÃO COLETIVA DO 

CONHECIMENTO NA GRADUAÇÃO DA UNIT

Maynara Maia Muller, Rosa Meire Carvalho de Oliveira

Resumo

A presente pesquisa propõe apresentar e analisar o Ambiente 
Virtual de Aprendizagem – AVA da Universidade Tiradentes, 
com um olhar voltado para a interatividade e colaboração na 
construção coletiva do conhecimento na graduação. Neste 
estudo serão discutidos os conceitos de Educação a Distân-
cia no cenário brasileiro, bem como a inserção das ativida-
des semipresenciais nos cursos de graduação em diversas 
universidades do país a partir da Portaria 4.059/2004 do 
Ministério da Educação, além de fazer um estudo acerca dos 
ambientes virtuais de aprendizagem como uma comunidade 
de aprendizagem e não um recurso tecnológico. Sendo assim, 
têm-se como objetivo geral: Investigar o ambiente virtual de 
aprendizagem da Universidade Tiradentes na colaboração 
na construção coletiva do conhecimento na graduação. Para 
isso, apresenta-se como objetivos específi cos: Descrever as 
possibilidades interativas e colaborativas na construção do 
conhecimento no Ambiente Virtual de Aprendizagem; Co-
nhecer acerca das comunidades de aprendizagem no Ensino 
Superior;  Descrever acerca das Disciplinas Online nos cur-
sos de graduação da Universidade Tiradentes. Utilizar-se-á a 
pesquisa exploratória para conceituar Educação a Distância 
e Ambiente Virtual de Aprendizagem. Seguindo, aplicar-se-á 
entrevista semiestruturada e questionário com um percentual 
de estudantes matriculados nas disciplinas e escolhidos de 
forma aleatória. Em seguida será utilizado o método de aná-
lise dos dados para construção da dissertação no sentido de 
contribuir com a melhoria no processo de ensino e aprendi-
zagem dos graduandos matriculados nas Disciplinas Online.

HISTORIAIS DA PRIMIERA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL DO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO – JARDIM 

DE INFÂNCIA JOANA RAMOS

Michelline Roberta Simões

Resumo

O presente trabalho tem por objeto o Jardim de Infância Joa-
na Ramos, instituição de educação infantil pioneira no aten-
dimento de crianças de 3 a 6 anos de idade na cidade de 

Tobias Barreto, interior do Estado de Sergipe/Brasil, criada 
no ano de 1969. Assim tomamos como objetivo compre-
ender os motivos e as estratégias de criação e a forma de 
organização e funcionamento deste jardim além de desve-
lar a implantação da Educação Infantil e os aspectos edu-
cacionais da primeira instituição para crianças em idade 
pré-escolar do referido município. O referencial teórico e 
metodológico que orienta este trabalho está ancorado na 
historia cultural (CHARTIER, 1988), pelo qual passamos a 
entender as práticas e representações desta instituição. No 
que se refere a metodologia, além da pesquisa bibliográfi ca 
e documental foi necessário a metodologia da história oral 
(ALBERTI, 2004), pois esta aponta um leque de possibilida-
des na construção do fazer historiográfi co. Ancorados nos 
conceitos de Instituição Educativa (MAGALHÃES, 2004) e 
de Infância (ÀRIES, 2004) foi possível apreender o Jardim de 
Infância Joana Ramos enquanto instituição educativa e en-
tender sua representatividade dentro da sociedade tobiense. 
Assim, apresentamos neste trabalho o Jardim de Infância Jo-
ana Ramos como um organismo regado de memórias onde 
estão agregadas às práticas e às representações do cotidia-
no desta instituição. Desta forma, procurou-se elucidar o que 
aconteceu na cidade de Tobias Barreto, município localizado 
na Região do Centro Sul Sergipano, situando o surgimento 
do Jardim de Infância Joana Ramos contribuindo assim com 
os estudos em História da Educação e da infância.

CIRCULAÇÃO DE PRÁTICAS EDUCACIONAIS NORTE-A-
MERICANAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO A PARTIR DO 
ALMANAQUE DO BOM HOMEM RICARDO (1858-1885)

Tâmara Sales, Ester Nascimento, Hugo Almeida

Resumo

O presente trabalho é resultante de uma tese que se 
encontra em andamento. Na perspectiva da História 
Cultural, está inserida na História da Educação e na His-
tória do Livro, e possui como referencial teórico a noção 
de circulação de ideias ou circularidade cultural (Ginz-
burg, 1987), também muito bem posta nos estudos de 
Darnton (2005, 2010). O objeto de estudo é o Almana-
que do Bom Homem Ricardo, que foi escrito pelo philo-
sophe norte-americano Benjamin Franklin (1706-1790), 
com publicações datadas de 1732 até 1757. OBJETIVO: 
Tem como objetivo compreender como se deu a circu-
lação do livro Almanaque do Bom Homem Ricardo no 
Brasil, no período de 1858 a 1885. METODOLOGIA: Um 
dos procedimentos que serão utilizados nesta pesquisa 
é o método indiciário elaborado pelo historiador italiano 
Carlo Ginzburg (1989) para auxiliar no desvelamento de 
práticas culturais. Para Ginzburg (1989, p. 179), ninguém 
aprende o ofício do historiador limitando-se a pôr em 
prática regras preexistentes. Nesse tipo de conheci-
mento, entram em jogo elementos imponderáveis, tais 
como pistas, sinais, indícios. Nesse sentido, “Nenhuma 
narração pode se sustentar sem indícios ou sintomas” 
(Ginzburg, 1979, p. 149). Contudo, o uso deste método 
se faz necessário para interpretar e compreender a cir-
culação do impresso. RESULTADOS: O Almanaque tem 
importância para a cultura brasileira devido à quantida-
de de exemplares que circulou no país, com um número 
superior a 42.398 exemplares, no período delimitado. 
Esta identificação foi feita em livros, tese e artigos pu-
blicados. Tal circulação se deu em escolas públicas e 
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privadas, nos variados níveis de ensino. Este artigo se 
justifica pela necessidade de aumentarmos as investi-
gações sobre circulação de impressos e por possibilitar 
importantes contribuições para a historiografia educa-
cional brasileira.
 

AS ESCOLAS PRIMÁRIAS DOS TERRITÓRIOS CENTRO E 
SUL SERGIPANO (1930-1961)

Laisa Dias, Raylane Navarro Barreto

Resumo

Esta pesquisa, realizada com apoio da Capes e da 
FAPITEC/SE , é parte da dissertação de mestrado em 
andamento intitulada “As escolas primárias dos ter-
ritórios centro e sul sergipano: por uma história vista 
de baixo (1930-1961)”. Tem por objeto de a configura-
ção dos Grupos escolares que existiram nos territó-
rios centro e sul do estado de Sergipe no período de 
1930 a 1961. O objetivo principal foi compreender como 
se configurou a escola primária nesse cronótopo. Os 
objetivos específicos são: mapear os modelos/moda-
lidades de escolas primárias; analisar a constituição, 
organização e funcionamento da escola primária fren-
te a circulação das ideias da escola nova; interpretar 
os sentidos que foram associados ao surgimento dos 
grupos escolares. O referencial teórico utilizado foi 
a História Cultural, que permite, em favor da ideia de 
história como narrativa de fatos, as intenções e mo-
tivações dos atores sociais, como subsídios para as 
explicações históricas. O método adotado foi a meto-
dologia da história oral, que possibilitou compreender 
a história feita por quem vivenciou ou de algum modo 
esteve próximo do fato histórico. Assim fizemos uso 
de 28 entrevistas, realizadas com professores apo-
sentados residentes no centro sul e sul sergipano, e 
armazenadas no acervo do projeto “Memória oral da 
educação sergipana”. Ainda utilizamos a pesquisa bi-
bliográfica e documental com foco nas Mensagens de 
Governadores do estado de Sergipe que atuaram nas 
décadas estudadas. Por meio destas fontes de pes-
quisa podemos ressaltar que a instrução primária nos 
estados brasileiros, a partir da implantação da Repú-
blica, tornou-se alvo de preocupações, afinal, ela seria 
o caminho para se formar o indivíduo que iria legitimar 
o novo regime. Em Sergipe não foi diferente. Os go-
vernadores do estado sergipano, no início de século 
XX, já falavam da obrigatoriedade do ensino primário, 
alertando que isso só seria possível se houvesse uma 
mudança na instrução pública, principalmente nos mo-
delos de escolas primárias. Assim, os Grupos escola-
res, tidos como “templos de civilização” e “vitrines da 
república” foram responsáveis pela materialização das 
disposições do então movimento da Escola nova. Ao 
partir dessa premissa, e ao levar em consideração as 
representações dos alunos/professores em relação ao 
surgimento dos grupos escolares, bem como os estu-
dos referentes à temática, percebemos que as escolas 
graduadas no interior do estado de Sergipe existiram 
a sombra de outras modalidades de escolas primárias, 
muitas vezes precárias, minimizando o discurso de 
que os grupos escolares efetivamente representavam 
e enalteciam a república.
 

EDUCAR PARA O PROTESTANTISMO: 
AS CORRESPONDÊNCIAS DA SOCIEDADE BÍBLICA 

BRITÂNICA E ESTRANGEIRA NO BRASIL DO SÉCULO XIX 
(1840-1884)

Wadington Ferreira Santos, Ester Fraga Vilas-Boas Carvalho 
do Nascimento

Resumo

Ancorado na História Cultural, este trabalho insere-se na 
História da Educação. É parte do projeto desenvolvido 
atualmente intitulado “Imprensa Protestante nos Oitocen-
tos”, e é apresentado como resultado parcial de minha dis-
sertação do Mestrado em Educação. Este texto tem como 
objetivo identifi car os agentes e colportores da Sociedade 
Bíblica Britânica e Estrangeira/BFBS que atuaram no Bra-
sil no período de 1840-1884 como também compreender 
a ação de tais homens no Brasil durante o marco tempo-
ral delimitado. A Sociedade Bíblica Britânica e Estrangei-
ra (BFBS) foi fundada em 1804 e tinha como fi nalidade a 
divulgação e propagação de ideias protestantes no país 
no século XIX, através da Bíblia expedida de acordo com 
a linguagem do povo. O corpus documental analisado en-
contra-se disponível na Cambridge University Library, In-
glaterra (UK). É parte de um acervo de aproximadamente 
4.800 correspondentes que atuaram em todo o mundo 
durante o período de 1804 a 1897. A proposta é de analisar 
um conjunto de correspondências enviadas pelos mem-
bros da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira (BFBS) 
para os seus superiores, no período de 1840, data da pri-
meira missiva presente em nossas fontes, até 1884 o ano 
que está datada a última correspondência que registra a 
presença dos agentes da BFBS no Brasil. Essa investiga-
ção se limitou à atuação e a rede de sociabilidade entre o 
Brasil e a Inglaterra, graças ao papel desses agentes em 
território brasileiro. Todo o movimento desses homens foi 
sistemática e regularmente rastreado durante o período 
em que fi caram vinculados à instituição. Nessas cartas, 
os agentes relatam suas atividades e impressões sobre o 
nosso país. A troca de correspondências foi feita entre os 
agentes localizados em terras brasileiras e os seus supe-
riores localizados na sede possibilitando o mapeamento 
dos mesmos e seus locais de atuação durante o marco 
delimitado no século XIX. A análise da documentação do 
projeto desenvolvida será decisiva na decifração das re-
presentações, das discussões, soluções de problemas e 
dos avanços e recuos das ações dos agentes britânicos 
na área sob sua jurisdição no Brasil. O referencial teóri-
co-metodológico aborda os seguintes conceitos: método 
indiciário (GINZBURG, 1989), associações voluntárias (WE-
BER, 2002), redes de sociabilidade (SIRINELLI, 1996). 
 

A EDUCAÇÃO COMO MEIO DE PRESERVAÇÃO 
PATRIMONIAL

Manuella Vergne Cardoso

Resumo

A conscientização pública da tutela do meio ambiente/patri-
monial através da alfabetização patrimonial permiti a forma-
ção de cidadãos ambientalmente responsáveis, e se revela 
como uma das principais formas para uma proteção efetiva.
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O LUGAR DOS OBJETOS NA EDUCAÇÃO: 
UMA ANALISE ATOR-REDE

Kaio Eduardo de Jesus Oliveira, 
Cristiane de Magalhães Porto

Resumo

Esta pesquisa tem como objetivo discutir o lugar dos objetos 
na educação. Partimos do pressuposto de que o processo 
de ensino aprendizagem e a consolidação do espaço esco-
lar não se confi guram somente pela relação entre indivíduos, 
mas a partir da mediação possibilitada pelos objetos/tecno-
logia. O que ressaltamos aqui é (LEMOS, 2013) que o espa-
ço escolar é desde sempre um espaço artifi cial, um espaço 
constituído dos mais diversos objetos e um espaço que se 
constitui, a cada dia, como um espaço preenchido por no-
vos objetos infocomunicacionais. O ambiente escolar é um 
híbrido de instrumentos educacionais e disciplinares desde 
sempre (salas, laboratórios, equipamentos, regras de condu-
ta, rituais cotidianos e fi las, cadernetas escolares e boletins 
de notas, etc). Portanto, Não podemos separar humanos e 
não-humanos no espaço escolar, nem desconsidera-los ou 
esquece-los em nossas analises. Para confi guração desta 
analise nos embasamos nas concepções do antropólogo 
francês Bruno Latour (1994; 2012), principal proponente da 
Actor Network Theory - ANT, ou no português como preferi-
mos chamar, Teoria Ator-Rede – TAR, e nos estudos da TAR 
realizadas pelo professor André Lemos. Utilizamos a Teoria 
Ator-rede, TAR, pois, assim como Latour (2012), “acreditamos 
que o social é o que emerge das associações”, e com a es-
cola e a educação não é diferente, já que tudo é associação. 
TAR é interessante, pois ela busca identifi car justamente as 
associações entre atores, vistos como mediadores ou inter-
mediários, destacando as redes que se formam com a circu-
lação da ação entre eles. Esta pesquisa é parte do projeto de 
um pesquisa de dissertação e está vinculado ao PPED-Unit, 
sua elaboração se deu através de uma pesquisa bibliográfi ca 
tendo como fontes as obras de Bruno Latour e André Lemos.

EDUCOMUNICAÇÃO E RÁDIO ESCOLA: UMA PROPOSTA 
DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA ADOLESCENTES 

DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Mayanna de Jesus Silva, Ronaldo Nunes Linhares

Resumo

A mídia possui um forte poder de infl uência sobre o compor-
tamento das pessoas. A adoção dos modelos e conceitos de 
saúde e beleza criados e perpetuados pelos mais diversos 
tipos de mídia podem interferir tanto positiva quanto nega-
tivamente nos hábitos culturais relacionados a alimentação 
dos jovens. Na tentativa de alcançar os modelos socialmen-
te aceitos os jovens submetem-se a comportamentos ali-
mentares de risco, com uma alimentação restritiva, omissão 
de refeições, adoção de dietas da moda e outros comporta-
mentos que podem repercutir na saúde dos adolescentes. 
A cultura de culto ao corpo e de ideais de beleza quase ina-
tingíveis divide espaço com a propaganda massiva de redes 
de fasts-foods que estimula o ganho de peso na população. 
Nas últimas décadas, segundo dados do Ministério da Saúde, 
ocorreu um crescimento vertiginoso da obesidade em todas 
as camadas da população e os adolescentes são o grupo com 

perfi l de dieta mais comprometido, apresentando as menores 
frequências de consumo de feijões, saladas e verduras em ge-
ral, com alto consumo de ultra processados, como doces, sal-
gadinhos e refrigerantes, o que favorece um prognóstico de 
aumento do excesso de peso e doenças crônicas. Baseada na 
Educomunicação, a presente pesquisa pretende desenvolver 
um programa para o público adolescente sobre alimentação e 
nutrição na Rádio Escola de uma instituição de ensino pública 
federal. Nessa experiência os alunos serão produtores e con-
sumidores dos conteúdos radiofônicos, relacionando saúde, 
educação e comunicação, com foco no conteúdo da nutrição, 
utilizando a mídia rádio. Tem como objetivos: caracterizar as 
práticas alimentares dos alunos (produtores e ouvintes) antes 
e após a veiculação dos programas; descrever a experiência 
dos alunos sobre o processo de produção dos programas e 
as contribuições da Educomunicação por meio do rádio para 
educação nutricional dos adolescentes; avaliar o nível de re-
cepção dos programas de rádio produzidos entre os alunos 
e a percepção dos adolescentes produtores. Os alunos serão 
capacitados pela equipe de Divisão e Comunicação e pela nu-
tricionista da Instituição. Para avaliação dos conhecimentos 
sobre o tema, práticas alimentares e experiência realizada pe-
los alunos serão utilizados questionários e entrevistas (grupo 
focal). Essa pesquisa é originada de projeto de Mestrado em 
Educação e encontra-se em andamento.

O NPGED/UFS E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA HISTÓRIA 
DA EDUCAÇÃO EM SERGIPE

Jose Genivaldo Martires

Resumo
 
Este estudo tem como objetivo discutir a consolidação do 
campo da pesquisa em história da educação, através da pro-
dução de dissertações e teses do NPGED/UFS no decorrer 
dos seus 20 anos de existência; bem como caracterizar os pe-
ríodos desta produção no que concerne o quantitativo de tra-
balhos e suas interpretações teóricas. Neste sentido, utiliza-
remos como suporte os estudos e as análises desenvolvidos 
por Jorge Carvalho de Nascimento, Clarice Nunes, Marta Maria 
Chagas de Carvalho, Diana Gonçalves Vidal, Luciano Mendes 
de Faria Filho e José Geraldo Vasconcelos. Concluímos com 
a constatação verifi cada por meio do aumento quantitativo 
de trabalhos, do número de pesquisadores e reconhecimento 
das pesquisas em âmbito nacional e internacional que o NP-
GED/UFS se consolida enquanto locus da produção historio-
gráfi ca da história da educação em Sergipe.

OS PROFESSORES PRIMÁRIOS 
E AS REPRESENTAÇÕES DO SER PROFESSOR NA 

PROVÍNCIA SERGIPANA (1832 – 1858)

Akistenia Elza Santos Ferreira, Simone Silveira Amorim

Resumo
 
Durante o século XIX o Brasil passou por importantes 
transformações políticas, econômicas e sociais colaboran-
do para mudanças importantes no cenário educacional, 
entre essas, a Lei Geral relativa ao Ensino Elementar de 15 
de outubro de 1827, um marco para a profi ssionalização do-
cente e formação específi ca para o exercício do ofício. Nes-
se sentido, a pesquisa constitui um processo investigativo 
em andamento do Mestrado em Educação da Universidade 
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Tiradentes e têm como objetivos compreender o processo 
formativo dos professores primários e as práticas incor-
poradas às cadeiras públicas no século XIX; demonstrar 
como ocorria a inserção de professores primários na car-
reira, analisando o processo de seleção através dos concur-
sos e, investigar a atuação dos professores primários em 
Sergipe, no período de 1832 a 1858. Para tanto, a metodolo-
gia adotada caracteriza-se como bibliográfi ca e documen-
tal, embasada nos pressupostos teórico-metodológicos da 
História Cultural. Para alcançar as propostas, utiliza-se das 
fontes ofi ciais: A legislação referente à instrução pública; 
Códices do Arquivo Público Estadual de Sergipe contendo 
ofícios dirigidos a professores pelos presidentes de Pro-
víncia e de professores para os presidentes de Província, 
Correspondências ofi ciais, Provas de candidatos à docên-
cia; Relatórios de Presidentes da Província sergipana do 
período de 1832 a 1858; Jornais do período em questão, 
mais especifi camente os jornais “Noticiador Sergipense” 
e “Correio Sergipense” (1835 – 1855) e documentos relati-
vos à instrução primária utilizados nas escolas, os “Mapas 
de frequência”. Dessa forma, a investigação fundamenta-
se em pesquisadores e estudiosos que contribuíram para 
a construção histórica da nossa educação, como Burke 
(2005), Gondra (2008), Nascimento (1999), dentre outros, 
que abordam a temática da educação brasileira nos primór-
dios de sua constituição, em especial, para elucidar a histo-
ricidade educacional em Sergipe, busca-se Amorim (2012) 
e Nunes (2008) na tentativa de resgatar informações que 
possam situar os acontecimentos locais. E para intensifi car 
as discussões da pesquisa, quanto às representações do 
ser professor, utiliza-se do arcabouço intelectual da produ-
ção de Chartier (2002). Ressalta-se a orientação da Profª 
Drª Simone Silveira Amorim, reconhecida pesquisadora da 
temática investigada e reafi rma-se o processo em anda-
mento da pesquisa.

MÍDIAS E EDUCAÇÃO: AS MÍDIAS LOCATIVAS E SUA 
APLICAÇÃO NOS PROCESSOS DE APRENDIZAGENS

Sheilla Silva Conceição, Cristiane Magalhães Porto

Resumo

Esse projeto de Tese de Doutorado em Educação da UNIT 
objetiva analisar como ocorre os processos de aprendiza-
gens dos jovens no município de Aracaju-SE, tanto no es-
paço formal de aprendizagem quanto fora dele, por meio da 
inserção das mídias locativas no seu cotidiano, bem como 
estas se caracterizam no desenvolvimento da prática docen-
te. É necessário ultrapassar a concepção de uso das tecno-
logias digitais como ferramentas didáticas para continuar 
ensinando os mesmos conteúdos da escola. Muitas vezes, 
nesses espaços os alunos são proibidos de levarem celular, 
entrar em redes socias, sites e utilizarem jogos. Enquanto 
isso acontece, os alunos vão sendo afastados de uma di-
nâmica social onde possa, por intermédio das midias, gerar 
transformações necessárias às demandas sociais, culturais 
e políticas. As mídias locativas são dispositivos tecnológicos 
digitais sem fi o cuja comunicação acontece em um detemi-
nado local/objeto. O acesso à Internet e a multiplicidade de 
diferentes usos como pesquisa, investimentos e comércio 
eletrônico, interatividade na rede, troca de mensagens com o 
outro lado do planeta são hoje atividades comuns no mundo 
inteiro. O novo público aponta para o uso das tecnologias, 
sendo assim, é interessante que os educadores se adequem 

às inovações, a fi m de alcançar o novo perfi l de aluno e pos-
sibilitar a efi cácia no processo de ensino/aprendizagem. O 
uso de mídias locativas nos espaços de ensino são incom-
patíveis com a estrutura metodológica vigente; seu uso 
nesta metodologia, atrapalha a aprendizagem formativa e 
se torna improdutiva nestes espaços, pois não se adequa 
ao método em voga. Nesse contexto, há uma demanda de 
mudança conceitual, cultural, metodológica e paradigmáti-
ca. Sua utilização como instrumento promotor de instrução 
educativa funciona bem fora dos espaços formais de edu-
cação, contudo sua efi ciência nos espaços formais  carece 
de nova abordagem paradigmática. Nesse sentido, partindo 
do princípio que a educação se dá em todos os espaços hu-
manos e as tecnologias contribuem para as mudanças de 
paradigma em todos os espaços de aprendizagem, as mí-
dias locativas adentraram aos espaços formais de instrução 
educativa, promovendo mudança no paradigma de ensino/
aprendizagem, transformando estes espaços, alterando as-
pectos culturais e tradicionais, exigindo do agente formador 
adaptação ao novo paradigma convergente. O recorte teó-
rico-metodológico pauta-se na teoria de Latour (Ator-Rede). 
Versa sobre os conceitos de Educação (Vigotsky) e midias 
locativas (Latour, Lemos). É uma pesquisa de abordagem 
qualitativa embora não prescinda de dados quantitativos 
por entender que tem sua natureza desreifi cadora dos fe-
nômenos, do conhecimento e do ser humano; e a rejeição 
da neutralidade do saber científi co. Para a análise estatística 
dos dados e de conteúdo do fenômeno aqui em questão se-
rão utilizados como instrumentos: questionários, entrevistas, 
observações para testar as hipóteses de investigação e com-
preender o fenômeno estudado. A hipótese geral elaborada 
é a de que se faz mister mudança metodológica e cultural 
nos espaços formais para agregar as mídias locativas no 
contexto educacional a fi m de que possa contribuir para a 
ampliação de novas possibilidades de aprendizagem no pro-
cesso educativo desses jovens.

GESTÃO NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: ESTUDO DE CASO DA 

UNIVERSIDADE TIRADENTES

Kalyne Andrade Ribeiro, Andrea Karla Ferreira Nunes

Resumo

As mudanças ocorridas na sociedade através dos avanços 
tecnológicos trazem consigo a necessidade da busca e aqui-
sição de conhecimentos amplos. Muitos são os desafi os da 
contemporaneidade. Precisa-se de novas posturas pessoais, 
profi ssionais, políticas, educacionais, dentre outras. E partin-
do do pressuposto que os gestores de polos não estão pre-
parados para atender essa nova demanda, a pesquisa obje-
tiva analisar a construção do perfi l do gestor e a sua atuação 
nos polos de apoio presencial da Universidade Tiradentes. 
Verifi cando assim, o perfi l dos gestores que atuaram e atuam 
nos polos de apoio presencial; analisando os saberes neces-
sários para a execução da gestão; identifi cando por meio de 
entrevistas aos supervisores de tutoria e questionários apli-
cados aos gestores as difi culdades, interesses e motivações 
no exercício das suas funções; e listando as ações desen-
volvidas pela instituição para potencializar os saberes des-
ses profi ssionais. Para tanto, serão considerados conceitos 
de habitus, administração, saberes e educação a distância 
tendo por fundamentação teórica autores como Pierre Bour-
dieu (1996) Idalberto Chiavenato (2001) e Maximiano (2012), 
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Bernard Charlot (2000; 2005) e Maurice Tardif (2002), Ma-
ria Belloni (2003). Além dos autores citados, serão utilizados 
também documentos como comunicações internas, ofícios, 
editais, fi chas de inscrições, listas de frequência e folderes. 
Isso porque a pesquisa não é apenas bibliográfi ca, mas tam-
bém documental. Tratando-se de um estudo de caso, para 
a coleta de dados serão aplicados questionários, através do 
google.doc, aos gestores e entrevistas in loco com os super-
visores de tutoria. Ressalta-se que serão considerados dez 
polos pertencentes aos seguintes municípios: Monte Alegre 
de Sergipe, Aquidabã, Nossa Senhora do Socorro, Boquim, 
Lagarto, Aracaju, Simão Dias, Capela, São Cristóvão e Poço 
Verde. Justifi ca-se a escolha pelo fato desses polos terem os 
mesmos gestores desde a sua fundação, o que permite ve-
rifi car a construção do perfi l desses gestores ao longo dos 
anos e mediante as mudanças ocorridas. O método será o 
da abordagem mista (Creswell, 2010), buscando não ape-
nas a coleta de dados de forma quantitativa, considerando 
restritamente os seus resultados numéricos, mas também 
qualitativa.  Essa pesquisa resultará em uma dissertação de 
Mestrado em Educação e se encontra em andamento, tendo 
a orientação da Professora Doutora Andrea Karla Ferreira 
Nunes.

“VIVER, APRENDER E ENSINAR”: 
HISTÓRIAS DE VIDA DE PROFESSORES DE HISTÓRIA

Bruno Oliveira Santos, Cristiano de Jesus Ferronato

Resumo

O escopo do presente estudo é apresentar o Erfahrung (ter-
mo alemão que designa experiência que se passa numa via-
gem, ou seja, experiência do acontecimento) como elemento 
constitutivo do Bildung (termo alemão que designa a forma-
ção), pois, entendemos que a formação está intrinsecamen-
te ligada as histórias de vida dos professores, ou seja, está 
ligada toda trajetória vivenciada por esses profi ssionais do 
ensino. Nesse sentido, apresentamos o tornar-se professor 
como algo oriundo do experienciar, do sem pressa, do silen-
ciar e, esse processo, não se limita aos bancos acadêmicos. 
Do ponto de vista metodológico, utilizamos a história oral. 
Foram realizadas entrevistas com três professores de histó-
ria, todos ligados a educação básica, sendo uma professora 
aposentada, um professor com mais de dezessete anos de 
sala de aula e uma professora iniciando sua vida como do-
cente. Em suma, com base nos dados encontrados conclu-
ímos que a formação docente não pode ser dissociada da 
trajetória de vida do professor.

MANUAL “APOSTILAS DE PEDAGOGIA”

Mariângela Dias Santos, Ilka Miglio de Mesquita

Resumo

A fi m de entender a circulação dos ideais da Pedagogia 
Moderna em Sergipe, este estudo faz uma análise sobre 
a circulação e apropriação do manual didático Apostilas 
de Pedagogia de Baltazar Gois. De acordo com a im-
prensa sergipana, a publicação deste manual objetivou 
a propagação do método intuitivo por acreditar que este 
concebia efi ciência no ensinamento dos saberes ele-
mentares. Em Sergipe, no início do século XX, a leitura 
deste manual era considerada indispensável aos pro-

fessores da Escola Normal Rui Barbosa, pois se tratava 
de um conjunto de assuntos apropriado ao exercício da 
profi ssão docente, bem como a seleção das lições de 
coisas que os alunos deveriam aprender e como apren-
der. Ao ser considerado um instrumento importante da 
prática docente, este divulgava como o professor deveria 
contextualizar a estrutura das aulas, ordenação e sequ-
ência das atividades, além dos conteúdos a serem ensi-
nados, sendo, portanto um guia para o professor e para 
a constituição da forma escolar. Segundo este manual 
a transmissão dos conhecimentos científi cos precisava 
contribuir na formação refl exiva do indivíduo para tan-
to deveria estimular a curiosidade e o desejo de saber 
dos alunos, logo o processo para esta aprendizagem 
deveria preceder do mais simples para o mais comple-
xo, da associação do que se sabe para o desconhecido, 
dos fatos para as causas, das coisas para os nomes, das 
ideias para as palavras e dos princípios para as regras. 
Para a construção desta pesquisa, utilizaram-se os pres-
supostos da História Cultural, tendo em vista as seguin-
tes categorias e autores: circulação e apropriação em 
Chartier, (1991; 1998); saberes elementares a partir das 
concepções de Hébrard (1990; 1999); forma escolar, ten-
do em vista os estudos de Vincent, Lahire e Thin (2001), 
relações de força na construção realizada por Ginzburg 
(2002) e relações de interdependência a partir de Elias 
(1993). O estudo caracteriza-se como pesquisa histórica 
e documental, possuindo como fontes principais: Apos-
tilas de Pedagogia de Baltazar Gois. Vale lembrar que a 
leitura deste manual didático permite-nos compreender 
os importantes vínculos estabelecidos por Baltazar Gois 
entre a educação e sua prática política.  Assim, estudar 
este manual sintetiza todos os elementos próprios da ta-
refa educativa uma vez que os procedimentos didáticos 
e os aspectos metódicos através destes impressos apre-
sentam o debate em torno da unifi cação das práticas pe-
dagógicas vigentes naquela época.

REALIDADE AUMENTADA À SERVIÇO DA EDUCAÇÃO: 
UMA EXPERIÊNCIA COM O AURASMA

Edilberto Marcelino da Gama Neto, 
Cristiane de Magalhães Porto

Resumo

Em um mundo onde a internet é o elo de ligação da so-
ciedade. Não existe mais um mundo físico e um mundo 
virtual separados, eles coexistem e o desafi o é remover 
por completo os limites entre eles. Num cenário em que as 
realidades físicas se misturam com as virtuais, onde um 
acontecimento é relatado no momento exato em que está 
ocorrendo e todos possuem a liberdade de erguer a sua 
voz com uma probabilidade maior de ser ouvido que em 
tempos analógicos, no que tange a educação, é preciso 
repensar as interações com o mundo e a forma com que 
as informações são repassadas, pois o meio permite mui-
tas formas de manipulação e interpretação da mensagem, 
além de existir a possibilidade de encontro imediato com 
a fonte, seja ela a que disseminou ou a que presenciou os 
fatos. Esta pesquisa se debruçará sob o suporte livro, que 
por séculos foi o detentor da verdade e a principal fonte 
de informação do mundo, e trabalhará misturando a rea-
lidade física e virtual, possibilitando ofertar aos usuários 
um nível de interação próxima ao que acontece na inter-
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net utilizando-se do aplicativo Aurasma. Inicialmente, com 
foco em desmistifi car a relação entre a tecnologia e os 
formatos promotores de informação, serão abordados os 
rastros que trouxeram a população contemporânea à esse 
período de agilidade comunicacional e a necessidade de 
construção e interação com o conhecimento. Ainda será 
aberto um parêntese para tratar do livro, e situá-lo na so-
ciedade contemporânea conectada, atenta e participativa. 
Em seguida, o foco passará a ser a sala de aula e os recur-
sos ofertados aos alunos para que se dê o processo ensi-
no-aprendizagem. Neste ponto, será feita uma compara-
ção entre a sala de aula e a tela do smartphone para que 
seja possível o estabelecimento de uma discussão sobre 
a realidade tecnológica ofertada e o que pode ser aprovei-
tado na composição das aulas, passando por uma breve 
análise do perfi l do jovem atual e a descrição de alguns 
recursos tecnológicos simples que podem trazer para a 
sala de aula um pouco da interatividade, da liberdade e da 
colaboração que o universo paralelo, que conecta pessoas 
por cabos e sinais wireless, oferta. Por fi m, será apresenta-
da a experiência com o Aurasma em sala de aula. Partindo 
da pesquisa-ação será descrita a construção das estra-
tégias para adaptar a utilização do aplicativo à realidade 
encontrada na aula, administrando as necessidades dos 
professores e dos alunos com os recursos ofertados pelo 
aplicativo para, por fi m, gerar um modelo base que guie os 
professores e alunos que optaram por adotar o aplicativo 
como recurso educacional/didático.

A DISCIPLINA DE HYGIENE NA FORMAÇÃO DAS 
NORMALISTAS EM SERGIPE (1879 -1930)

Angela Maria Melo Barros, Cristiano Ferronato

Resumo

Este trabalho é parte integrante de nossa dissertação 
de mestrado em andamento no Programa de Pós Gra-
duação em Educação da Universidade Tiradentes. Tem 
como objetivo apresentar algumas considerações ini-
ciais sobre a disciplina de Higiene na Escola Normal de 
Sergipe. Sendo o marco temporal inicial a partir da re-
forma Leôncio Carvalho (1879), quando a matéria foi in-
serida no currículo das Escolas Normais no Brasil (BRA-
SIL,1879) e finaliza no ano de 1930, com a criação do 
Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, 
pelo Decreto nº 19.402, de 14/11/1930 (FUNASA,2013). 
Embasada na perspectiva de Chervel (1990) sobre o es-
tudo das disciplinas escolares. Neste sentido, utilizare-
mos como fonte a disciplina de Higiene da Escola Nor-
mal, que esta sendo analisada a partir do conceito de 
Le Goff (1994) de documento-monumento.  Movida por 
preceitos pedagógicos, a disciplina de higiene passou 
a fazer parte do cotidiano escolar, sendo a escola es-
trategicamente utilizada como propagadora social das 
ideias higiênicas e a professora como agente educador 
da sociedade a ser civilizada Gondra,(2003). Em Sergipe 
os reflexos das propostas higiênicas se fizeram presen-
te em consonância com o restante do Brasil. Até o mo-
mento as evidências encontradas são os livros; “Progra-
ma para o Ensino Primário Especialmente aos Grupos 
Escolares do Estado de Sergipe” (SERGIPE, 1912). Tam-
bém identificada na Escola Normal pelo “Programa das 
cadeiras da Escola Normal e do Curso Complementar 
do Estado de Sergipe” (SERGIPE, 1917).

 O PROCESSO EDUCATIVO NAS OFICINAS DE CERÂMICA

Igor Libertador Silva, Liliam Paiva de Figueiredo

Resumo

Embasada no campo da história oral com ênfase na 
tradição oral, esta investigação apresenta um estudo 
fundamentado na dissertação de Mestrado em Ciên-
cias Sociais intitulada Design da Tradição: a produção 
artesanal da cerâmica de Santana do São Francisco/SE. 
Tem como objetivo entender como acontece o proces-
so de “pedagogização” (LIBÂNEO, 1999) entre mestre 
e aprendiz no âmbito das oficinas de cerâmica, desta-
cando as atividades envolvidas, além de demonstrar os 
diversos meios utilizados durante a transformação do 
aprendiz em mestre. De caráter etnográfico, se funda-
mentou em pesquisa bibliográfica e documental, onde 
foram analisados os depoimentos coletados durante a 
realização do mestrado em 2009 e os dados da atual 
pesquisa em andamento. Espera-se portanto, identificar 
as ações e momentos conscientes e organizados, ge-
renciados pelos mestres dentro do processo de trans-
formação do aprendiz, na conversão do saber fazer em 
prática de ensino-aprendizagem.

“RACIOCINAR COM RECTIDÃO”: AS LIÇÕES DO COM-
PÊNDIO LIÇÕES DE PHILOSOPHIA ELEMENTAR RACIO-

NAL E MORAL, DE JOSÉ SORIANO DE SOUZA (1871)

Anderson Santos, Cristiano Ferronato

Resumo

A pesquisa aqui apresentada faz parte de nossa disser-
tação de mestrado em andamento no Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Tiradentes. No 
presente trabalho, buscamos apresentar algumas con-
siderações acerca do compêndio de fi losofi a, Lições de 
Philosophia Elementar Racional e Moral, de José Soriano 
de Souza. Para atingirmos o objetivo proposto no pre-
sente trabalho nos utilizamos dos aportes teórico-me-
todológicos da História das Disciplinas Escolares e His-
tória dos Manuais Escolares, tendo como base Chervel 
(1990), Goodson (1997), Choppin (2009), Batista e Galvão 
(2009). Egresso do Lyceu Provincial da Parahyba do Nor-
te, José Soriano tornou-se lente catedrática da Faculdade 
de Direito de Olinda, criada por Decreto Imperial, em 11 
de agosto de 1827, nasceu em 15 de setembro de 1833 
na Paraíba e faleceu em 12 de agosto de 1895, em Recife. 
Formou-se em Medicina, pela Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro (1860), em 1866 recebeu o título de Hono-
ris Causa ao concluir o curso de Filosofi a na Universida-
de de Louvain, na Bélgica. Em 1871 na cidade do Recife o 
compêndio Lições de Philosophia Elementar Racional e 
Moral foi editado e adotado como manual de ensino de 
fi losofi a do Gymnasio Provincial Pernambucano, institui-
ção a qual, o autor ocupou a cadeira de Filosofi a. Neste 
sentido pretendemos, com o presente trabalho, não al-
cançar a verdade plena, mas recuperar alguns aspectos 
do espaço e tempo vivenciado por José Soriano de Souza 
e o uso do compêndio Lições de Philosophia Elementar 
Racional e Moral, nas lições de fi losofi a no ensino secun-
dário no Brasil nos Oitocentos.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SABERES DOCENTES: 
LIMITES E POSSIBILIDADES DO ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

PROF. SEVERINO UCHOA

Anne Rozell de Oliveira, Ada Augusta Celestino Bezerra

Resumo

A presente dissertação, em andamento, tem por ob-
jetivo descrever o “espaço real” em que trabalham os 
professores da sala multifuncional quanto aos limites 
e possibilidades, com destaque a sua formação ini-
cial e continuada, diante da necessidade de contribuir 
junto aos demais professores nesse espaço educativo 
duplamente inclusivo, promovendo a reflexão sobre 
prática pedagógica em curso de modo a (re) construir 
uma pedagogia efetivamente inclusiva na perspectiva 
emancipatória, que de fato supere a pedagogia da ex-
clusão instalada no sistema educacional. Assim, espe-
ra-se construir um panorama sobre o distanciamento de 
perfis docentes de atuação nas salas multifuncionais 
(esperado e o real), independentemente da diversidade 
que aí se faz presente, visando à reflexão sobre a práti-
ca e a redefinição de propostas pedagógicas, de modo 
a contribuir para traduzir as dificuldades do professor 
como obstáculos a serem superados pelos programas 
de formação continuada e não motivo reforçador da pe-
dagogia da exclusão. Assim, decidi investigar durante o 
processo de construção da Dissertação sobre formação 
docente: limites e possibilidades no atendimento à edu-
cação inclusiva nas escolas públicas de Aracaju, tendo 
como questão norteadora: Qual a formação inicial e 
continuada dos professores das salas multifuncionais 
e sua relação com a prática da educação básica inclu-
siva desenvolvida no CRSU? Nesta perspectiva, nessa 
mesma direção é possível cogitar a aprendizagem coo-
perativa, opção metodológica que contempla grupos de 
alunos e problemas do cotidiano (SLAVIN, 2010), como 
uma abordagem mais democrática, participativa e coo-
perativa, concepção que destaca a comunicação, o diá-
logo, o compartilhamento de ideias e projetos de ação 
no espaço escolar.

ACADEMIA DE DIREITO DE SÃO PAULO: IMPLANTAÇÃO 
E FORMAÇÃO JURÍDICA (1823-1854).

Gustavo dos Santos, Ilka Miglio de Mesquita

Resumo

Após a proclamação da independência do Brasil em 
1822 foram criadas, em 11 de agosto de 1827, as Facul-
dades de Direito de São Paulo e Olinda, como estavam 
previstas na constituição de 1824. Academia de Direi-
to de São Paulo desempenhou um papel importante 
no projeto de construção do Estado Nacional, uma vez 
que muitos dos seus egressos exerceram cargos admi-
nistrativos no Império do Brasil. Dessa forma, este tra-
balho tem como objetivo principal é analisar o processo 
de implantação da Academia de Direito de São Paulo e 
a formação jurídica e política dos estudantes no curso 
(1823-1854). Para isso, fez-se necessário identifi car como 
se confi gurou a implantação dos cursos jurídicos  bem 
como a formação dos bacharéis da Academia de Direito 
nos primeiros anos de existência, pela análise dos docu-
mentos parlamentares e memórias publicadas, tendo em 
vista a formação de uma cultura jurídica e política. As-
sim, elegemos como objeto de pesquisa a relação entre 
cultura jurídica e política na formação dos bacharéis da 
Academia de Direito de São Paulo, no período de 1823 a 
1854. O ano de 1823 refere-se ao período de discursão na 
Assembleia Constituinte a cerca da criação de um curso 
jurídico no Brasil. O ano de 1854 confi gura-se a primeira 
reforma na estrutura curricular do curso Jurídico de São 
Paulo e Recife. Dessa forma, buscamos responder: Como 
se deu o processo de constituição da cultura jurídica a 
partir do lócus acadêmico? Como o curso foi organizado 
o Curso? Para que e para quem? O que se objetivava? 
Para tanto, trazemos como procedimento metodológico 
de pesquisa a operação histórica de analise de fontes 
escritas. Esse exercício histórico-metodológico contribui 
para história da educação brasileira, uma vez que esta 
instituição além de ser formadora de homens públicos e 
políticos faz parte de uma estratégia pós-independência 
de capitação de homens para assumir cargos públicos 
no império recém-instaurado.
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AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DE AGENTES 
MODIFICADORES DE SÍLICA PARA IMOBILIZAÇÃO DA 

LIPASE DE BURKHOLDERIA CEPACIA

Nayara Bezerra Carvalho, Aroni Campos Professor, Matheus 
Mendonca Pereira, Lisiane Santos Freitas, Silvana Mattedi, 

Alvaro Silva Lima, Cleide Mara Faria Soares

Resumo

Aditivos como liquido iônico e agente bifuncional são 
modificadores superficiais de sílica e surgem como es-
tratégias para obtenção de um biocatalisador imobiliza-
do com alta eficiência catalítica e aplicação em biocatá-
lise (Jesionowski et al., 2014; Sheldon e Pelt, 2013; Souza 
et al., 2013). Portanto, o objetivo deste trabalho foi ava-
liar e comparar a ação do líquido iônico (pentanoato de 
N-metilmonoetanolamina, LI) e de agentes bifuncionais 
na sílica para a imobilização da lipase de Burkholderia 
cepacia (LBC) por ligação covalente. Foram preparados 
quatro tipos de biocatalisadores imobilizados em sílica 
por ligação covalente: LBC em sílica funcionalizada com 
glutaraldeído (LCG) ou epicloridrina (LCE), LBC em sílica 
modificada com LI e funcionalizada com glutaraldeído 
(LCG-LI) ou epicloridrina (LCE-LI). A avaliação da efici-
ência catalítica para a comparação do desempenho dos 
biocatalisadores foi realizada em reações de hidrólise 
e transesterificação. O rendimento de imobilização, in-
fluência da temperatura, pH e estabilidade operacional 
foram determinadas na reação de hidrólise do azeite de 
oliva. Os biocatalisadores imobilizados com maior ren-
dimento de imobilização foram aplicados na reação de 
transesterificação de diferentes óleos: girassol, soja e 
canola (razão molar 1:7, 40ºC, 120h). As sílicas modifica-
das e os biocatalisadores imobilizados foram avaliados 
quanto à caracterização físico-química e morfológica 
por meio de diferentes técnicas: Microscopia Eletronica 
de Varredura (MEV), Termogravimetria (TGA), Infraver-
melho por Transformada de Fourier (FTIR) e análise de 
área superficial e poros pelo método B.E.T. O rendimen-
to de imobilização (RI) foi de 21 e 23% quando a lipase 
imobilizada por LCG e LCG-LI, respectivamente. A subs-
tituição do glutaraldeído pela epicloridrina apresentou 
efeitos positivos no RI para a sílica controle ou modifi-
cada com LI, aumentado de 203 para 250%. Apesar da 
variação do RI, os biocatalisadores imobilizados utili-
zando o agente bifuncional epicloridrina apresentaram 
o mesmo pH e temperatura ótima (3 e 45ºC). A maior 
estabilidade operacional foi de 17 reciclos para o LCE-LI. 
Foi possível concluir que a utilização de epicloridrina 
na modificação da superfície de sílica sem ou com lí-
quido iónico promoveu conversões elevadas de ésteres 
etílicos entre 48 e 96 h. As maiores conversões foram 
atingidas em 72h: 98% para o óleo de canola utilizando 
LCE e 92% para o óleo de girassol utilizando LCE-LI. As 
alterações morfológicas, como por exemplo, o aumento 
da área superficial, volume e diâmetro dos poros após 
a adição do líquido iônico durante produção da sílica 
foi observado pelo método de B.E.T e foi também evi-
denciado pela MEV. Desta forma, por meio do perfil de 
perda de massa, a diminuição do volume dos poros e a 
partir das bandas espectrais do FTIR foi possível confir-
mar a presença de grupamentos amina da lipase imobi-
lizada na superfície modificada com LI e funcionalizada 
com epicloridrina.

SÍNTESE DE ELETRODOS DE TI/(RUO2)0.8–(IRO2)0.2 
PELOS MÉTODOS DO ‘LIQUIDO IÔNICO’ E PECHINI PARA 

A DEGRADAÇÃO DE ATRAZINA

Tarciso Éder Santana Santos, Maria Nogueira Marques, Ro-
naldo Santos Silva, Cristiano Teles Meneses, Katlin Ivon Bar-
rios Eguiluz Eguiluz, Giancarlo Richard Salazar-Banda

Resumo

Os ânodos dimensionalmente estáveis (ADEs) têm apresen-
tado resultados promissores quando utilizados em sistemas 
eletroquímicos na oxidação de compostos orgânicos (Tra-
satti, 2000). Estes são constituídos de um suporte metálico 
barato, frequentemente titânio, sobre o qual são deposita-
dos óxidos metálicos por decomposição térmica (Malpass, 
2006). Assim, neste trabalho foram desenvolvidos ADEs de 
Ti/(RuO2)0,8–(IrO2)0,2 utilizando os métodos do líquido iô-
nico (LI) (Salazar-Banda, 2012) e Pechini ( Pechini, 1967). Foi 
avaliada a efi ciência do método de preparo na síntese dos 
ADEs e o desempenho dos eletrodos na degradação eletro-
química do herbicida atrazina, bem como a caracterização 
física e eletroquímica do material eletródico. Os resultados 
mostraram  que o método do LI produz eletrodos com maior 
área eletroativa constatada pela caracterização eletroquími-
ca e uma morfologia compacta com recobrimento completo 
e com a formação dos óxidos binários segundo análises de 
MEV e DRX. Ambos os eletrodos sintetizados pelos dois mé-
todos foram bastante efi cientes na degradação da atrazina, 
com destaque para o eletrodo sintetizado usando o LI, con-
forme resultados das análises de UV-vis, DQO e HPLC com 
uma degradação e mineralização do herbicida na ordem de 
100% observado na análises de UV-vis e DQO.
 
INFLUÊNCIA DA CARGA METÁLICA DE NANOFIOS PT0,-

60RU0,40/ NAELETROOXIDAÇÃODE METANOL

Gláucia Regina de Oliveira Almeida, Gabriel Fernandes 
Pereira, Luiz Pereira da Costa, Cristiano Teles Meneses, 

Giancarlo Richard Salazar Banda, Katlin Ivon Barrios Eguiluz

Resumo

A energia tem sido ao longo da história a base para o desen-
volvimento das civilizações. Hoje em dia, torna-se cada vez 
mais evidente a importância da energia não só no contexto 
das grandes nações industrializadas, mais especialmente no 
mundo em desenvolvimento, cujas necessidades de ener-
gia são ainda mais dramáticas e urgentes. Neste sentido, a 
previsão de escassez de energia e os impactos ambientais 
causados pelo uso excessivo de combustíveis fósseis estão 
forçando os cientistas a buscar soluções para a obtenção de 
energia através de tecnologias mais limpas e mais efi cien-
tes como as células a combustível (Wang et al., 2007). Nes-
te trabalho foram sintetizados nanofi os de Pt0,60Ru0,40 
suportados em pó de carbono, Vulcan XC72R, pelo método 
de redução química (usando ácido fórmico) dos precursores 
(Sun et al., 2007) com a fi nalidade de estudar a efi ciência da 
variação na carga metálica (20%, 30% e 40%) para a oxidação 
eletroquímica de metanol (OEM) em meio ácido. As sínteses 
foram realizadas em solução aquosa, isenta de surfactante 
e à temperatura ambiente. As imagens de microscopia ele-
trônica de transmissão obtidas dos nanofi os de Pt/C (40%) 
mostraram a distribuição morfológica dos fi os, que têm uma 
largura de aproximadamente 5 nm e 15 nm ± 1,66 de compri-
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mento e estão interligados formando aglomerados de nano-
fi os de tamanho semelhante. Já nos nanofi os Pt-Ru/C (40%) 
o comprimento de cada fi o foi de 19 nm ± 1,84 com 3 nm de 
diâmetro e arranjados em formato de estrela. As análises de 
difratometria de raios X realizadas sobre os nanofi os de Pt/C 
e Pt-Ru/C mostraram a presença de picos correspondentes 
aos planos cristalográfi cos característicos da estrutura cúbi-
ca de face centrada da Pt. Os nanofi os de Pt0,60Ru0,40/C 
com 20% de carga metálica apresentaram uma maior ativi-
dade específi ca frente à OEM em comparação com os na-
nofi os de Pt/C e Pt-Ru/C nas diferentes variações de carga. 
Diante destes resultados, os nanofi os desenvolvidos neste 
estudo poderão utilizados futuramente como ânodos em cé-
lulas a combustível de metanol direto.

EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE CAPSAICINA EM 
PIMENTAS DO GÊNERO CAPSICUM: UM ESTUDO 

UTILIZANDO SISTEMAS AQUOSOS BIFÁSICOS

Poliane LIma Santos, Álvaro Silva Lima e Cleide Mara Soares

Resumo

A capsaicina (CPS) é um alcalóide produzido por pimen-
tas do gênero Capsicum, responsável pela pungência 
característica destes frutos. Esta biomolécula possui vá-
rias propriedades funcionais e uma vasta aplicação no 
setor industrial, tornando-se assim uma molécula alvo 
de interesse para o desenvolvimento de novas técnicas 
de extração e purifi cação com alta efi ciência e capacida-
de de recuperação. Os métodos de extração utilizando 
solventes orgânicos são comumente utilizados, seja ele 
a frio, a quente e assistido por ultrassom. Neste contex-
to, a metodologia por Sistema Aquoso Bifásico (SAB) 
apresenta-se como alternativa para purifi cação de bio-
moléculas devido à sua efi ciência, biocompatibilidade e 
simplicidade. Assim, este trabalho tem o objetivo extrair 
e purifi car a capsaicina presente em frutos do gênero 
Capsicum, utilizando métodos convencionais e não-con-
vencionais. Na extração foi utilizado o Sistema Aquoso 
Bifásico (SAB) composto por acetonitrila e líquidos iô-
nicos baseados em colina (cloreto de colina, bitartarato 
de colina e dihidrogenocitrato de colina) para a purifi ca-
ção. No processo de extração da biomolécula alvo foram 
utilizadas três variedades de pimentas (C. frutescens, C. 
chinense e C. annuum) em dois estádios de maturação 
(verde e maduro), seis tipos de solventes (2-propanol, 
1-propanol, etanol, metanol, acetonitrila e água). Os resul-
tados indicaram que a variedade chinense possui maior 
teor de capsaicina, seguido pela frutescens e annuum; a 
medida que o fruto amadurece, aumenta o conteúdo de 
capsaicina; o metanol foi o melhor solvente para extrair 
a capsaicina. Com relação ao sistema aquoso bifásico, 
foram construídos os diagramas de fases (curva binodal, 
linhas de amarração e comprimento das linhas de amar-
ração) a 25°C e à pressão atmosférica, a partir dos dados 
obtidos foram realizados os ajustes no modelo mate-
mático proposto por Merchuck e colaboradores (1998) 
foram calculados os Coefi cientes de Partição (KCPS) e 
Efi ciência da Extração (EECPS). A infl uência de diferen-
tes tipos de líquidos iônicos, a concentração de colina, a 
concentração de acetonitrila e da temperatura no com-
portamento de partição foram investigadas utilizando 
a capsaicina sintética. Os resultados mostraram que a 
capsaicina particiona, preferencialmente, para a fase de 

topo (rica em acetonitrila), e a melhor composição foi de-
terminada usando o sistema de 30.% de acetonitrila, 35 
% cloreto de colina e 35 % de água a 45 °C. Ao avaliar a 
partição da CPS utilizando o extrato natural de pimenta, 
obteve-se valores de KCPS> 60,0, EECPS> 90% e fator 
de purifi cação para a fase de topo, maior que 3. Assim, 
os resultados da validação do SAB proposto, provaram a 
sua efi ciência para extrair e purifi car a capsaicina a partir 
da sua fonte natural. Estes resultados sugerem também 
que o sistema utilizado pode ser uma técnica promissora 
para a recuperação de valor agregado de produtos quími-
cos a partir dos frutos da pimenta.

EFEITO DO PRÉ-TRATAMENTO OSMÓTICO SOBRE A 
SECAGEM CONVECTIVA DA MANGABA (Hancornia 

speciosa)

Odelsia Sanchez Alsina, Acácia Lima Silva, Álvaro Silva 
Lima, Leonardo Machado Garcia, Gabriel Francisco Da Silva

Resumo

A mangaba (Hancornia speciosa) é um fruto nativo do 
Brasil, altamente nutritivo, rico em vitaminas, minerais e 
proteínas, com alto teor de umidade, apresenta aspecto 
frágil, sendo suscetível a danos mecânicos, dificultando 
sua comercialização e transporte o que contribui para 
o aumento das perdas (Macêdo, et al.,  2003). A desi-
dratação osmótica (DO) é uma técnica utilizada como 
tratamento complementar a outros processos, como a 
secagem convectiva. O procedimento envolve mecanis-
mos de incorporação de açúcares e redução da ativida-
de de água, minimizando a perecibilidade, sem a perda 
de das propriedades sensoriais e nutritivas (Demczuk 
Júnior et al., 2008). Sua aplicação tem se renovado, 
com uso de técnicas combinadas, como por exemplo, 
o ultrassom, o qual apresenta eficiência em baixa tem-
peratura, reduzindo a probabilidade de degradação do 
alimento. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito 
da DO submetida à agitação mecânica, potência ultras-
sônica, como pré-tratamento ao processo de secagem 
convectiva da mangaba (Hancornia speciosa). A DO foi 
realizada com auxílio de um planejamento experimental 
22 com 3 pontos centrais, tendo como variáveis inde-
pendentes o teor de sólidos solúveis e agitação/potên-
cia, utilizando frutos inteiros e temperatura fixa de 30°C 
por 360 minutos. Após realização do pré-tratamento foi 
realizada a secagem convectiva com as amostras que 
apresentaram melhor resultado para o pré-tratamento 
osmótico, em um secador de bandejas com circulação 
forçada de ar a uma temperatura de 60°C. A cinética 
de secagem apresentou melhores resultados para as 
combinações 64°Brix/60 rpm  e 60° Brix/20W, com 
umidades finais de 0,81 e 1,9% respectivamente. Como 
forma de mensurar a efeito do pré-tratamento foi realia-
do a secagem convectiva da fruta in natura em dois ní-
veis de maturação (“de vez” e madura). Sob as mesmas 
condições que nas frutas pré-tratadas, foram atingidas 
umidades finais de 30 e 49%, respectivamente, eviden-
ciando o efeito positivo do pré-tratamento. O tempo de 
secagem até obtenção do peso constante oscilou em 
torno de 35 horas. Nessas condições, observou-se que 
o pré-tratamento osmótico associado à secagem con-
vectiva influencia positivamente na perda de água e re-
duz consideravelmente a umidade da fruta.
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 PRODUÇÃO DE LIPÍDIOS ESTRUTURADOS DE BAIXA 
CALORIA CATALISADA POR LIPASES IMOBILIZADAS

Acenini Lima Balieiro, Cleide Mara soares e Alvaro Silva Lima

Resumo

Um dos grandes desafi os na Indústria de Óleos e Gorduras 
é a obtenção de lipídios estruturados (LE), os quais podem 
ser comercializados como triacilgliceróis (TAGs) dietéticos 
(MLM). Os TAGs dietéticos do tipo MLM, contêm ácidos gra-
xos de cadeia média nas posições sn-1 e sn-3 e ácidos gra-
xos de cadeia longa na posição sn-2, podem ser produzidos 
por acidólise usando lipases seletivas sn-1,3. Os MLMs apre-
sentam aplicações interessantes na indústria de alimentos 
devido ao seu valor calórico inferior (5-7 kcal/g) ao das gor-
duras e óleos convencionais (9 kcal/g). Estas gorduras mo-
difi cadas com novas propriedades apresentam importantes 
aplicações médicas, nutracêuticas e alimentares. Neste es-
tudo, os TAGs dietéticos (MLM) foram obtidos por acidólise 
do azeite de oliva extra virgem e ácido caprílico (C8:0) ou 
ácido cáprico (C10:0), na razão molar de 1:2 a 30ºC durante 
48h de reação, em meio livre de solvente, catalisada pela li-
pase heteróloga de Rhizopus oryzae (r-ROL) imobilizada em 
resinas comerciais Amberlite IRA 96® (ROL IRA), Lewatit® 
VPOC 1600 (ROL LW) e matrizes de polímeros orgânicos hi-
drofóbicos obtidos pela técnica de sol-gel na ausência (ROL 
MP) e presença de líquido iônico (ROL MP LI). A modifi cação 
de TAGs foi determinada pelo rendimento em novos TAGs 
(TAGsnovos/TAGsiniciais), formado por adição de C8:0 ou 
C10:0. A quantifi cação dos produtos de reação foi realiza-
do por cromatografi a gasosa após a sililação das amostras 
com piridina e N-metil-N-trimetilsililtrifl uoroacetamida (MS-
TFA). O tempo de meis-vida foi determinado para o sistema 
imobilizado mais efi ciente. Os rendimentos mais elevados 
utilizando o C10:0 foram alcançado com rROL em Amber-
lite IRA 96® com 79,05% e 69,8% em MPLI, e rendimentos 
inferiores para MP e LW com valores de 37,93% e 43,26%, 
respectivamente. Os rendimentos dos novos TAGs usando o 
C8:0 foram semelhantes (53,23% e 54,73%) aos obtidos com 
MP e IRA, no entanto, rROL em MPLI apresentou o melhor 
desempenho, com 61,10%, os valores mais baixos foram ob-
tidos para LW com 32,71%. Entre os biocatalisadores, rROL 
em Amberlite IRA 96® apresentou o maior rendimento para 
a produção de MLM a partir de azeite de oliva extra virgem e 
ácido cáprico. O uso do rROL imobilizada em Amberlite IRA 
96® apresentou bom desempenho na efi ciência catalítica 
e na estabilidade operacional, 79,05% e 261,21h, respectiva-
mente. Portanto, a obtenção por via enzimática deste MLMs 
com baixo valor calórico apresenta potencial na indústria de 
alimentos considerando o potencial de reuso.
 

GERAÇÃO DE CALOR VIA ENERGIA SOLAR PARA 
APLICAÇÃO EM CASA DE FARINHA

Luan Vittor Tavares Duarte de Alencar, Pedro Henrique 
Campello Santos, Nayane Gomes Lima Santos, Yla Hannah 

Nayade Gonçalves Lopes, Manuela Souza Leite, Renan 
Tavares Figueiredo

Resumo

As casas de farinha representam um importante setor da 
economia principalmente para a região semiárida do nor-
deste brasileiro (SEBRAE, 2009). Os alimentos feitos a partir 

da mandioca trazem consigo grande valor cultural e, para 
muitas famílias, são a única fonte de renda. Todavia, graves 
impactos ambientais ocorrem durante a cadeia produtiva da 
farinha de mandioca. A supressão da Caatinga e Mata Atlân-
tica, a poluição atmosférica oriunda da queima da lenha e a 
inalação da fumaça pelos trabalhadores são alguns aspec-
tos observados na produção da farinha (WHO, 2008; ARAÚ-
JO E CLARINDO, 2008; BEZERRA, 2011). A energia solar vem 
sendo utilizada em todo mundo para geração de energia elé-
trica e calor. O Brasil possui boa incidência solar, com desta-
que para a região Nordeste com 5,9 kWh.m-2 (INPE, 2006). 
Concentradores solares são equipamentos que geram calor 
através de uma superfície côncava e refl exiva que, quando 
expostos à radiação solar, geram foco concentrado de alta 
temperatura (SHATAT, 2013). Este trabalho consiste na apli-
cação de um concentrador solar do tipo Scheffl  er para gera-
ção de calor para fornos de casa de farinha. Para isso está 
sendo construído um forno absorvedor para aquecimento de 
fl uido térmico. O fl uido será bombeado para uma serpentina 
de cobre com 45 metros que fi ca instalada no fundo de um 
tacho de aço inox com 1 metro de diâmetro. Através de troca 
térmica, o tacho será aquecido possibilitando a torração da 
farinha. Para monitorar o processo serão utilizados sensores 
de temperatura, pressão e fl uxo. As variáveis climáticas se-
rão monitoradas por uma mini estação meteorológica e es-
tação solarimétrica de superfície. Os equipamentos elétricos 
como: bomba centrífuga, sistema de rastreamento solar para 
o concentrador, motor para agitação da farinha e notebook, 
serão alimentados por painel fotovoltaico. Em teste prelimi-
nar foi registrada temperatura de 528 °C ao projetar o foco 
em uma chapa metálica com 1/16” de espessura, comprovan-
do o potencial do concentrador solar.

DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE RESIDÊNCIA (DTR) 
E ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS CINÉTICOS E DE 

TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATOR FOTO-
ELETROQUÍMICO

Otávio Monteiro Leite, Katlin Ivon Barrios Eguiluz, Eliane 
Bezerra Cavalcanti

Resumo

Os processos oxidativos avançados (POA) e o uso de seus 
reatores são exaustivamente estudados para utilização em 
diversos processos de produção industrial, assim como no 
tratamento dos efl uentes domésticos e industriais (PALOMI-
NO-ROMERO et al., 2012). O objetivo é obter o conhecimento 
prévio do escoamento do reator foto-eletroquímico proposto 
para o tratamento de efl uentes pelo LTRE/ITP, foi determi-
nado o tempo médio de residência (DTR), o espalhamento 
da distribuição e a assimetria do escoamento em 4 vazões 
volumétricas diferentes, QV (100, 200, 300, 400 L h-1), para 
escolher a vazão volumétrica ideal para o tratamento de 
efl uentes gerada pelo processo de biocombustível por tran-
sesterifi cação do óleo, além disso muitas variáveis podem 
afetar a velocidade global de reação,podendo-se destacar 
a velocidade de transferência de massa através das fases, 
as características hidrodinâmicas do reator e os parâmetros 
cinéticos intrínsecos foram estudados através da utilização 
dos íons de ferrocianeto de potássio e ferricianeto de po-
tássio com vazões volumétricas variando de 5 a 400 L h-1 
(RIVERO et al. 2012). Foi utilizado um reator de fl uxo do tipo 
pistonado. O reator possui eletrodos em formato cilíndrico 
dispostos de forma concêntrica com altura de 480 mm, diâ-
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metro externo do vaso do reator de 100 mm, onde o ânodo 
expandido tipo DSA (DeNora@), 60 mm de diâmetro. O cá-
todo constituído de aço inox 316 perfurado com 80mm de 
diâmetro. O volume do reator foi de 3 L. O traçador escolhido 
foi o cloreto de potássio (KCl) com uma concentração de 3 
mol L-¹ e o volume injetado foi de 3 mL. Baseado nos dados 
registrados, foi possível determinar que as Qv 300 e 400 L 
h-1 apresentaram os menores desvios das médias dos tem-
pos de residência, indicando assim menor espalhamento da 
concentração do traçador ao longo do tempo. Foi constatado 
que o reator pode trabalhar com Qv de 300 e 400 L h-1 pois 
possuem as menores zonas mortas entre as 4 Qv estuda-
das. Nas vazões indicadas o reator apresenta um comporta-
mento próximo ao modelo pistonado. Foi verifi cado também 
que, mesmo nas mais baixas vazões, o fl uido tem caracterís-
ticas de fl uxo turbulento.

DEGRADAÇÃO DO PESTICIDA DIAZINON UTILIZANDO 
PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS

Tayanara Menezes Santos, Maria Nogueira Marques, 
Odelsia L. Sanchez Alsina, Eliane Bezerra Cavalcanti

Resumo

Os pesticidas organofosforados estão entre os mais utiliza-
dos, e tem como característica intrínseca a inibição da enzi-
ma acetilcolinesterase (AChE), o que causa distúrbios no Sis-
tema Nervoso Central e pode levar à morte. O diazinon é um 
inseticida desta classe, e tem sido pouco estudado. Embora 
seja de uso restritivo nos domicílios dos EUA, no Brasil ele 
é pouco discutido. Este trabalho tem como objetivo analisar 
o desempenho de Processos Oxidativos Avançados (POA) 
no tratamento de água contaminada com diazinon. Foi de-
fi nida uma razão ótima H2O2/Fe2+ a ser utilizada no Fen-
ton e, determinada esta relação, utilizou-se da mesma para 
o processo seguinte: o Foto Fenton, utilizando luz artifi cial, 
com lâmpada fl uorescente tipo BLB, de 6W, a fi m de compa-
ração. Foi utilizada nos experimentos uma solução de diazi-
non com concentração calculada em 30 mg.L-1. Inicialmente, 
a solução foi submetida ao processo Fenton para avaliação 
da relação ótima H2O2/Fe2+. Para isso, duas concentrações 
de Fe2+ foram defi nidas, baseadas em referências, 0,5 e 1,0 
mM, variando concentração de H2O2 para cada uma delas, 
de modo que as razões H2O2/Fe2+ fossem 2, 5, 10, 20 e 30. 
O resultado dos experimentos, nesta etapa, foi avaliado por 
meio da análise de Carbono Orgânico Total (COT). Desta pri-
meira etapa, pudemos defi nir a relação ótima H2O2/Fe2+ 
como razão 2, sendo o Fe2+ na concentração 0,5 mM. O ex-
cesso de H2O2, quando demasiado, prejudicam à reação de 
interesse. Nestas condições, foi alcançada uma degradação 
de 69,61%.  Conforme esperado, o processo Fenton mostrou-
se mais efi ciente quando associado à radiação UV (Foto Fen-
ton), devido à geração de um ciclo catalítico capaz de gerar 
uma quantidade maior de radical hidroxila, com uma degra-
dação de 74,32%. Além disso, pôde-se observar duas etapas 
para a taxa de degradação em ambos os processos: a inicial, 
nos primeiros 5 minutos, é muito rápida; enquanto a segun-
da, torna-se mais lenta. A principal razão para este compor-
tamento é que os íons ferrosos (Fe2+) iniciam a decomposi-
ção do H2O2 em radicais hidroxilas rapidamente - primeira 
etapa. No entanto, na segunda etapa, Fe2+ é oxidado a Fe3+, 
e deve ser regenerado; estes íons produzidos reagem agora 
com H2O2 para produzir Fe2+. No entanto, este processo é 
mais lento do que o primeiro, tornando-o limitante.

ELABORAÇÃO DE SECADOR SOLAR PARA UTILIZAÇÃO 
DE SECAGEM DE FRUTAS PROCESSADAS

Vanina Cardoso Viana Andrade, Luiz David da Cunha Oli-
veira, Amélia Gaia Nascimento, Júlia Vieira, Renan Tavares 

Figueiredo

Resumo

Com o aumento crescente da população e da demanda 
energética, em um futuro próximo, a relação oferta/deman-
da de energia pode ser desproporcional gerando uma es-
cassez de energia no mercado. Por isso é de fundamental 
importância o desenvolvimento de pesquisas aplicadas ao 
setor energético e entre elas a utilização da energia solar 
(RÜTHER e SALAMONI, 2011). A secagem de alimentos com 
a utilização da energia solar como uma fonte alternativa de 
energia é o método mais utilizado na grande maioria dos pa-
íses, que possuem o clima ao seu favor, como os tropicais e 
subtropicais. Com a ausência de metodologias adequadas 
para a preservação dos produtos agrícolas, a maioria dos 
agricultores possui apenas uma alternativa para a conserva-
ção dos mesmos, que consiste em espalhar camadas fi nas 
de frutas em esteireiras ou terrenos pavimentados, as quais 
fi cam expostas ao sol e ao vento, como também a corpos 
estranhos existentes no ambiente. Com este tipo de seca-
gem, o produto fi ca exposto a fatores que contribuem para 
a perda do produto desde a ação de microrganismos até de 
pássaros e roedores (El-Sebaii, et al., 2002). Para minimizar 
as perdas de frutas perecíveis o presente trabalho tem como 
objetivo, elaborar dois tipos de secadores solar de modo a 
avaliar a efi ciência dos mesmos para a secagem de frutas. 
Foram elaborados dois tipos de secadores, um horizontal 
que recebe a incidência solar direta no qual o produto fi ca 
exposto à radiação solar, e o seu princípio básico é uma pla-
taforma de secagem, e outro no qual o produto fi ca dentro de 
uma câmera que seca o produto por meio de uma passagem 
de ar aquecido por uma placa metálica, esta é aquecida com 
a exposição solar no qual seca o produto de forma indireta. 
Os referidos secadores estão em fase de elaboração, para o 
andamento de etapas posteriores do trabalho.

EFICIÊNCIA NA QUEBRA DE EMULSÕES DE PETRÓLEO 
VIA MICRO-ONDAS COMBINADO COM ADITIVO 

QUÍMICO

Robson luiz moura santos, Cesar Costapinto Santana, 
Elton Franceschi, Elvio Barreto de Melo Filho, Iasmim 

Gonzaga de Melo

Resumo

Durante a produção de petróleo é comum o aparecimento 
de água associada. A remoção desta faz-se necessária por 
apresentar elevado teor de sal em sua composição e gerar 
emulsões com viscosidades superiores a do petróleo origi-
nal. Desta maneira afetando o dimensionamento do sistema 
de bombeio e transferência e comprometendo também cer-
tas operações de processo nas refi narias. Além de represen-
tar volume ocioso na transferência e tancagem do petróleo 
e gerar problemas de incrustação e corrosão nos oleodutos 
de exportação (Ramalho, 2002). Os atuais tratamentos apre-
sentam efi ciência abaixo do necessário. Contudo, tem-se 
estudado a utilização da radiação micro-ondas como uma 
tecnologia alternativa. O uso de aditivo químico combina-
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do com a radiação micro-ondas sugere um novo campo 
de estudo. Essa combinação provoca alteração do sistema 
através do uso de aditivo que possui propriedade dielétrica 
vantajosa, favorecendo a absorção da radiação e proporcio-
nando melhor efi ciência de quebra (Silva, 2013). OBJETIVO: 
O objetivo deste estudo é investigar a melhor combinação 
(temperatura; tempo e concentração de aditivo químico) dos 
parâmetros do processo de quebra de emulsões de petróleo 
via micro-ondas. METODOLOGIA: Foram sintetizadas emul-
sões via homogeneizador Ultra-Turrax (modelo T-25 Basic 
da IKA) com petróleo nacional e concentração de NaCl de 
50 g/l, com teor de água de 40% analisados por titulação 
potenciométrica (Metrohm Titrando 870) empregando o 
reagente de Karl- Fischer. A distribuição de tamanho de go-
tas (DTG) foi monitorada (8-12 µm) pela técnica de difração 
a laser (Malvern Mastersizer, modelo 2000). RESULTADOS: 
Os resultados preliminares mostram que a medida que se 
aumenta a concentração de aditivo, aumenta a efi ciência do 
processo, até certo ponto.
 

USO DE SABUGO DE MILHO PRÉ-TRATADO 
PARA A IMOBILIZAÇÃO DE LIPASES DE 

BURKHOLDERIA CEPACIA

Diego Melo Costa, Raíra Souza de Santana Castro, Rebeca 
Yndira Cabrera Padilla, Daniel Pereira da Silva, Denise 

Santos Ruzene, Álvaro Silva Lima, Cleide Mara Faria Soares

Resumo

O Brasil é reconhecido como um dos maiores produtores 
agrícolas do mundo destacando a soja, o milho e o coco. 
Neste sentido, diversos estudos ambientais indicam a ne-
cessidade de ideias para o uso do resíduo agro-industrial de 
diferentes biomassas, a fi m de se obter novas tecnologias 
com menor ou maior valor agregado. A busca por suportes 
alternativos para imobilização de enzimas tem motivado di-
versos estudos na área da biocatálise, deste modo, o uso de 
sabugo de milho in natura ou pré-tratado como suporte or-
gânico, pode ser uma alternativa. Na última década a produ-
ção de milho obteve um aumento em torno de 23%, o estado 
de Sergipe possui uma oferta considerável de resíduo agro-
-industrial de commodities de interesse mundial. Portanto, 
o objetivo principal deste trabalho foi avaliar a utilização do 
sabugo de milho in-natura e/ou pré-tratado (por extração de 
suas frações lignocelulósicas), como suporte para a imobili-
zação de lipase comercial utilizando a técnica por adsorção 
física. O processo foi desenvolvido utilizando sabugo de mi-
lho com granulometria de 32-60 mesh. O suporte in natura 
e pré-tratado foram caracterizados através da hidrólise do 
material com H2SO4 a 72% v/v, para a quantifi cação açuca-
res, ácido orgânico, furfural e hidroximetilfurfural por HPLC; 
lignina insolúvel e cinzas por gravimetria; e lignina solúvel 
por espectrofotometria. A biodegradabilidade do suporte na 
presença da lipase (LBC) foi avaliada a partir de testes de 
contato entre 15 e 120 min. A caracterização bioquímica foi 
realizada considerando os seguintes parâmetros: tempera-
tura, pH, parâmetros cinéticos, estabilidade térmica e opera-
cional. O sabugo de milho utilizado apresentou um teor de 
27% celulose, 24% hemicelulose e 36% de lignina. O pré-tra-
tamento aplicado ao sabugo de milho apresentou uma ex-
tração de hemiceluloses próximo a 50%, O sabugo de milho 
como suporte, não apresentou nenhum tipo de formação de 
compostos de degradação nas condições testadas em meio 
aquoso. A lipase imobilizada em sabugo de milho in natura 

apresentou um rendimento de imobilização de 62% e 57% 
em sabugo de milho tratado. Houve boa estabilidade opera-
cional em ambos os biocatalisadores imobilizados, atingin-
do no máximo 7 reusos. As temperaturas ótimas obtidas fo-
ram de 50ºC para o biocatalisador imobilizado em sabugo in 
natura e 55ºC para o biocatalisador imobilizado em sabugo 
pré-tratado. O pH ótimo para os dois tipos de biocatalisado-
res imobilizados foi 7,0. Os valores dos parâmetros cinéticos 
para a LBC livre foram 227,96 mM para o Km e 3246,75 U/g 
para a Vmax. Para o biocatalisador imobilizado em sabugo 
in natura foram 223,40 mM para o Km e 2000 U/g para a 
Vmax. No caso do biocatalisador imobilizado em sabugo 
pré-tratado os valores determinados foram de 101,78 mM e 
1666,67 U/g, Km e Vmax, respectivamente.

ESTUDO DO COMPORTAMENTO INTERFACIAL EM 
SISTEMAS ENVOLVENDO PETRÓLEO/ÁGUA

Douglas Alves, Ellys Amália, Everton Lourenço, Claudio 
Dariva, César Costapinto

Resumo

A estabilidade das emulsões, causada pela produção de 
água ao petróleo, é um dos maiores problemas enfrentados 
pela indústria petrolífera atualmente. Tais emulsões impac-
tam a produção, armazenamento e transporte. Assim, a in-
dústria de petróleo tem investido cada vez mais em proces-
sos inovadores para a separação de fases, bem como em 
estudos para compreender o fenômeno de estabilização das 
emulsões envolvendo petróleo. A presença dos tensoativos 
naturais, como os asfaltenos, é uma das principais causas na 
difi culdade da separação das fases. Estes tensoativos tem 
a capacidade de se adsorver no fi lme interfacial, devido ao 
seu caráter anfi fílico, tornando-o rígido e difi cultando a co-
agulação e coalescência das gotas de água em uma emul-
são A/O. Para diminuir com a rigidez do fi lme interfacial e 
facilitar a separação, a indústria realiza o tratamento químico 
das emulsões através da adição de desemulsifi cantes na 
emulsão. Estudos mostram que o comportamento reológico 
do fi lme interfacial está diretamente relacionado com a es-
tabilidade das emulsões, onde tais estudos podem fornecer 
informações acerca da viscosidade do sistema emulsiona-
do, da cinética de formação do fi lme tensoativo, dos meca-
nismos de adsorção destes tensoativos e da ruptura do fi lme 
interfacial. O objetivo geral do trabalho é utilizar a reologia 
dilatacional para determinar as propriedades interfaciais, 
como tensão interfacial e módulos dilatacionais para sis-
temas envolvendo água ultrapura e petróleo nacional com 
adição de diferentes concentrações de desemulsifi cante. A 
metodologia utilizada para a aquisição das propriedades in-
terfaciais é a tensiometria de gota pendente (Tracker, Teclis) 
onde estes valores são adquiridos através dos cálculos de 
tensão interfacial e elasticidade pelo perfi l da interface for-
mada por uma gota de petróleo inserida em uma fase aquo-
sa. Para estes testes, foram utilizados as concentrações de 
desemulsifi cante de 0; 5; 10; e 15 ppm. Os resultados da ten-
são interfacial mostra uma clara dependência da atividade 
interfacial dos tensoativos presentes com a concentração 
de desemulsifi cante, onde houve um decréscimo deste va-
lor quando adicionado o desemulsifi cante. Foi verifi cado 
uma clara diminuição da rigidez do fi lme interfacial com as 
amostras contendo o desemulsifi cante (5; 10 e 15 ppm), já 
que os valores dos módulos dilatacionais foram claramente 
menores que a amostra de petróleo cru (0 ppm). Foi obser-
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vada também uma mudança signifi cativa nas características 
do fi lme interfacial quando adicionado o desemulsifi cante já 
que houve um comportamento puramente elástico do fi lme 
em relação aquele contendo petróleo cru.

PREPARO E CARACTERIZAÇÃO 
DE NANOCOMPÓSITOS DE TIO2/PANI

Leandro Rafael Prado, Giancarlo Richard Salazar Banda, 
Silvia Maria da Silva Egues, Rafael Marcelino Santos 

Andrade

Resumo

Processos alternativos para o tratamento de emissões at-
mosféricas e efl uentes vêm despertando grande interesse 
na área científi ca, dentre os quais se destacam os proces-
sos oxidativos avançados (POAs), que estão baseados na 
formação de radicais hidroxila (OH•), um agente altamente 
oxidante. Esses radicais podem reagir com uma grande va-
riedade de compostos orgânicos e inorgânicos, promoven-
do a sua degradação ou a total mineralização a CO2, H2O 
e ácidos minerais. Dentre os POAs, a fotocatálise hetero-
gênea, utilizando um semicondutor (a exemplo do TiO2) 
como catalisador e radiação ultravioleta, mostra-se bastante 
adequada para o tratamento de correntes gasosas. Assim, 
recentemente algumas pesquisas têm focado no aumento 
da taxa de degradação de poluentes utilizando a combina-
ção de materiais inorgânicos com polímeros condutores 
para proporcionar um efeito sinergético e comportamentos 
de complementaridade entre o polímero e os materiais inor-
gânicos (Ameena et al., 2009; Sharma, 2009; Eskizeybek, 
2012). Polímeros condutores de PAni estão sendo utilizados 
como dopantes que poderiam estender a atividade fotoca-
talítica de óxidos metálicos semicondutores sob luz visível e 
solar (Li, et al., 2008a, 2008b;  Li, et al., 2010; Li, et al., 2012). 
O objetivo deste trabalho e a sintese de nanocompositos 
PAni/TiO2 para a estender a absorção de energia para a 
luz visível e solar. Os nanocompósitos de PAni/TiO2 foram 
sintetizados dissolvendo 1 mL de anilina em 90 mL de HCl 
com uma concentração de 1 mol L–1, logo em seguida foram 
adicionados 1 g de TiO2 sob agitação magnética durante 30 
minutos em outro becker foram  dissolvidos 2,5 g de persul-
fato de amônia (NH4)2S2O8, em 100 mL de HCL 1 mol L–1, 
logo após, esta solução foi adicionada gota a gota durante 
aproximadamente 2 h, sob agitação constante e temperatu-
ra variando na faixa de – 10 °C a 0 °C. Após o término da 
adição, a temperatura e a agitação foram mantidas por mais 
2 h. Foi obtido um precitado na cor verde escuro, que foi fi l-
trado e lavado com água destilada e etanol. O sólido obtido 
foi seco a 120 ºC e posteriormente pesado. A análise crista-
lográfi ca das amostras obtidas foi feita por difratometria de 
raios-X, em que os picos observados são característicos da 
PAni (pura) e PAni/TiO2 de acordo com o banco de dados do 
JCPDS 73-2224 (rutile) e JCPDS 84-1285 (Anatase) e poliani-
lina. Os valores das energias de band gap dos catalisadores 
foram analisados pela técnica de espectroscopia no UV-visí-
vel com refl etância difusa (DRS) o equipamento empregado 
para as análises realizadas na faixa espectral de 200 nm – 
800 nm foi um espectrofotômetro da Shimadzu tendo como 
referência o BaSO3 ao qual foi constatado a diminuição da 
energia de band gap dos nanocompósitos em relação ao 
TiO2 puro. A síntese de nanocompósitos de PAni/TiO2 mos-
trou-se uma alternativa viável para a produção de nanopartí-
culas de com absorção de energia na faixa do visível.

MONITORAMENTO DE PRECIPITAÇÃO DE 
CARBONATO DE CÁLCIO EM MISTURAS MEG/ÁGUA 

VIA DIFRAÇÃO A LASER

Fabiane Serpa, João Henrique Amaral Filho, Reginaldo Vidal, 
Giancarlo Salazar-Banda, Elton Franceschi, Cláudio Dariva

Resumo

Na indústria do petróleo é comum a ocorrência de de-
pósitos de sais provenientes da água de produção. 
A formação de carbonato de cálcio (CaCO3) deve-se 
principalmente à redução de pressão e/ou aumento 
de temperatura nos poços que desloca o equilíbrio 
HCO3/CO2 pela eliminação do CO2 dissolvido (Coto 
et al., 2012). O controle de precipitação desse sal é de 
suma importância nos processos de separação, em 
particular em sistemas envolvendo o processo de re-
generação de monoetilenoglicol (MEG) em plantas de 
produção de gás natural. O glicol reduz a solubilidade 
do CaCO3 (Kaasa et al., 2004; Flaten et al., 2010) os 
quais podem precipitar em diferentes pontos do pro-
cesso ocasionando incrustações que, com o tempo, 
podem levar à obstrução total de linhas e equipamen-
tos de separação. Assim, a fim de conceber, operar e 
otimizar sistemas de regeneração de MEG eficazes, é 
necessário compreender os mecanismos de nucleação 
e de crescimento intrínseco a esse processo. Metodo-
logia/Objetivos: O trabalho aqui desenvolvido teve por 
finalidade estudar a cinética de crescimento de cristais 
de CaCO3 em distintas frações molares da mistura lí-
quida MEG/água: 0, 10 e 50 mol %, concentrações de 
íons cálcio: 10 e 50 mM, concentrações de íons carbo-
nato: 50 e 100 mM e temperatura ambiente empregan-
do a técnica de difração a laser. A técnica baseia-se 
no padrão de espalhamento da luz de um raio laser 
ao atravessar a amostra analisada. O ângulo de espa-
lhamento é então correlacionado com o tamanho da 
partícula dispersa, de acordo com as teorias óticas de 
Mie (Wriedt, 2012). A metodologia consiste em monito-
rar a distribuição do tamanho de partículas de CaCO3 
mantendo a solução em fluxo contínuo. Para promo-
ver a agitação e assim manter os cristais suspensos 
na solução foi utilizado um agitador mecânico tipo pá 
com quatro hélices. O equipamento é controlado por 
um computador, com software apropriado para aqui-
sição dos sinais e tratamentos estatísticos. Resulta-
dos: O efeito da concentração de íons cálcio sobre a 
precipitação de CaCO3 a partir de soluções aquosas 
de NaHCO3, CaCl2 e MEG, bem como a evolução da 
distribuição do tamanho dos cristais de CaCO3 foram 
investigados através da técnica de difração a laser. A 
distribuição do tamanho de partículas aumenta com 
o aumento da concentração da solução indicando um 
maior número de partículas, o qual é um resultado da 
precipitação de cristais de CaCO3. A distribuição do 
tamanho dos cristais de CaCO3 varia em função do 
tempo. É possível notar uma mudança no tamanho 
dos cristais formados. Por outro lado, a adição de MEG 
promove uma redução no tamanho das partículas in-
dicando uma maior taxa de nucleação na presença de 
monoetilenoglicol.
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DESENVOLVIMENTO DE FOTOCATALISADORES 
PARA A PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO UTILIZANDO A 
SONOCATÁLISE A PARTIR DA REFORMA DO ETANOL

Ana Claudia Melo Oliveira

Resumo

O gás hidrogênio é previsto como a futura fonte de ener-
gia, pois é renovável, não gera gases do efeito estufa 
(CO2) na combustão, tem uma grande densidade de ener-
gia específi ca, e é facilmente conversível em eletricidade 
por células de combustível (Penner, 2006). Industrialmen-
te o hidrogênio é produzido a partir de combustíveis fós-
seis, porém, pode ser produzido a partir da biomassa por 
tecnologias estabelecidas (Aguilera et al., 2011; Torres et 
al., 2008; Taghizadeh, Abdollahi, 2011; Penner, 2006; GUO 
et al., 2009). Este trabalho tem como objetivo averiguar os 
mecanismos de ação, entre processos vibratórios acústi-
cos e musicais e a química inorgânica, especifi camente no 
processo de formação de um precipitado, bem como sua 
infl uência nas propriedades estruturais, texturais e super-
fi ciais. Para a realização dos experimentos foi construída 
uma câmara de precipitação composta de autofalantes 
acoplados internamente onde estão sendo preparados os 
fotocatalisadores TiO2, o TiO2/CLS (celulose – CLS) e o 
TiO2/CLS/SiO2 sob a infl uência de sons de diversos tipos 
de instrumentos musicais e músicas. Como indicadores 
do efeito das ondas sonoras sobre os fotocatalisadores 
serão avaliadas as características estruturais, texturais 
e superfi ciais adequadas a um fotocatalisador ativo e 
seletivo a reação desejada. Para aumentar a atividade e 
efi ciência dos fotocatalisadores torna-se necessário um 
ajuste em suas propriedades eletrônicas e estruturais que 
permitam aumentar sua capacidade de absorção de luz 
visível e que facilitem a transferência dos vazios e elé-
trons até os centros de oxidação e redução superfi cial das 
espécies adsorvidas de bioetanol e água. As diferentes 
aproximações serão realizadas com o objetivo de conse-
guir fotocatalisadores mais ativos e efi cientes com luz vi-
sível estando centradas fundamentalmente em: (i) busca 
de fotocatalisadores ativos com luz visível, (ii) ajuste da 
estrutura de bandas dos semicondutores ativos em visí-
vel mediante sonocatálise e interação com fase orgânica 
(celulose – CLS) em sua estrutura e (iii) incorporação de 
metais (Pt, V, Mo, Ru, Ni, etc) em superfície.

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE FOTOCATALISADORES 
DE TIO2 DOPADO COM NITROGÊNIO

Disley Prates Santos, Breno Henrique Prates Santos, Rafael 
Marcelino Santos Andrade, Thadeu Guimarães Brandão, 

Elton Franceschi, Silvia Maria Egues

Resumo

A aplicação dos processos oxidativos avançados (POAs) 
possibilita alcançar a mineralização de contaminantes orgâ-
nicos presentes em água, solo e ar, produzindo dióxido de 
carbono, água e ânions inorgânicos não tóxicos, ou de me-
nor potencial tóxico ao meio ambiente. Dentre os POAs, des-
taca-se a Fotocatálise Heterogênea que gera radicais hidro-
xila (OH·) a partir da irradiação de óxidos semicondutores na 
faixa do ultravioleta (< 380 nm). Os fotocatalisadores mais 
utilizados são os óxidos de metais de transição, sendo o di-

óxido de titânio (TiO2) um dos mais utilizados sob irradiação 
ultravioleta (Kumar e Mohanty, 2014). Entretanto, através de 
modifi cações da superfície, composição e estrutura do TiO2 
pode-se ampliar a sua atividade fotocatalítica sob radiações 
na faixa do visível, que têm menor energia (Ruzmanova et 
al., 2013). Acredita-se que este processo tem grande poten-
cial tecnológico e de posse de materiais ativos e estáveis é 
possível degradar uma grande variedade de poluentes orgâ-
nicos (Daghrir et al., 2013). Neste sentido, objetivou-se neste 
trabalho, sintetizar e caracterizar fotocatalisadores de TiO2 
dopados com diferentes concentrações de nitrogênio (5, 10, 
15 % em massa), usando diferentes precursores de nitrogênio 
(dietilamina e trietilamina) e submetidos a diferentes tem-
peraturas de calcinação (300, 375 e 400 °C). A síntese dos 
materiais foi realizada pelo método sol-gel modifi cado, com 
adição de peróxido de hidrogênio. Os fotocatalisadores sin-
tetizados estão sendo caracterizados por diferentes técnicas 
objetivando conhecer suas propriedades físico-químicas. A 
área específi ca foi calculada pela equação de BET com os 
dados de adsorção/dessorção de N2 a 77 K. A estrutura 
cristalina das amostras foi analisada através de Difração de 
Raios-X (DRX). O espectro de absorção, bem como a energia 
de band gap das amostras foram determinados por análises 
de espectroscopia de refl etância difusa na região do UV-vi-
sível (DRS UV-Vis, de 200 a 700 nm). Resultados parciais 
de caracterização evidenciaram uma ampliação na absortivi-
dade dos materiais para a região do visível, fato que aponta 
efi ciência no processo de síntese dos fotocatalisadores.

IMOBILIZAÇÃO DE PEROXIDASE VEGETAL EM SÍLICAS 
MESOPOROSAS

Micael Nunes Melo, Monna Lisa Barreto Queiroz, Alini Tino-
co Fricks, Cleide Mara Soares

Resumo

A sílica destaca-se como um dos suportes inorgâni-
cos mais estudados para a imobilização de enzimas 
pela possibilidade de silanização dos grupos hidroxila 
da superfície inorgânica (Treccani et al., 2013). Devido 
as diferentes condições de síntese, as sílicas meso-
porosas apresentam diferentes tamanhos e volumes 
de poros, áreas e cargas de superfície. Peroxidase de 
raiz forte (HRP) é uma enzima de grande interesse 
com inúmeras aplicações na área clínica, ambiental e 
industrial. Poucos estudos relatam a imobilização de 
HRP em sílicas mesoporosas, assim, vários fatores de-
vem ser avaliados tais como: a síntese do suporte, pH 
da solução enzimática. Deste modo o objetivo deste 
trabalho é imobilizar HRP (98,15 + 7,38 U/mg) em síli-
cas mesoporosas. As sílicas mesoporosas (MCM - 41, 
SBA - 15 e MCF) foram obtidas conforme metodologia 
descrita por Chouyyok et al. (2009), posteriormente 
silanizadas, ativadas com glutaraldeido 2,5% (v/v) e 
utilizadas para a imobilização de HRP por ligação co-
valente. Foi avaliado o efeito do carregamento de en-
zima (0,125 - 3,5mg HRP/g de suporte). As atividades 
enzimáticas de HRP livre e imobilizada foram determi-
nadas por método colorimétrico, baseado na mudança 
de absorbância a 470nm devido à formação do pro-
duto de oxidação do guaiacol, o tetraguaiacol durante 
3min. A eficiência de imobilização (%) e as unidades 
imobilizadas (U) foram determinadas pela diferen-
ça do número de unidades de atividade peroxidásica 
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oferecida (Uo) e o número de unidades de atividade 
enzimática remanescente no filtrado (Ut). Observou-se 
que no carregamento de 2 mg HRP/g de suporte, as 
sílicas mesoporosas MCF e SBA-15 forneceram maio-
res eficiências de imobilização (62,56 e 51,91%, respec-
tivamente) e unidades imobilizadas (108,6U e 107,38U, 
respectivamente). A maior eficiência de imobilização 
utilizando a sílica mesoporosa MCM-41 foi de 30,49 
% com carregamento de 3 mg HRP/g de suporte. Os 
resultados obtidos estão de acordo com a literatura 
com maiores valores de unidades imobilizadas na sílica 
MCF que apresenta característica estrutural mesocelu-
lar com maiores valores de diâmetro e volume de poro 
(Chouyyok et al. 2009). Devido ao diâmetro do poro de 
SBA-15 ser compatível ao tamanho da molécula de HRP 
foi possível a ligação covalente da enzima ao suporte ati-
vado. A sílica MCM-41mostrou-se um suporte menos efi -
ciente para imobilização de HRP por esta técnica prova-
velmente devido ao menor volume e tamanho dos poros 
em comparação as demais sílicas. As sílicas MCF e SBA-
15 mostraram-se promissoras para a imobilização de HRP.
 

EFEITO DO ÁLCOOL SOBRE A ESTERIFICAÇÃO 
EM MEIO HOMOGÊNEO VIA ÁCIDO 

DODECILBENZENOSULFÔNICO

Joanna Silva Santos

Resumo

A reação de esterificação em água (miniemulsão – ME) 
tem sido realizada por um catalisador tipo surfactante, 
o ácido dodecilbenzenosulfônico (DBSA). Nesta rea-
ção, o DBSA e os substratos formam gotas emulsio-
nadas cujo interior hidrofóbico permite “expulsar” as 
moléculas de água geradas durante a reação. O con-
trário do que ocorre numa reação homogênea, onde a 
água coproduzida permanece no meio reacional. No 
entanto, a depender dos substratos utilizados, faz-se 
necessário comparar esta reação de desidratação em 
ambos os tipos de sistema. Em vista disto e da impor-
tância dos ésteres nas indústrias de produtos de alto 
valor agregado, o presente estudo teve por objetivo a 
investigação do sistema homogêneo para conduzir re-
ações de esterificação de ácido oleico com etanol por 
meio de um Planejamento de Experimentos Fatorial 23 
com ponto central. As variáveis avaliadas foram tem-
peratura (30, 40 e 50°C), concentração de DBSA (1, 1,5 
e 2% em relação à massa total) e tempo (1, 3,5 e 6h). 
As conversões mássicas não foram próximas a 100%, 
variaram apenas entre 7,73 ± 1,68 (%) e 73,35 ± 6,31 (%). 
As condições para tais conversões foram 30°C/1% 
DBSA/1h e 50°C/2% DBSA/6h, respectivamente. No 
ponto central 40°C/1,5% DBSA/3,5h a conversão foi de 
apenas 37,33 ± 0,61 (%). Em Han e Chu (2005) a reação 
se deu em uma emulsão O/A entre 0,5 mmol de hexa-
nol e 1 mmol de ácido hexanóico e incubado a 40 °C 
por 6h. Ao final, observou-se que a conversão foi de 
77,64%. Já no estudo de Aschenbrenner et al. (2009), 
2% (m/mtotal) de DBSA foi utilizado como CATASURF 
de uma esterificação em ME, onde o ácido nonanóico 
e 3-fenilpropanol foram os substratos e o hexadecano 
o agente estabilizante a 40°C. Até mesmo com 24h de 
reação, a conversão foi de 60%. Contudo, comparado 
com o sistema de emulsão avaliado por Manabe et al. 

(2002) que também usou DBSA, a reação em ME foi 
mais rápida. Porém, a maioria das reações de esteri-
ficação alcançou a conversão máxima somente após 
48h. A priori, observa-se que a temperatura apresenta 
um efeito mais positivo para a conversão de éster do 
que o acréscimo de DBSA na reação. Além do siste-
ma homogêneo aplicado neste estudo ter apresentado 
uma maior eficiência na conversão do que os sistemas 
heterogêneos aplicados na literatura.

SÍNTESE DE NANOCATALISADORES A BASE DE Au/C, 
Pd/C E AuPd/C PARA ELETRO-OXIDAÇÃO DE ETANOL 

EM MEIO ALCALINO

Lays Soares Silva, Elisete Aparecida Batista Aparecida Ba-
tista, Cristiano teles de Menezes Teles Meneses, Katlin Ivon 

Barrios Eguiluz Barrios Eguiluz, Giancarlo Richard Salazar 
Banda Salazar Banda

Resumo

Recentemente, há um interesse crescente no desenvol-
vimento de novas tecnologias para células a combus-
tível de etanol direto em meio alcalino (Zhou, 2010). O 
uso de etanol tem recebido grande atenção nos últimos 
anos por ser um combustível renovável, com caracterís-
ticas de baixa emissão poluente, facilidade de obtenção 
(com possibilidade de produção em grande quantidade 
através da biomassa) (Limayem, 2012). Além disso, é um 
combustível estratégico por apresentar baixa toxicida-
de, bem como o fato de envolver 12 elétrons durante a 
reação de eletro-oxidação, resultando em elevada den-
sidade de energia (8.01 kWh Kg–1). Etanol derivado da 
biomassa lignocelulósica (combustível de 2ª geração) 
é considerado um dos candidatos promissores, dos ál-
coois apresentados, para substituir o H2, objetivando 
suprir as necessidades energéticas no futuro (Limayem, 
2012). Desta forma, neste trabalho foram desenvolvidas 
nanopartículas bimetálicas do tipo liga e casca-núcleo 
de Pd e/ou Au (Pd1-x-Aux/C, onde x = 0,25; 0,33; 0,66 e 
0,75), pela redução sequencial dos precursores contendo 
PdCl2 e HAuCl4. 3H2O. A atividade catalítica dos cata-
lisadores frente à oxidação de etanol foi estudada por 
voltametria cíclica e por espectroscopia no infravermelho 
com transformada de Fourier in situ. Assim, foram deter-
minados quantitativamente os intermediários e produtos 
envolvidos na reação de eletro-oxidação de etanol. Os 
espectros mostraram que para a estrutura casca-núcleo 
a maior parte do etanol não foi completamente oxidada a 
acetato. A partir da integração da banda de CO2 em 2343 
cm–1 a seletividade para a oxidação de etanol a CO2 do 
catalisador casca-núcleo (Pd0,75@Au0,25/C) de área 
igual a 14,502 cm-1 foi 77,8% superior aquela observada 
no catalisador liga (Pd0,75–Au0,25/C) com área de 1,738 
cm–1. Imagens de microscopia eletrônica de transmissão 
revelaram que a superfície das nanopartículas é constitu-
ída por Pd, revelando que os núcleos de Au foram encap-
sulados. Estes resultados concordam com os experimen-
tos de voltametria cíclica realizados em meio alcalino de 
0,5 mol L–1 de KOH, onde somente o eletrocatalisador 
casca-núcleo Pd0,75@Au0,25/C exibiu o perfi l caracte-
rístico do Pd. Demonstrando assim que se tem somente 
Pd exposto à solução e levando à conclusão de que o 
método de síntese é viável e produz catalisadores casca-
núcleo altamente catalíticos para a oxidação de etanol.
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OXIDAÇÃO DE GLICEROL ASSISTIDA POR MICRO-
ONDAS UTILIZANDO NANOPARTÍCULAS DE PALÁDIO 

SUPORTADAS EM SÍLICA COMO CATALISADORES

Leonardo Sant’Anna Santos, Bruna de Araujo Queiroz, Ale-
xander Junges, Elton Franceschi, Silvia Egues, Claudio Dariva

Resumo

O uso de nanopartículas metálicas como catalisadores 
vem sendo foco de estudos por apresentarem resul-
tados significativos em reações químicas. Devido ao 
excesso de glicerol produzido pela transesterificação 
do biodiesel, faz-se necessário o desenvolvimento de 
processos alternativos de transformação desta maté-
ria prima a fim de formar produtos de alto valor agrega-
do como os ácidos oxálico, glicólico, fórmico, acético e 
demais (Gupta et al, 2012). Assim, o objetivo deste tra-
balho é propor uma reação de oxidação de glicerol uti-
lizando catalisador Pd/SiO2 com baixo teor de metal 
(0,5 % wt Pd)  e peróxido de hidrogênio (H2O2) como 
agente oxidante em reator batelada assistido por mi-
cro-ondas monomodo. A utilização de irradiação mi-
cro-ondas causa um aumento nas taxas de conversões 
do glicerol em um curto tempo de reação (Luque et al, 
2008). Foram avaliados os efeitos de temperatura (60, 
80 e 100 °C), potência de irradiação das micro-ondas 
(100, 200 e 300 W) e massa de catalisador (0,11 0,15 e 
0,22 g). Os resultados indicaram que foi possível con-
verter até 60 % do glicerol em 15 min usando 0,22 g de 
catalisador, 300 W de potência e temperatura de 100 
°C, com seletividade alta para o gliceraldeído e ácido 
oxálico.

PRODUÇÃO DE BIODIESEL POR AQUECIMENTO 
TÉRMICO SOLAR EM UM REATOR BATELADA 
UTILIZANDO ÓLEO DE GORDURA RESIDUAL

Iraí Resende, Renan Tavares Figueiredo e Manuela 
Souza Leite

Resumo

Com a constante procura de combustível, para diver-
sas finalidades, pelo mercado consumidor, o biodiesel 
surge como uma fonte alternativa ao diesel derivado 
do petróleo, colaborando não só para a matriz ener-
gética nacional, mas também com a diminuição de 
materiais poluidores na natureza, além de possibili-
tar renda para as famílias carentes tanto em centros 
urbanos como em áreas rurais. A rota química mais 
utilizada para obtenção do biodiesel é a transesterifi-
cação. Nesta, pela reação de um álcool com os triacil-
gliceróis presentes principalmente em óleos vegetais 
e gordura animal, são produzidos o biodiesel e, como 
produto secundário, o glicerol. Este trabalho propõe a 
utilização de materiais de baixo custo e aplicação de 
técnicas de controle em um reator de escala laborato-
rial para produção de biodiesel em batelada. A plan-
ta será composta de um reator de aço-inox batelada 
com capacidade de aproximadamente 0,5L, sensor e 
transmissor de temperatura digital, bomba volumétri-
ca, termossifão, além de instrumento de medição so-

lar: piranômetro, pireliômetro, entre outros. Um fluido 
de aquecimento será circulado pela camisa do reator. 
A planta piloto irá operar de forma automatizada e a 
vazão do fluido será controlada através de um Arduino 
(circuito eletrônico contendo um microcontrolador).  O 
controle das variáveis é necessário para manter o pro-
cesso o mais estável possível e garantir a máxima uni-
formidade do produto, assim como favorecer o aumen-
to da produtividade. As estratégias de controle serão 
desenvolvidas e testadas verificando a eficiência do 
controlador através do comportamento das variáveis 
controlada e manipulada, e análise das propriedades 
finais do produto obtido.

INFLUÊNCIA DA CALCINAÇÃO NA SÍNTESE DE ELETRO-
DOS TI/SNO2-SB PELO MÉTODO DE PECHINI

Carlos Frederico Calazans Machado, Katlin Ivon Barrios 
Eguiluz e Giancarlo Richard Salazar

Resumo

Com a evolução de novos materiais eletródicos, a tec-
nologia eletroquímica alcançou níveis promissores de 
desenvolvimento, podendo ser efetivamente usada para 
tratamento de efl uentes com compostos orgânicos (MU-
THURAMAN, 2012). O processo eletroquímico é bastante 
versátil e promissor, pois com ele substâncias nocivas ao 
meio ambiente são removidas ou transformadas por re-
ações de óxido-redução em substâncias menos tóxicas, 
atingindo-se, eventualmente, a mineralização da substân-
cia inicial (RÍO, 2011). Os ânodos dimensionalmente está-
veis (ADE) possuem grande estabilidade química e eletro-
química além de alto sobrepotencial para evolução do O2, 
como consequência da alta banda de valência, e possuem 
alta condutividade elétrica. Um dos ADEs mais estudados 
é o Ti/SnO2-Sb. RODRIGUES (2003), pelo método de Pe-
chini, sintetizou ADEs de Ti/SnO2–Sb por 1 hora sob 400 
e 550 °C usando diferentes concentrações de Sb e notou 
a infl uência da temperatura de calcinação na morfologia 
superfi cial do eletrodo. Aqueles calcinados sob 400 °C ti-
veram maior área do que os calcinados por 550 °C. Neste 
trabalho, ADEs de Ti/SnO2-Sb foram sintetizados a 350 
°C durante 1, 2 e 3 horas, com a fi nalidade de se estudar a 
infl uência do tempo de calcinação na efi ciência do eletro-
do para oxidação de matéria orgânica. O método de Pechi-
ni, escolhido para preparo da solução precursora, baseia-
se na formação de uma resina polimérica produzida pela 
poliesterifi cação entre um complexo metálico quelatado 
usando ácidos hidroxicarboxílicos e um álcool polihidróxi 
como o etilenoglicol. Adotou-se proporção molar de 1:3:10 
para os metais (Sn e Sb), ácido cítrico e etilenoglicol. Com 
a Difratometria de Raios X, verifi caou-se a formação dos 
óxidos metálicos de estanho e de antimônio. Feita a ca-
racterização eletroquímica dos ADEs em diferentes jane-
las de potencial, observou-se maior área no voltamogra-
ma do ADE calcinado por 3 horas, indicativo de que possui 
maior área eletroativa que os calcinados por 1 e 2 horas, e 
de que houve mais deposição dos óxidos metálicos neste 
ADE. Os resultados sugerem infl uência positiva do maior 
tempo de calcinação na formação do fi lme óxido metálico 
que recobre o eletrodo, tornando maior a sua área superfi -
cial e, consequentemente, tornando-o mais efi ciente para 
a oxidação de compostos orgânicos.
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AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE 
IMOBILIZAÇÃO DE LIPASE BURCKOLDERIA CEPACIA 

EM BIOCHAR

Lays Carvalho de Almeida, Felipe Abreu de Jesus, Flávia 
Michelle Silva Santos, Alini Tinoco Fricks, Lisiane Santos 

Freitas, Álvaro Silva Lima, Cleide Mara Faria Soares

Resumo

Biochar é o produto da decomposição térmica por pi-
rólise de material orgânico sob uma quantidade limi-
tada de oxigênio. Na literatura são relatadas diversas 
aplicações para o biochar, entretanto até o momento 
foi avaliado para a biocatálise a imobilização de lipase 
por adsorção física sobre o biochar oriundo de casca 
de aveia como uma alternativa de suporte (GONZÁLEZ 
et al.,2013). Resíduos agroindustriais oriundos de fru-
tas tropicais na região nordeste, atualmente tem-se 
tornado um passivo ambiental utilizado muitas vezes 
somente para a compostagem e ração animal. No in-
tuito de se ampliar novas tecnologias para minimizar o 
impacto ambiental, a presente proposta baseia-se no 
estudo de novos sistemas de imobilização constituí-
dos pela lipase imobilizada por adsorção física (ADS) 
ou ligação covalente (EPC) em biochar oriundo de se-
mente de goiaba. A biodegradabilidade do suporte na 
presença da lipase de LBC foi avaliada a partir de tes-
tes de contato entre a enzima e o suporte entre 5 min 
e 48h. A carga de enzima sobre o suporte foi obtida 
variando o carregamento entre 0,10-0,45g enzima/ g 
suporte, e a eficiência foi determinada por rendimen-
to de imobilização na reação de hidrólise do azeite de 
oliva. A caracterização bioquímica foi realizada para 
a avaliação e comparação da eficiência de imobiliza-
ção destes novos sistemas imobilizados (ADS e EPC), 
considerando os seguintes parâmetros: temperatura, 
pH, parâmetros cinéticos, estabilidade térmica e ope-
racional. Os testes de biodegradabilidade indicaram a 
manutenção da estrutura inicial do suporte. As cargas 
de enzimas mais eficientes para os métodos de imo-
bilização foram: 0,15 g/g para a ADS e 0,3 g/g para a 
EPC, cujo os rendimentos de imobilização foram 96,6 
e 89,2%, respectivamente. A variação do carregamen-
to de enzima foi devido possivelmente a saturação do 
suporte pela quantidade de enzima oferecida. Na ca-
racterização bioquímica verificou-se que tanto para a 
LBC livre e imobilizada por ligação covalente (EPC) o 
pH ótimo foi de 7,0 e por adsorção física (ADS) foi de 
4,0. Na temperatura ótima da lipase livre e dos siste-
mas imobilizados foi verificada a variação de 10ºC, de 
50º para 60ºC, respectivamente. Os valores dos parâ-
metros cinéticos para a LBC livre foi 968 mM para o 
Km e 2500 U/g para a Vmax. E para o sistema imobi-
lizado ADS foi 214 mM para o Km e 2000 U/g para a 
Vmax. No caso do sistema imobilizado EPC os valores 
determinados foi 369 mM e 3333 U /g, Km e Vmax, res-
pectivamente. Na estabilidade térmica determinada na 
temperatura de 60 ou 70ºC em diferentes tempos de 
incubação (15-240min) notou-se a maior estabilidade 
para os sistemas imobilizados a 60ºC. A estabilidade 
operacional do sistema imobilizado ADS atingiu 16 ci-
clos de reutilização, cujo o biocatalisador imobilizado 
manteve 50% de atividade. O sistema imobilizado EPC 
apresentou baixa estabilidade operacional. Portanto o 

uso do biochar para imobilização da lipase tem um fu-
turo promissor para futuras aplicações industriais.

USO DE FLUIDOS PRESSURIZADOS PARA VALORIZAÇÃO 
DE RESÍDUOS DA AGROINDÚSTRIA DO DENDÊ (ELAEIS SP.)

Aline Leite P. C. Oliveira, Cláudio Dariva

Resumo

A utilização dos resíduos da agroindústria do dendê 
como biomassa para produção de biocombustíveis é 
uma alternativa interessante, por ser um produto agrí-
cola com expressiva produção na região norte e nor-
deste do país com grandes volumes de resíduos ge-
rados. Tendo estes materiais lignocelulósicos grande 
potencial energético. Dentre as tecnologias existentes 
para o aproveitamento de biomassa, os tratamentos 
térmicos surgem como uma tecnologia promissora. 
Aliado a isso, o empregode fluidos pressurizados pode 
ser utilizado na despolimerização de biomassas, bem 
como solvente em processo de liquefação (MACHI-
DA et. al. 2011). (OBJETIVO) Valorização dos resíduos 
da agroindústria do dendê através do uso de fluidos 
pressurizados e mais especificamente à determinação 
do teor lignocelulósico da fibra e do engaço de den-
dê em função do tipo de extração empregada; estudo 
do efeito na variação da temperatura (120-210 °C, com 
variação 30° C) e tempo de residência (5-15-30 min) 
no pré-tratamento empregando água pressurizada em 
fluxo semi-contínuo. (METODOLOGIA) As biomassas 
passaram por extração aplicando Soxhlet, utilizando 
hexano como solvente e extração com propano pres-
surizado. Para a caracterização lignocelulósica, a me-
todologia de Fibra em Detergente Ácido e Fibra em De-
tergente Neutro (FDN/FDA) e a NREL/TP-510-42618, 
foram empregadas. Para o processo de desconstrução 
a unidade experimentou constou de bomba isocrática, 
mufla, transdutor de pressão, indicadores de tempe-
ratura e pressão, válvulas e reator de aço inox de 28 
cm de comprimento e 3/4’’ de diâmetro interno. Para 
o processo o reator foi carregado com a biomassa, a 
linha foi preenchida com água e pressurizada até 60 
bar. O forno foi acionado até chegar a temperatura de 
trabalho e coletas foram feitas em cada tempo de re-
sidência determinado. Os licores obtidos foram anali-
sados por Cromatografia de Liquida de Alta Eficiência. 
(RESULTADOS) As caracterizações lignocelulósicas 
mostraram que ambos os métodos de extração alte-
ram a composição da fibra, para o engaço os métodos 
de extração não representaram grandes alterações. No 
processo de desconstrução quanto maior a temperatu-
ra e o tempo, maior foi a porcentagem de massa extra-
ída da fibra, tendo maior conversão (48%) e melhor re-
lação entre os níveis de glicose (2,44 g/L) e xilose (2,77 
g/L) em 180°C por 30 min. Já para o engaço a variação 
na temperatura e no tempo até 180 °C, 30 min, não foi 
significativo na conversão, apenas  em 210 °C foi pos-
sível observar melhores conversões, com máximo de 
46% em 15 min. Em relação aos níveis de glucose e xi-
lose o engaço apresentou um alto nível de xilose (4,3 
g/L) nesta mesma condição experimental com baixís-
simo nível de glucose (0,35 g/L).
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PROCESSO DE OZONIZAÇÃO EM UMA COLUNA 
TUBULAR: A CALIBRAÇÃO DO SISTEMA 

EM DIFERENTES VAZÕES

Marcela de Araújo Hardman Côrtes, Giancarlo Richard 
Salazar e Eliane Bezerra Cavalcanti

Resumo

A ozonização é um processo oxidativo no qual o agente 
oxidante utilizado é o ozônio. Segundo Roustan (2001), em 
condições normais, o ozônio é instável e rapidamente de-
composto, formando o oxigênio molecular. Pelo fato do ozô-
nio não ser estável e não ser facilmente armazenado faz-se 
necessário um gerador ozônio para realizar experimentos 
de ozonização. O ozônio é um agente oxidante muito po-
deroso, mais fraco apenas que o Flúor, reagindo muito mais 
rapidamente que o O2. Na área de tratamento de efl uentes 
a tecnologia de ozonização é bastante utilizada como visto 
nos trabalhos de Ibáñes et al. (2012), que utilizaram o siste-
ma de ozonização assistida por ultrassom para remoção de 
contaminantes de um efl uente doméstico e de Coelho et al. 
(2009), que analisaram o efeito do ozônio no Diclofenaco 
(DCF), um analgésico comumente detectado em água. Na 
presente trabalho foi realizada a calibração de uma coluna 
de ozonização de 1 metro de altura para obter a produção 
de ozônio em duas diferentes vazões do gás (0,3 L.min-1 e 3 
L.min-1). Na calibração foi utilizada solução de iodeto de po-
tássio a 2% para quantifi car a geração de iodo liberado com 
a oxidação da solução pelo ozônio. O ozônio foi gerado por 
efeito corona no equipamento da EAGLESAT com o siste-
ma nomeado PXZ 3507. Os resultados das calibrações nas 
vazões de 0,3 L.min-1 e 3 L.min-1 em 40 minutos de borbu-
lhamento com ozônio com  100% de produção, foram res-
pectivamente 0,27 g/h e 7,11g/h. Os resultados mostram que 
com o aumento da vazão ozônio houve uma maior oxidação 
da solução e consequentemente da produção do iodo. Isso 
se dá em função do aumento do ozônio injetado na coluna 
e também pela melhor distribuição do ozônio em função da 
agitação do sistema na coluna em uma vazão maior.

RECOBRIMENTO DO FELTRO DE GRAFITE RVG 4000 COM 
(RUO2)0,9-(SNO2)0,1/C PARA ELETROGERAÇÃO DE 

H2O2 EM UM REATOR FILTRO-PRENSA

Elayne Emilia Santos Souza, Eliane Bezerra Cavalcanti e 
Giancarlo Richard Salazar

Resumo

Os POAs são processos caracterizados por serem tec-
nologias limpas com produtos fi nais CO2 e H2O. Alguns 
processos são baseados na geração in situ de •OH. Aco-
plando POAs com eletroquímica obtém-se PEOAs, mostran-
do-se mais efi ciente no tratamento dos poluentes orgânicos 
(Brillas, et al., 2009), porque produzem mais H2O2, na su-
perfície dos eletrodo. Nos PEOAs, os •OH são gerados nos 
potenciais de descarga da H2O, adsorvidos na superfície do 
eletrodo, formando sítio ativo para a oxidação do composto, 
em função da composição do meio, temperatura, pressão e 
material eletródico (Vilar et al., 2003), e sua cinética de trans-
ferência de elétrons depende da estrutura e preparação da 
superfície (Zhang et al., 2013). Os feltros são recobertos com 
óxidos, método Pechini, devido sua alta taxa de deposição 
e recobrimento. O objetivo deste é confeccionar um apara-

to experimental com eletrodo de feltro de grafi te RVG 4000 
recoberto com RuO2(0,9)/SnO2(0,1)/C, para eletrogeração 
de H2O2. Aplicou-se no feltro RuO2 como catalisador ativo, 
devido seus estados de oxidação, e SnO2 como semicon-
dutor com baixa condutividade à temperatura ambiente, 
via decomposição térmica, partindo de cloretos do metal 
correspondente. O aparato experimental apresenta reator 
fi ltro-prensa, dois tanques de PVC (2 litros) para soluções ca-
tódicas Na2SO4 – 0,05M e anódicas NaClO4.H2O – 0,01M, 
rotâmetros, bomba de circulação de fl uxo contínuo, com-
pressor, bomba dosadora, potenciostato (Fonte estabilizada, 
modelo TCA 15-20 XR1A TECTROL), eletrodos RVG 4000 e 
recoberto (RuO2)0,9-(SnO2)0,1/C e membrana Nafi on. Fo-
ram analisados potenciais (4, 5 e 6V) e vazão volumétricas 
de ar (7, 8 e 9 Lh-1). Os resultados do MEV/EDS mostraram 
que o feltro (RuO2)0,9-(SnO2)0,1/C foi recoberto pelos óxi-
dos. No EDS observaram-se picos de Ru e Sn, com intensida-
de maior para Ru, em relação ao Sn, com 3,98% (Sn) e 30,54% 
(Ru). Analisando os dados analíticos da eletrogeração de 
H2O2 no feltro RVG 4000, observa-se máxima concentra-
ção de 0,728 gL-1 com 8 Lh-1 de ar e 5V, devido a sinergia 
entre a estabilidade, condutividade e área superfi cial. Com 
o feltro RVG 4000 recoberto RuO2(0,9)/SnO2(0,1)/C, obser-
va-se que, nas mesmas condições atingiu-se 1,24 gL-1, com 
rendimento de 72,2%, devido aumento da área do eletrodo 
e da propriedade eletroanalítica. Conclui-se que os resulta-
dos foram efi cientes, comparando os feltros RVG 4000 e 
(RuO2)0,9-(SnO2)0,1/C, houve um aumento na eletrogera-
ção de H2O2.

ESTUDO DA AGREGAÇÃO DE ASFALTENOS VIA 
ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO PRÓXIMO

Denisson Santos, Alexandre Ferreira Santos,

Resumo

Os asfaltenos não apresentam uma identidade quími-
ca comum, e são definidos em função da sua insolu-
bilidade em alcanos leves e solubilidade em solventes 
aromáticos. A agregação, floculação, precipitação e 
deposição de asfaltenos geram problemas graves para 
a indústria de petróleo (DERAKHSHES et al., 2013). A 
remediação destes problemas demanda altos custos 
econômicos e operacionais. Por esse motivo é gran-
de o interesse em inibir a ocorrência do fenômeno de 
agregação. Sobretudo, busca-se a plena compreensão 
dos parâmetros que governam a precipitação tais como 
onset e cinética de agregação. Para tal, há a necessi-
dade de um método rápido e confiável para monitorar 
a estabilidade dos asfaltenos no petróleo (ZIELINSKI 
et al. (2010). Neste cenário, o presente estudo busca 
analisar a eficiência de uma técnica espectroscópica 
(espectroscopia de infravermelho próximo) como téc-
nica de monitoramento da agregação de asfaltenos. 
Para tal utilizou-se um espectrômetro portátil, o mi-
cro-NIR (JDSU). Os asfaltenos foram extraídos de dois 
petróleos brasileiros com distintas características se-
guindo procedimento descrito em WANG et al. (2009). 
Estes asfaltenos foram solubilizados em tolueno a va-
riadas concentrações com posterior adição do agente 
floculante n-heptano. A variação do espectro na região 
do infravermelho conforme alterada a composição da 
solução de asfalteno em n-heptano/tolueno foi regis-
trada. Realizou-se ensaios de determinação de onset 
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e cinética de precipitação. A partir dos resultados po-
de-se concluir que o espectrômetro portátil foi capaz 
de detectar o onset de agregação dos asfaltenos, sem 
contato direto entre o espectrômetro e as amostras. 
Desta maneira, lançando o dispositivo como novo 
meio de detectar a agregação em sistemas modelo. O 
aumento de concentração de asfaltenos em tolueno 
provoca o crescimento dos agregados de asfalteno. 
Esse crescimento pode ser registrado por dois meios 
distintos. São eles o acompanhamento do aumento 
da absorbância no comprimento de onda de 1600 nm 
e a elevação da linha base. Esta, pode ainda ocorrer 
em todo o espectro ou nos menores comprimentos de 
onda. Constatou-se que a leitura de todo o espectro é 
a melhor maneira de se monitorar o fenômeno de agre-
gação de asfaltenos em sistemas modelo.

A INFLUÊNCIA DA AMOSTRAGEM EM LINHAS 
PRESSURIZADAS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE 

TAMANHOS DE GOTA DE EMULSÕES DE PETRÓLEO

Vinícius Airão Barros, Claudio Dariva, Elton Franceschi, 
Gustavo Rodrigues Borges

Resumo

A produção de petróleo está associada à produção de 
salmoura e impurezas provenientes dos reservatórios 
e poços produtores. A geração de emulsão ocorre ao 
longo do escoamento dessa mistura desde o reser-
vatório até as unidades de processamento primário, 
devido a quedas de pressão localizadas causadas por 
equipamentos de subsuperfície, manifolds e válvulas 
choke. A separação de fases eficiente é um dos prin-
cipais desafios dessas unidades de processamento de 
petróleo, sendo a distribuição de tamanho de gotas um 
dos principais parâmetros que influenciam a eficiência 
dos equipamentos de separação. As técnicas atuais 
para acompanhamento da evolução da distribuição de 
tamanho de gota e análise da eficiência desses equi-
pamentos passam pela amostragem das emulsões. 
O objetivo dessa pesquisa é verificar a influência da 
amostragem de emulsões em linhas pressurizadas so-
bre sua distribuição de tamanho de gotas. Os ensaios 
serão conduzidos em condições de pressão ambiente 
e pressão de operação de separadores gravitacionais, 
utilizando um circuito de bombeamento através de 
tubulações e uma célula de pressão com lentes, pos-
sibilitando a verificação direta da evolução da distri-
buição do tamanho de gotas com a utilização de um 
microscópio ótico, tanto para medição em linha quanto 
para medição do petróleo amostrado. Os testes serão 
realizados com um petróleo que resulta numa emulsão 
considerada estável durante o período de testes, mini-
mizando a influência do tempo na evolução das dis-
tribuições. Espera-se mostrar que a amostragem em 
linhas pressurizadas causam modificações na distri-
buição de tamanho de gotas de emulsões de petróleo, 
influenciando na análise da eficiência de separação 
dos equipamentos.

STUDY OF THE NAPHTHENIC ACIDS RECOVERY 
FROM PETROLEUM USING AN IONIC MATERIAL AS 

STATIONARY PHASE IN THE SOLID PHASE EXTRACTION 
(SPE) PROCESS

Juliana Faccin De Conto Borges, Marília Rafaele Oliveira, 
Kelvis Vieira Campos, Matheus Moura Oliveira, Aiála Santos 
Carvalho, Lisiane Santos Freitas, Edilson Valmir Benvenutti, 
Eliana Weber de Menezes, César Costapinto Santana, Silvia 

Maria Egues

Resumo

Naphthenic acids cause corrosion in the equipment 
used in the petroleum processing. Considering difficul-
ties in the identification of these compounds present in 
the petroleum sample is necessary to study new metho-
dologies to identify the acid compounds. Solid phase 
extraction (SPE) with ionic phases has been widely used 
for this purpose, because it promotes greater selectivity, 
lower consumption of solvents and small amount of the 
stationary phase. The proposed study is the acid com-
pounds recovery using SPE method. A new stationary 
phase was synthesised and called pyridiniunpropylsi-
lica (SiPy). Linear and monocycles acids were used as 
model system in the SPE for calculation of recovery. The 
synthesized mesoporous materials, SiPy, showed ade-
quate characteristics to be used as stationary phase in 
SPE for acidic compounds recovery from a petroleum 
resins fraction. It was observed that the percentage of 
cyclic acids recovery using the SiPy was better than the 
results found in the literature. This result is promising 
because the recovery of cyclic acid, main short chain 
and high polarity, from complex matrixes is a challenge 
to the analytical chemistry. The SiPy showed a percen-
tage of recovery of the acid compounds per unit area 
of the stationary phase greater than commercial statio-
nary phases. The SPE process using SiPy as stationary 
phase to recovery cyclic and acyclic acid compounds 
showed satisfactory results for the recovery, charac-
terization, and quantification of the acidic compounds 
presented in the model system as well as in the resin 
fraction from petroleum.

STUDY OF ADSORPTION OF DIBENZOTHIOPHENE 
EMPLOYING IONIC LIQUID SUPPORTED ON SILICA

Aiála Santos Carvalho, Juliana Faccin Conto, Kelvis Vieira 
Campos, Marília Rafaele Oliveira, Thadeu Guimarães Bran-

dão, Silvia Maria da Silvia Egues

Resumo

Due the problems caused by sulfur compounds in re-
fineries, in car engines and the environment, the en-
vironmental agencies (CONAMA) established new 
regulations to reduce the sulfur content in fuels. This 
work developed a new adsorbent material, aggregating 
ionized organic compounds (ionic liquid, LI) in a solid 
adsorbent (silica) to remove dibenzothiophene present 
in petroleum. The dibenzothiophene was selectively re-
moved by adsorption using N-methyl-imidazolium with 
N(Tf2)- supported on silica. The synthesis of the mate-
rial was made by impregnation of the cation and anion 
of the ionic liquid through conventional method (oil 
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bath). The samples were characterized by classical te-
chniques of characterization of solid materials: adsorp-
tion and desorption N2 (BET and BJH methods), chloride 
titration, CHN, infrared Fourier transform spectroscopy 
(FTIR) and chromatographic analysis by GC- FID. The 
adsorption capacity of dibenzothiophene in Sil- IMI-N(-
Tf2)- in equilibrium (q) increased 0.2 to 1.0 mg/g with 
increased initial concentration of the pollutant 25 to 100 
mg/L, the adsorbent  is capable of adsorbing dibenzo-
thiophene about 58%.

DESENVOLVIMENTO DE ÂNODOS DIMENSIONALMENTE 
ESTÁVEIS CONTENDO MISTURAS TERNÁRIAS ENTRE 

RuO2 e IrO2 COM CeO2, SnO2 OU SbO2

Danilo Teles Araújo

Resumo

Com o aumento da necessidade do uso do petróleo pela in-
dústria petrolífera cresce também a necessidade de se tratar 
efl uentes gerados no processo de extração do combustível. 
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de eletrodos 
para uso em sistemas limpos e seguros para tratar o nafta-
leno e compostos como benzeno, tolueno, etil-benzeno e os 
xilenos contidos na água produzida, que é um dejeto gerado 
a partir da produção de petróleo, antes do seu descarte ou 
reuso (SILVA, 2008). Os ânodos dimensionalmente estáveis 
(ADE’s) têm se mostrado efi cientes para a oxidação de vá-
rios compostos orgânicos, como pesticidas, corantes, fenóis 
e formaldeídos. A camada condutora é geralmente formada 
por uma mistura de óxidos de metais ativos e inertes. Os 
óxidos ativos atuam como eletrocatalisadores, enquanto os 
óxidos inertes modulam as propriedades eletroquímicas dos 
componentes ativos, proporcionando alta atividade catalíti-
ca e maior tempo de vida útil. Nos últimos anos, um grupo 
interessante de catalisadores com óxidos de metais nobres 
de rutênio e irídio, foi estudado por YI, et al., (2007). Desta 
maneira foi estudada a efi ciência dos ADE’s com composi-
ções de Ti/(RuO2)0,7(IrO2)0,1(MOx)0,2, onde o metal M re-
presenta Ce, Sn ou Sb, sintetizados pelo método de decom-
posição térmica de cloretos utilizando o líquido iônico metil 
imidazolio hidrogenossulfato como solvente, sintetizado no 
LEN. Além da mudança de composição, a temperatura foi 
uma variável preponderante que resultou em recobrimentos 
eletrocatalíticos diferentes. Desta forma, foram sintetizados 
eletrodos de composição Ti/(RuO2)0,7(IrO2)0,1(CeO2)0,2, 
Ti/(RuO2)0,7(IrO2)0,1(SnO2)0,2 e Ti/(RuO2)0,7(IrO2)0,1(S-
b2O3)0,2, calcinados a 500, 550 ou 600°C. Por voltametria 
cíclica, foi possível observar a maior carga voltaméticra na 
temperatura de calcinação em torno de 500°C e a compo-
sição que melhor se destacou neste tipo de caracterização 
foi a que contêm o óxido de antimônio (Sb2O3). Os ADE’s 
foram caracterizados também por difratometria de raios X 
com o intuito de se obter informações sobre os planos cris-
talográfi cos presentes em cada eletrodo. Com isso foi possí-
vel observar a formação dos óxidos desejados (RuO2, IrO2, 
CeO2, SnO2 e Sb2O3) como também o seu arranjo cristali-
no nos fi lmes. Posteriormente, os eletrodos mais efi cientes 
serão selecionados e terão aplicabilidade para serem pro-
duzidos em escala piloto, em reatores eletroquímicos, com 
o objetivo de comparar as suas efi ciências na degradação 
de compostos contidos na água produzida com eletrodos de 
diamante dopado com boro e de beta-PbO2.

PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA LIPASE DE 
BURKHOLDERIA CEPACIA IMOBILIZADA EM ÓXIDOS 

METÁLICOS

Ingrid Cavalcanti Feitosa, Renata Evangelista Strappa, Álva-
ro Silva Lima, Renan Tavares Figueiredo, Cleide Mara Farias 

Soares

Resumo

O grande desafio da tecnologia é a continuidade do 
desenvolvimento com a diminuição os danos causa-
dos ao meio ambiente. A utilização de enzimas como 
biocatalisadores corrobora com esses princípios, pois 
comparado aos catalisadores químicos convencionais, 
as enzimas possuem muitas vantagens que tornam seu 
uso, uma alternativa viável, em aplicações industriais. 
O desenvolvimento de métodos eficientes de imobili-
zação da enzima em matrizes sólidas proporciona inú-
meras vantagens, como maior estabilidade, melhoria 
da atividade, fácil recuperação, proteção e reutilização. 
Apesar das características favoráveis dos biocatalisa-
dores imobilizados, faz-se necessário o estudo do tipo 
de enzima, suporte e método de imobilização para se 
obter as vantagens destes biocatalisadores, quanto a 
eficiência catalítica, insolubilidade em meio reacional, 
estabilidade operacional e fácil recuperação. A aplica-
ção dos óxidos metálicos, tais como Al2O3, TiO2, ZnO, 
Fe2O3 e MgO são de particular interesse, pois não são 
apenas estáveis sob condições adversas, mas também 
são geralmente considerados como materiais seguros 
para os seres humanos, animais e plantas. Portanto, 
o objetivo deste estudo foi sintetizar óxido metálico 
(ZnO) com diferentes líquidos iônicos para imobiliza-
ção por ligação covalente da lipase de Burkholderia 
cepacia (LBC). Os óxidos metálicos foram sintetizados 
na ausência e presença 1% (v/v) dos diferentes líquidos 
iônicos (Acetato de metil-monoetanolamina - 2mHE-
AA; Acetato de monoetanolamina - 2HEAA e Acetato 
de dietanolamina - BHEAA) e calcinada a 350°C/7h. 
Após o preparo dos suportes, a LBC foi imobilizada por 
ligação covalente em diferentes cargas de enzima so-
bre o suporte, sendo o carregamento entre 0,10-0,4g 
enzima/ g suporte. E a eficiência catalítica foi deter-
minada por rendimento de imobilização na reação de 
hidrólise do azeite de oliva para os sistemas imobili-
zados. Os melhores rendimentos de imobilização fo-
ram obtidos para a carga de 0,1 g/g de enzima suporte, 
de 95% e 81% para a LBC imobilizada no suporte ZnO 
(BHEAA) e ZnO (2mHEAA), respectivamente. Enquan-
to, para a LBC imobilizada em ZnO (2HEAA) foi apre-
sentado um rendimento de imobilização de 90% para 
o carregamento de 0,3 g/g de enzima suporte. O ren-
dimento de imobilização da LBC em óxido metálico na 
ausência de líquido iônico foi de 10%. O uso do líquido 
iônico na preparação do óxido metálico influenciou no 
aumento do rendimento de imobilização, sendo que os 
de maior cadeia carbônica, BHEAA e 2mHEAA apre-
sentaram melhor eficiência.
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ESTUDO DA DEGRADAÇÃO DE FÓRMULA COMERCIAL 
DO HERBICIDA DIURON VIA PROCESSO DE OXIDAÇÃO 
ANÓDICA UTILIZANDO DIAMANTE DOPADO DE BORO

Vagner Soares, Odelsia Alsina, Eliane Cavalcanti

Resumo

Devido à signifi cativa presença de poluentes orgânicos per-
sistentes nos recursos aquáticos, pesquisas em tecnologias 
capazes de degradar tais compostos ganharam a atenção 
de grupos acadêmicos e industriais. Em meio aos poluentes 
aquáticos, o herbicida diuron (3,4-diclorofenil-1,1-dimetilureia) 
destaca-se por sua detecção em corpos hídricos há décadas 
ao redor de todo o planeta (GIACOMAZZI S.; COCHET N, 
2004). As substâncias fenólicas podem ser efi cientemen-
te tratadas pelos processos oxidativos avançados (POAs), 
dentre os quais os métodos eletroquímicos, a exemplo da 
oxidação anódica, destacam-se em efi ciência, baixo custo e 
facilidade de operação. Os POAs baseiam-se na geração de 
radicais com alto poder oxidante, como os radicais hidroxi-
las (OH.), que por possuírem alto poder eletronegativo des-
pedaçam moléculas orgânicas de forma não seletiva. Neste 
trabalho, a degradação de fórmula comercial do diuron via 
oxidação anódica em meio aquoso foi executada a fi m de 
estudar as variáveis: densidade de corrente (10, 20 e 30 mA.
cm-²), suporte eletrolítico (NaCl – 0,15M e Na2SO4 – 0,05M), 
pH (3,0, 7,0 e 11,0) e temperatura (25 e 40ºC). O efl uente sin-
tético foi preparado pela adição do diuron comercial em 0,1 L 
de água ultrapura de forma a obter uma taxa de carbono or-
gânico total (COT) de 100 mg.L-1. O ânodo diamante dopado 
de boro (DDB) e o cátodo inoxidável Aço 316®, distanciados 
em 1 centímetro, foram utilizados como eletrodos. As eletróli-
ses foram executadas por 3 horas com aplicação de corrente 
proporcionada pelo potenciostato BioLogic VMP3 e leitu-
ras de COT efetuadas pelo aparelho Shimadzu TOC-LCSN. 
Os experimentos mostraram que o aumento da densidade 
de corrente proporcionou maiores taxas de degradação de 
COT, a exemplo do ensaio realizado com NaCl em pH 3,0 
a 25ºC que registrou 76, 83 e 88 mg.L-1 de degradação para 
10, 20 e 30 mA.cm-², respectivamente. Entretanto, a efi ciên-
cia de corrente diminuiu ao passo em que a densidade foi 
aumentada (E. PETRUCCI, D. MONTANARO, 2011). Os sais 
apresentaram comportamentos diferentes em relação ao 
pH: enquanto que o Na2SO4 foi mais efi ciente em soluções 
ácidas, o NaCl comportou-se melhor nas soluções básicas, 
resultando em 97% e 95% de degradação do COT, respecti-
vamente, quando da aplicação de 20mA.cm-² a 25ºC. O au-
mento da temperatura destes dois experimentos para 40ºC 
resultou na mineralização total (F. VICENTE et al., 2010).

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FOTOCATALISADORES 
PARA A PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO A PARTIR DE 

BIOETANOL USANDO LUZ SOLAR

Marluce Santana Santos, Eliane Bezerra Cavalcanti e 
Renan Tavares Figueiredo

Resumo

A crescente demanda mundial de energia juntamente com 
o esgotamento dos recursos fósseis e constantes mudan-
ça climática demonstram a necessidade de se intensifi car 
esforços em pesquisa e investimentos que priorizem fontes 

alternativas de energias renováveis (Ngoh e Njomo, 2012). 
Este trabalho tem como objetivo sintetizar fotocatalisadores 
baseados em quitosana depositada sobre TiO2 que per-
mitam obter em reator batelada, gás hidrogênio mediante 
reforma fotoquímica de bioetanol utilizando luz solar. Os 
fotocatalisadores obtidos foram caracterizados por análise 
termogravimétrica TG/DTA, espectroscopia de refl ectância 
difusa UV-visível, difração de raios X, isoterma de adsorção/
dessorção de nitrogênio. A medida da atividade fotocatalí-
tica das amostras de Quitosana/TiO2 foram determinadas 
em um reator de vidro Pyrex fechado de 200 mL trabalhan-
do na CNTP em atmosfera de Ar. Foram usados 5 mg dos 
pós dos fotocatalisadores em 150 mL de solução aquosa 
de etanol 0,05 mol.L-1. O sistema foi irradiado com lâmpa-
da de arco de Xe de 150 W. Os dados texturais obtidos das 
amostras preparadas por precipitação mostraram que a área 
específi ca apresentou um valor relativamente elevado para 
o fotocatalisador TiO2 puro de 348,78m2.g-1 quando com-
parado com TiO2 P25 da Degussa (Tsengn, 2013) e que este 
valor não sofreu mudanças signifi cas após a incorporação 
da quitosana no TiO2. Os melhores resultados de desempe-
nho fotocatalítico na produção de hidrogênio foram também 
sintetizados pelo método sol-gel para estimar a infl uencia 
do método. Os resultados de difração de raios X exibiram 
ângulos de refração característico da estrutura TiO2 anatase 
para as amostras preparadas pelos dois distintos métodos. 
O fotocatalisador quitosana/TiO2 sintetizado através do 
método sol-gel apresentou melhorias signifi cativas na ativi-
dade fotocatalíticas quando comparado com o método de 
precipitação. A atividade fotocatalítico máxima do quitosa-
na/TiO2 para as condições de estudo foi de 53,39µmol.g-1 
de catalisador e foi obtido para a amostra 3% em peso de 
quitosana /TiO2, com tudo esse valor foi aproximadamente 
2 vezes menor do que a do TiO2 puro, 128,77µmol.g-1 catali-
sador, nas mesmas condições.
 

COMPORTAMENTO DE FASES EM MEIOS 
PRESSURIZADOS PARA SISTEMAS BINÁRIOS E 

TERNÁRIOS ENVOLVIDOS NA REAÇÃO ALDÓLICA 
ENTRE P-NITROBENZALDEIDO E ACETONA

Tecio Santos Bastos, Elton Franceschi e
Cláudio Dariva

Resumo

A reação de um aldeído com uma acetona resultando na 
formação de um produto quiral, chamados de enantiômeros, 
ocorre através de ligações do tipo carbono-carbono e é cha-
mada de reação aldólica. Devido à enantioseletividade na 
reação é considerada uma das reações mais importantes da 
síntese orgânica (PANSARE & PAUL, 2011). A enantioseletivi-
dade da reação é fundamental em muitos casos, pois, além 
do isômero indesejável poder não ser ativo para o efeito de-
sejado, pode prejudicar a ação do isômero ativo. Os produtos 
formados são utilizados em produtos farmacêuticos, produ-
tos agrícolas e fragrâncias (COLE-HAMILTON, 2006), O ren-
dimento da reação, assim como a qualidade do produto for-
mado, é infl uenciado pelo tipo de catalisador e pelo solvente 
utilizado. Os solventes orgânicos convencionais, amplamen-
te utilizados em reações aldólicas, vêm sendo substituídos 
por solventes alternativos, devido a sua toxidade e infl ama-
bilidade. (LING et al., 2010; COLE-HAMILTON, 2006). Uma 
alternativa economicamente viável e ambientalmente cor-
reta é a utilização do dióxido de carbono (CO2) supercrítico 
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como solvente. Este possui propriedades únicas fazendo 
dele um meio reacional interessante (CASSARO et al.,2013). 
Tratando-se de fl uídos pressurizados é possível o ajuste de 
suas propriedades físico-químicas, tais como a densidade 
e a solubilidade em substratos por variação da pressão e 
temperatura (LING et al, 2010). Devido a isso o estudo e a 
compreensão da solubilidade em uma ampla faixa de tem-
peratura e pressão, torna-se fundamental para a otimização 
da reação, separação dos produtos e projeção dos reatores 
a serem utilizados. No presente trabalho foi utilizado o mé-
todo estático visual para a análise do comportamento de 
fases de uma reação aldólica modelo, retirada do trabalho 
de CASSARO et al., 2013. Foram analisados os sistemas bi-
nários com os reagentes: P-nitrobenzaldeido + CO2; Aceto-
na + CO2 em diferentes composições mássicas de reagente 
(0,3% a 5,0%) em uma ampla faixa de temperatura (10°C a 
80°C), posteriormente os sistemas binários com os produ-
tos foram investigados: 4-hidroxi-4-(4-nitrofenil)-butan2-ona 
+ CO2; 4-(4-nitrofenil)-butan2-ona + CO2. Nas condições ex-
perimentais analisadas os produtos foram totalmente inso-
lúveis em dióxido de carbono. Posteriormente foram inves-
tigados o sistemas ternário: acetona +P-nitrobenzaldeido + 
CO2, onde foi observado que acetona além de ser reagente 
funciona comoco-solvente, aumentando a solubilidade do-
sistema. A partir desses dados é possível otimizar essa rea-
ção, verifi cando assim as condições de temperatura, pressão 
e composição ideias para a reação analisada.
 

DEGRADAÇÃO OXIDATIVA DE ÁGUA CONTAMINADA 
COM GLIFOSATO PADRÃO E COMERCIAL

Nayara Silva Lima, Éverton Marinheiro Souza, Eliane Bezer-
ra Cavalcanti

Resumo

Contaminantes como os pesticidas são aplicados a 
superfície do solo e podem ser transportados para rios, 
lagos, ou lençóis freáticos, durante a queda da chuva. 

O glifosato é o nome primário de um ácido orgânico 
fraco que consiste em metade glicina, metade fosfo-
nometil. O seu nome químico é N-(fosfonometil) glici-
na de acordo com a nomenclatura IUPAC. O glifosato 
é o pesticida químico mais vendido do mundo (Rous-
tan et al., 2014). Normalmente o glifosato é formulado 
como um sal do ácido desprotonado e um cátion. O 
glifosato pode ser aplicado em variadas formulações. 
As formulações podem conter tensioativos específi-
cos (Mensink et al., 1994) e usado em herbicidas co-
merciais. Os processos oxidativos avançados são mé-
todos baseados na geração de radicais hidroxil (OH·), 
que tem sido aplicado com sucesso no tratamento de 
muitos compostos orgânicos (Pera-Titus et al., 2004). 
O método escolhido foi à oxidação anódica, neste os 
compostos orgânicos contidos em solução contami-
nada são oxidados por transferência de carga direta-
mente do ânodo. Entre os vários eletrodos utilizados 
para processos eletroquímicos utilizou-se o Ânodo 
Dimensionalmente Estável (DSA® De Nora) e o ânodo 
de DDB (Diamante Dopado De Boro). A fim de verificar 
as possibilidades de mineralização destes compostos, 
o processo de oxidação anódica foi estudado quanto 
à sua aplicabilidade na degradação do glifosato pa-
drão e comercial a 100 mg/L de COT inicial. Foram 
analisados alguns parâmetros (tipo de eletrodo, pH, 
intensidade de corrente e eletrólito suporte) e baseado 
nesses parâmetros foi realizado a análise de COT do 
glifosato padrão e comercial com 3 h de duração da 
reação. A reação de oxidação anódica atingiu 60,08% 
de remoção com DSA, NaCl (0,15 N), 400 mA a pH 3 e 
92,04% de remoção com DDB, Na2SO4 (0,15 N), 400 
mA a pH 3 para o glifosato comercial. Já para o glifo-
sato padrão houve uma remoção semelhante entre os 
eletrodos, 91,43%  com o DSA e 93,33% com o DDB, os 
dois com 400 mA, NaCl a pH 3. Dentre os pHs estuda-
dos, as soluções ácidas mostraram-se mais eficientes 
que as demais e o aumento da intensidade de corrente 
melhora o tratamento e o DDB mostra-se superior em 
poder oxidativo que o DSA.
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BIOINSETICAS PARA CONTROLE BIOLÓGICO DE 
PRAGAS AGRÍCOLAS: DESAFIOS DE MERCADO

Maria Gabriela Bispo Almeida Araújo, Marcelo da Costa 
Mendonça e Leandro Eugenio Cardamone Diniz

Resumo

A utilização em larga escala de pesticidas a partir de 
1950, devido à necessidade de uma produção de ali-
mentos cada vez maior para atender o mercado mun-
dial, causou muitos problemas ambientais. Esta situa-
ção favoreceu a ampliação das pesquisas sobre novas 
alternativas de controle de pragas. Dentre elas, des-
tacam-se o controle microbiano, por meio do uso de 
microrganismos entomopatogênicos (Ojeda-chi et al. 
2010). Neste sentido as pesquisas de controle bioló-
gico de pragas e doenças vêm ganhando importância 
junto à sociedade atual, que é cada vez mais exigente 
em relação à utilização de produtos saudáveis e alimen-
tos livres de resíduos de agrotóxicos. Nesse contexto, 
o uso de bioinseticidas à base de fungos entomopato-
gênicos para controlar pragas agrícolas tem aumentado 
significativamente no Brasil. Entretanto, a maioria dos 
produtos encontrados no mercado nacional a partir de 
fungos entomopatogênicos apresenta estabilidade re-
duzida durante o armazenamento sob condições não 
refrigeradas, o que reduz o seu potencial mercadológi-
co (Faria et al. 2009). Segundo Kim et al. (2014) coní-
dios de entomopatogênos são altamente afetados em 
temperaturas acima de 32°C. Um dos requisitos para o 
sucesso na produção comercial de agentes de controle 
biológico é manter sua viabilidade por longos períodos, 
em condições não controladas, aumentando a vida de 
prateleira (Baker et al. 1995). Este trabalho refere-se ao 
estado da arte sobre os desafios da utilização de bioin-
seticidas. Notou-se com base na literatura consultada 
que um dos maiores desafios para comercialização em 
larga escala de bioinseticidas está relacionado à sua vi-
da-de-prateleira (prazo de validade), ou seja, manuten-
ção de propriedades infectivas e patogênicas, que são 
bastante influenciadas pela faixa de temperatura de 
armazenamento e durante o transporte. Faz-se neces-
sária a realização de mais estudos nessa área, a fim de 
alcançar resultados promissores quanto à produção de 
bioprodutos mais resistentes e eficazes. 

APROVEITAMENTO DE RESIDUOS DA FIBRA DE 
COCO VERDE, PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E 

BORRA DE CAFÉ PARA PRODUÇÃO DE BIO-ÓLEO 
VIA PIRÓLISE

Mozart Daltro Bispo, Laiza Canielas Krause, Elton Fran-
ceschi, Cláudio Dariva

Resumo

Nos dias atuais, está ocorrendo uma busca constante 
de alternativas para minimizar o impacto ambiental do 
uso de combustíveis fósseis (PARK et al., 2012). Pesqui-
sadores vêm buscando e aprimorando, ao longo dos 
séculos, tecnologias que utilizam como matéria-prima 
materiais lignocelulósicos provenientes de áreas de 
reflorestamento e resíduos agroindustriais (BRIDGWA-
TER, 2012). Dentre as fontes de energia renováveis (so-

lar, eólica, hidráulica, geotérmica e biomassa) a ultima é 
a mais promissora para gerar substâncias interessantes 
para a indústria química (fenóis, cetonas, aldeídos, ál-
coois, entre outros) (PATTIYA et al., 2012). A obtenção de 
derivados de materiais lignocelulósicos ocorre através 
da quebra dos constituintes da biomassa (celulose, he-
micelulose e lignina) gerando substâncias mais simples 
e passíveis de transformações químicas (ALONSO et 
al., 2012). Uma alternativa de quebra dos constituintes 
da lignocelulose é o processo de pirólise da biomassa, 
a qual gera um produto líquido conhecido por bio-óleo. 
A qualidade do bio-óleo obtido depende tanto das con-
dições do processo (temperatura de pirólise e taxa de 
aquecimento, entre outros), quanto das características 
da biomassa utilizada (PARK et al., 2012). Neste traba-
lho foi avaliada a pirólise de três biomassas distintas 
(fibra de coco, borra de café e palha da cana) em um 
reator de leito fixo. A mostra de coco verde foi cedida 
da Empresa Brasileira de Agropecuária (EMBRAPA); a 
borra de café foi coletada nos restaurantes da praça de 
alimentação da Universidade Tiradentes e produzida a 
partir do café de uma indústria local em Sergipe; a palha 
de cana-de-açúcar foi coletada em um sítio na região 
de Carmópolis município de Sergipe. As biomassas fo-
ram devidamente processadas e armazenadas em re-
cipientes adequados para sua conservação até serem 
submetidas ao processo de pirólise. Foram feitas aná-
lises físico-química dos mesmos, como teor de umida-
de e termogravimetria. A pirólise foi realizada por um 
sistema (Modelo SDSLL) desenvolvido pela “BIOWARE” 
e modificada em laboratório, procurando alcançar um 
alto rendimento. O rendimento líquido em bio-óleo no 
processo de pirólise foi de aproximadamente 40%. A 
caracterização química dos bio-óleos foi realizada por 
cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 
massa (GC/qMS). O bio-óleo de borra de café diferen-
ciou-se dos demais por apresentar teores elevados de 
ácidos carboxílicos oriundos dos glicerídeos. No bio-ó-
leo oriundo de casca de coco verde, verificou-se maior 
abundância de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, 
e entre os compostos predominantes no bio-óleo de 
palha de cana de açúcar, destacaram-se os guaiacóis, 
compostos esses promissores para o uso na indústria 
química (CUNHA et al., 2013).

CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE Nosema sp. 
(Microsporidia: Nosematidae) ISOLADO DE APÍDEOS 

EM SERGIPE

Eleci Adriano Hendges, Marcelo da Costa Mendonça e 
Leandro Eugenio Cardamone Diniz

Resumo

Pertencentes ao filo Microspora, os microsporídeos 
são parasitas intracelulares obrigatórios que infectam 
vertebrados e invertebrados. São fungos unicelulares 
produtores de esporos com mais de 1300 espécies des-
critas em 160 gêneros, tendo o gênero Nosema o maior 
número de espécies entomopatogênicas que infectam 
uma ampla gama de hospedeiros, destacando a ordem 
Hymenóptera. Devido ao desenvolvimento da doença 
nosemose causada por microsporídeos do gênero No-
sema e da diversidade desses fungos, Nosema apis e 
Nosema ceranae vem sendo considerada uma das prin-
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cipais ameaças como patógenos de apídeos causando 
danos a apicultura. Com o objetivo de caracterizar ge-
neticamente Nosema sp. obtido de Apis mellifera em 
oito territórios Sergipanos, 150 colmeias em 18 apiários 
foram amostradas. Para a caracterização molecular de 
Nosema sp., primers universais e específicos para am-
plificação da menor subunidade ribossomal (SSU rRNA) 
de N. apis e N. ceranae foram utilizados. Após a confir-
mação da presença da região SSU rRNA de Nosema spp. 
em gel de agarose (2%),  purificação e sequenciamento, 
os resultados obtidos foram alinhados utilizando a fer-
ramenta BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) no 
NCBI (Nacional Center for Biotechnology Information) e 
Clustal Omega para análise da variabilidade genética. 
Os resultados da amplificação das sequências de inte-
resse demonstraram a presença de Nosema sp. em 26% 
das 150 colmeias analisadas, as quais apresentaram 
100% de identidade com N. ceranae, porém com baixo 
polimorfismo, tendo mais de 90% de similaridade entre 
as sequências analisadas.

POTENCIAL ANTIMICROBIANO DE ISOLADOS 
BACTERIANOS DO SOLO FRENTE AOS 

FITOPATÓGENOS RALSTONIA SOLANACEARUM E 
FUSARIUM OXYSPORUM

Renata Rego de Souza

Resumo

O solo é um importante reservatório da diversidade mi-
crobiana, entretanto, a diversidade é tão vasta quanto 
desconhecida, pois apenas uma pequena proporção 
(0,1-10%) pode ser recuperada e cultivada por técnicas 
convencionais, o que tem se tornando um fator limitante 
ao acesso às informações genéticas e metabólicas des-
ses microrganismos. O gênero Bacillus são bactérias 
gram-positivas, aeróbias, de ocorrência ubíqua, em que 
a capacidade de sobreviver em diversos ecossistemas 
é baseada na produção de endósporos, propriedades 
fisiológicas e em particular, na produção de metabóli-
tos secundários.  Sabe-se que muitos dos compostos 
com ação antimicrobiana são metabólitos secundários 
sintetizados através das vias de policetídeo sintase 
(PKS) e peptídeo sintetase não ribossomal (NRPS). Es-
ses compostos podem ser utilizados como antibióticos 
naturais contra fitopatógenos sendo uma alternativa a 
substituição do uso de pesticidas na agricultura. Deste 
modo, o projeto tem como objetivos identificar os isola-
dos através da amplificação da subunidade 16s do rRNA 
utilizando o par de primers 27F 1488R homólogos a esta 
região; detectar a presença/ausência dos genes NRPS 
e PKS-I utilizando primers degenerados para regiões de 
genes destas vias e correlacionar com o potencial anti-
microbiano das bactérias que será avaliado através de 
testes de supressão empregando as metodologias de 
duplas camada, teste de microplaca e antagonismo em 
meio líquido. Posteriormente, os isolados que demons-
trarem melhor potencial in locu serão levados para tes-
tes em casa de vegetação contra dois fitopatógenos de 
importância econômica na bananinocultura, a bactéria 
Ralstonia solanacearum (agente causador do moko-
da-bananeira) e o fungo Fusarium oxysporum (agente 
causador do mal-do-Panamá).  Neste estudo serão ava-
liados 74 isolados pertencentes ao banco de bactérias 

do solo da Embrapa Tabuleiros Costeiros (Aracaju-SE), 
que estão sob supervisão do professor Marcelo Ferreira 
Fernandes. A amplificação do gene 16s demonstrou que 
86% são do gênero Bacillus e quanto à presença dos 
genes NRPS e PKS mais de 50% possuem a presença 
de um ou outro gene, bem como, alguns, a presença dos 
dois. Isto aumenta o potencial supressivo dos isolados 
que está em fase de avaliação.

SELEÇÃO DE FUNGOS FILAMENTOSOS PARA A 
PRODUÇÃO DE ENZIMAS LIGNOCELULOLÍTICAS DE 

INTERESSE BIOTECNOLÓGICO

Jaqueline Barroso de Souza, Marcelo da Costa Men-
donça e Jorge Alberto López Rodríguez

Resumo

A demanda por enzimas microbianas para aplicação 
em diferentes processos industriais, aliado ao eleva-
do custo de sua produção em larga escala, estimula 
a busca de novos fungos para uso em processos de 
prospecção enzimática. A seleção de fungos produto-
res de enzimas é fundamental, face à potencial degra-
dação de biomassas e à aplicação em processos bio-
tecnológicos. O objetivo deste trabalho foi a seleção 
de fungos filamentosos, devido ao seu fácil cultivo e a 
alta taxa de produção de enzimas extracelulares, para 
a produção de enzimas lignocelulolíticas de interesse 
biotecnológico. Para isto, fungos foram coletados em 
diferentes regiões de Sergipe para na sequencia ser 
avaliado quanto ao seu potencial de produção de en-
zima xilanase. Os fungos após coletados foram manti-
dos em meio seletivo de aveia e submetidos a repiques 
semanais até a obtenção de culturas puras, submeti-
dos posteriormente ao processo de screening por uso 
de xilana como substrato indutor em processos fer-
mentativos. A atividade enzimática da xilanase foi ava-
liada pelo método do ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) 
para determinar açúcares redutores decorrentes da 
hidrólise enzimática. Resultados preliminares da tria-
gem dos fungos mostraram a capacidade produtora da 
enzima de interesse por alguns isolados, liberando 17,3 
U/mL de enzima. Este estudo contribui para catalogar 
fungos isolados no estado de Sergipe, fornecendo, de 
forma geral, informações para pesquisas futuras sobre 
o potencial industrial de microrganismos, como uma 
estratégia na produção de enzimas e posterior aplica-
ção em processos biotecnológicos. Apoio financeiro: 
FAPITEC/SE, SISBIOTA-Brasil - CNPq 563260/2010-
6/FAPESP 2010/52322-3.

OBTENÇÃO DE ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO-
ESTEROIDAIS (AINES) CATALISADO POR LIPASES 

IMOBILIZADAS

Iane Tainara Menezes Resende, Cleide Mara faria Soa-
res e álvaro Silva Lima

Resumo

O objetivo deste trabalho foi verificar o potencial de 
utilização de lipases imobilizadas na presença de LIs 
para a obtenção de derivados de anti-inflamatórios 
não-esteroidais (AINEs). A enzima utilizada foi a li-
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pase de Burkholderia cepacia (LBC) adquirida comer-
cialmente da Sigma-Aldrich. A qual foi imobilizada por 
adsorção física (ADS), ligação covalente (LC) e encap-
sulamento (ENC) em sílica obtida pela técnica sol-gel. 
O suporte de sílica foi modificado com a utilização de 
líquido iônico (LI) prótico (pentanoato de -N-Metilmo-
noetanolamina) para o uso. (O rendimento de imobili-
zação foi determinado na reação padrão de hidrólise 
do azeite de oliva a partir de titulação). A obtenção 
do derivado de fenoprofeno foi realizado a partir da 
esterificação por via química para a formação do és-
ter de fenoprofeno. A determinação quantitativa dos 
produtos da esterificação foi obtida por cromatogra-
fia gasosa com detector de massas (CG-MS) e Infra-
vermelho por Transformada de Fourier (FTIR). Após a 
esterificação foi feita a reação de hidrólise (GHANEM 
et al.,2010) Os produtos obtidos na esterificação e na 
hidrólise foram avaliados qualitativamente por croma-
tografia em camada delgada (CCD). A conversão do 
derivado de fenoprofeno da reação de hidrólise foi de-
terminada em HPLC. A influência da modificação da 

superfície da sílica com LI mostrou um melhor rendi-
mento, onde se verificou os seguintes dados, 59,99% 
para a ADS e 72,85% para a ADS-LI; 13,94 para a LC 
e 21,40% para a LC-LI; e 15,52% para a ENC e 64,01% 
para a ENC-LI. Podemos concluir que em todas as téc-
nicas de imobilização o líquido iônico proporcionou o 
aumento no rendimento de imobilização, sendo o mais 
expressivo a imobilização por adsorção física. Os va-
lores obtidos de conversão da reação de esterificação 
utilizando os diferentes álcoois foram: 94,08% para o 
metanol, 92,36% para o etanol; 79,1% para o propanol, 
100% para o isopropanol e 92,6% para o butanol. As 
bandas características do éster foram observadas no 
(FTIR). Na análise qualitativa por CCD verificou-se a 
pureza dos produtos obtidos da modificação por via 
química do fenoprofeno. A conversão na reação de hi-
drólise dos diferentes ésteres de fenoprofeno obtidos 
na reação de esterificação obedeceu a ordem crescen-
te da cadeia dos álcoois utilizados, da seguinte forma: 
0 % para o Metanol, 4,5% para o Etanol, 23 % Propanol 
e 23,4 % para o Butanol.
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICOS E ECONÔMICOS DAS 
UNIDADES DOMÉSTICAS DO LOTEAMENTO SENHOR 

DO BONFIM EM ARACAJU, SERGIPE

Fernanda Gomes de Magalhães Soares Pinheiro, 
Cláudia Moura de Melo, Jesana Batista Pereira, 

Francisco Prado Reis, Leilane Araújo Santos, Andréia 
Centenaro Vaez, Lyvia de Jesus Santos

Resumo

Introdução: A ocorrência de pediculose nas escolas não 
é um fato grave à saúde, porém a incidência do piolho 
na faixa etária escolar traz prejuízo, uma vez que o alu-
no deve afastar-se das atividades escolares, entretanto é 
importante refl etir sob as condições de vida desse aluno 
e sua unidade familiar. Objetivo: Caracterizar a infestação 
da pediculose capilar na criança em idade escolar como 
perfi l sociodemográfi cos e econômico. Metodologia: Pes-
quisa quantitativa, exploratória e descritiva, realizado em 
junho de 2014, na primeira região do Município de Aracaju, 
Sergipe, Brasil, na microrregião do bairro Augusto Franco, 
na microssociedade dos alunos de uma escola municipal 
de ensino infantil que residiam no Loteamento Senhor do 
Bonfi m. Amostra composta por cinco responsáveis legais 
dos escolares, que assinaram o termo de consentimento 
livre e esclarecido. A Pesquisa encontra-se aprovada na 
plataforma Brasil sob o CAAE 22751713.1.0000.5371. Fo-
ram realizadas entrevistas, diários de campo e registro fo-
tográfi co. Os dados coletados foram armazenados em um 
banco de dados eletrônico do Programa Statistical Packa-
ge for the Social Sciences (SPSS) versão 18.0 e apresenta-
dos na forma de estatística descritiva. Resultados: Os in-
formantes foram responsáveis legais, com parentesco de 
primeiro grau (60%), com idade de mais de 34 anos (60%),  
tinham renda de até um salário mínimo (60%), sendo que 
uma das famílias recebia 154 reais provenientes de subsí-
dios do governo, residiam em casa própria (80%), com mé-
dia de seis pessoas por domicílio (60%) e quatro fi lhos por 
família (80%). Os escolares eram de etnia branca e parda 
(80%), sexo masculino (60%). A totalidade dos casos de 
pediculose foi registrada na cabeça (100%) e relataram 
tratamento medicamentoso com aplicação de shampoo 
da classe dos Piretróides. Conclusão: Observou-se que a 
maioria dos informantes eram tinha parentesco de primei-
ro grau, idade superior a 34 anos e renda menor de um sa-
lário mínimo, escolares do sexo masculino que já tiveram 
pediculose. As famílias investigadas pertencem à classes 
populares com características de aglomerados populacio-
nais por isso é importante conhecer a perspectiva da famí-
lia do escolar de classes populares a fi m de buscar formas 
de estabelecer uma relação família e instituição.

O PAGAMENTO DO SEGURO-DEFESO A 
PESCADORES DA COLÔNIA Z5 E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS À BIOTA LOCAL

Wladimir Correa e Silva, Rubens Riscala Madi, 
Vania Fonseca

Resumo

Todo pescador profissional que exerça sua atividade de 
forma artesanal, tem direito ao seguro-desemprego, du-
rante o período de defeso de atividade pesqueira para 

a preservação da espécie. O benefício em tela visa as-
segurar a sobrevivência dos pescadores artesanais, já 
que a única fonte de renda de que dispõem é a pesca, 
atividade esta que fica proibida para diversas espécies 
no período do defeso, determinado pelo Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente - IBAMA. Ocorre que, após ope-
ração policial ocorrida em 2010, na qual se constatou 
um grande esquema para fraudar o seguro-desemprego 
para o período de defeso em municípios no Estado do 
Pará, o MTE, receoso da repercussão que o caso cau-
sara, decidiu dificultar a concessão do benefício, pas-
sando a exigir a apresentação da carteira do Registro 
Geral de Pesca, não aceitando mais o protocolo de re-
querimento junto ao MPA. Com esta medida, milhares 
de pescadores artesanais da região de Sergipe (entre 
outros), ficaram prejudicados, sem receber o seguro 
desemprego, inobstante vivam da pesca e tenham sido 
proibidos de pescar as espécies relacionadas no defeso, 
visto o receio do MTE em autorizar pagamento apenas 
com a declaração que antes era acatada. O resultado 
prático desta situação, acaso não revertida pelas vias 
pertinentes, é que nos defesos, certamente as regras de 
proibição de pesca poderão não ser respeitadas, o que 
irá causar um desequilíbrio ecológico inimaginável, vis-
to que os peixes/camarões/fauna marinha/crustáceos, 
serão capturados na época de sua reprodução, haja 
vista que os pescadores também precisam sobreviver 
e isso provavelmente causará um desequilíbrio na bio-
ta. Sendo uma pesquisa bibliográfica e documental, foi 
analisado o conjunto de políticas públicas envolvendo a 
pesca artesanal e dados da pesca tanto no Brasil, como 
em Sergipe e mais especificamente, na Colônia Z5 que 
abrange Pirambu, Carmópolis e Japaratuba/SE. O recor-
te metodológico dar-se-á através de revisão sistemáti-
ca da literatura disponível, ou seja, fontes primárias de 
informação referentes ao assunto, lastreando-se em 
Ação de Execução da Obrigação de Fazer, em curso na 
Vara da Seção Federal de Estância/SE. Tal pesquisa é 
fruto de uma dissertação de Mestrado em andamento.

ESTUDO ETNOGRÁFICO EM UNIDADES 
DOMÉSTICAS: CONHECIMENTOS E SABERES DA 

PEDICULOSE NO LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM 
EM ARACAJU, SERGIPE

Fernanda Gomes de Magalhães Soares Pinheiro, Claú-
dia Moura de Melo, Jesana Batista Pereira, Francisco 

Prado Reis, Leilane Araújo Santos, Andréia Centenaro 
Vaez, Lyvia de Jesus Santos

Resumo

Introdução: A pediculose capilar deve ser entendida 
como um problema de saúde pública, não necessaria-
mente associado a hábitos de higiene, sexo, raça ou 
classe social, já que afeta todos os grupos socioeconô-
micos. Deve ser compreendido desde o componente so-
cial vinculado ao espaço geográfico, coletivo, comporta-
mental, uma vez que os cuidados com a saúde também 
implica a qualidade dos vínculos estabelecidos entre 
família e escola, que articuladas ao mundo globalizado, 
crescimento populacional, afeta diretamente a qualida-
de de vida da população. Considerando a classe escolar, 
desde professores, alunos e família, na problemática da 
pediculose, convém investigar o modo de vida das fa-
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mílias, pois é no contexto familiar que se inicia a socia-
lização primária e referências iniciais quanto ao apren-
dizado, conhecimentos, crenças e comportamentos que 
são construídos, compartilhados e reproduzidos no 
convívio social Objetivo: Conhecer, na percepção dos 
familiares como lidam com o processo de infestação da 
pediculose capilar no escolar. Metodologia: Pesquisa 
etnográfica de caráter qualitativo, aprovada pelo Comi-
tê de Ética e Pesquisa da Universidade Tiradentes, sob 
CAAE 22751713.1.0000.5371, realizada no mês de junho 
de 2014, na microrregião do bairro Augusto Franco do 
Centro Social do Loteamento Senhor do Bonfim, muni-
cípio de Aracaju, Sergipe. Amostra composta por cinco 
pais e/ou responsáveis legais dos escolares. Foram 
realizadas entrevistas gravadas nas unidades domés-
ticas durante visita domiciliar. Para análise, as entrevis-
tas foram transcritas na íntegra, mantendo o sentindo 
conferindo pelo interlocutor, formas de linguagem e 
conteúdo. Os dados qualitativos foram submetidos à 
análise categorial subsidiadas em Bardin (1979) e Mi-
nayo (1994). As respostas qualitativas foram agrupadas 
na categoria Conhecimentos e saberes dos pais e/ou 
responsável e agrupados nas subcategorias aspectos 
biológicos e aspectos de tratamento. Resultados: Os 
elementos apresentados na subcategoria aspectos bio-
lógicos apresentaram os núcleos de sentidos: a) com 
relação ao conceito ou etiologia; b) quanto a fonte de 
infecção; c) aspecto de infestação; d) quanto ao sinal e 
sintoma; e)quanto a reprodução; f) quanto a transmis-
são e g) quanto ao habitat. Os aspectos de tratamento 
apresentaram os núcleos de sentidos: a) medicamen-
toso e b) não medicamentoso. Conclusão: Há incertos 
conhecimentos sob o ponto de vista científico acerca de 
conceito, forma de transmissão, prevenção e tratamen-
to da pediculose capilar, contudo percebe-se o cenário 
imaginário e senso comum presente nas respostas que 
indicam aspectos da cultura popular e saberes deste 
grupo etnográfico. 

A PRESENÇA DE SINTOMAS RELACIONADOS 
AO ESTRESSE ENTRE SUJEITOS QUE INICIAM 

PROCESSO DE DIVÓRCIO

Cleberson Franclin Tavares Costa, Tatiana Torres de 
Vasconcelos, Marlizete Maldonado Vargas

Resumo

O processo de divórcio representa um período de mu-
dança na configuração e dinâmica familiares, nesse 
momento podem acontecer situações estressoras afe-
tando a saúde de todos os envolvidos. O estresse ocor-
re quando a avaliação cognitiva sobre determinada situ-
ação exige do sujeito recursos pessoais acima do que é 
capaz de acessar para lidar com o contexto em que está 
inserido. Assim, a presença deestresseestá associada 
a alterações fisiológicas, comportamentais, emocionais 
e cognitivas. A pesquisa teve como objetivo analisar a 
presença de sintomas associados ao estresse entre ca-
sais em processo de divórcio. Foi realizado um estudo 
quantitativo, de corte transversal em dois períodos do 
ano de 2013, com indivíduos em processo de divórcio 
na Defensoria Pública de Sergipe. A amostra foi selecio-
nada por conveniência, constituída por 78 sujeitos, que 

consentiram a participação através da assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.Para a co-
leta foi utilizado o Inventário de Sintomas de Stress de 
Lipp e um roteiro de entrevista para coleta de dados so-
ciodemográficos. Foram realizadas análises bivariadas 
entre o ISSL e os dados sociodemográficos, realizando 
o Teste Qui-quadrado.Através das análises dos dados, 
foi possível identificar que 71,8% dos sujeitos apresen-
taram estresse, 51,8% destes estavam na fase de resis-
tência (fase em que os sintomas de estresse estão pre-
sentes a mais de uma semana). Verificou-se ainda que 
62,8% dos participantes são do sexo feminino, reforçan-
do os estudos de Féres-Carneiro (2003) e Zordan, Wag-
ner e Mosmann (2012), que apontaram que a separação 
é na maioria das vezes uma iniciativa das mulheres. 
Identificou-se que 71,4% dos sujeitos que apresentam 
estresse, ainda moram com o ex-companheiro ou não 
vivem juntos há menos de um ano, ou seja, coabitar ou 
o curto tempo de afastamento são fatores relacionados 
a presença de estresse. Observou-se ainda a correlação 
significativa entre a ocorrência de estresse nos sujeitos 
que estavam desempregados (X2=7,972; p=0,019), onde 
entre estes 68,4% apresentaram estresse. Outra corre-
lação estatisticamente significativa foi identificada na 
predominante presença de sintomas de estresse em 
mulheres (X²=12,610; p<0,01). Infidelidade, dificuldades 
financeiras e falta de diálogo, foram as principais difi-
culdades no casamento, relatadas pelos entrevistados.

EFEITO DO EXTRATO AQUOSO DE PEUMUS BOLDUS, 
PRÓPOLIS VERMELHA E PRÓPOLIS VERDE SOBRE 
A FUNÇÃO E PROLIFERAÇÃO DO FÍGADO APÓS 

HEPATECTOMIA PARCIAL EM RATOS

Maria Bernadete Galrão de Almeida Figueiredo, Sonia 
Oliveira Lima

Resumo

O fígado é o maior órgão glandular do corpo humano e 
centro metabólico do organismo, com mais de 220 fun-
ções (SOARES FILHO, CARVALHO e GUZMÁN-SILVA, 
2012).  Auxilia no processo digestório, na síntese, arma-
zenamento e metabolismo de substâncias essenciais, 
além de funcionar como centro de filtração e neutrali-
zação de drogas (GUYTON, 2011).  A repetição de alguns 
maus hábitos de vida, como o abuso do consumo de 
álcool e remédios, ou ainda infecções por vírus e do-
enças autoimunes, podem causar inflamação do fígado.  
Grave problema de saúde pública no Brasil, as hepatites 
evoluem, tornam-se crônicas e levam a danos mais gra-
ves como cirrose ou câncer, havendo a necessidade de 
tratamento cirúrgico com ressecção de extensas áreas 
do parênquima hepático – hepatectomias (ROBBINS e 
COTRAN, 2008). Por várias décadas produtos naturais 
são utilizados pela população, de forma empírica, com 
intuito de proteger o fígado. Mas existe a necessidade 
de estudos científicos que embasem o conhecimento 
popular. Alguns trabalhos já demonstraram os efeitos 
de plantas medicinais e estabeleceram o uso correto 
no ser humano (SLVA, MELO, LIMA ,2002) . Demonstrar 
a ação do extrato aquoso de Peumus boldus, própolis 
vermelha e própolis verde na função e  no processo 
de proliferação do fígado, após hepatectomia parcial 
em ratos. Na literatura pesquisada foram encontrados 
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poucos estudos referentes à ação desses produtos na-
turais, sobre o fígado em proliferação. O conhecimento 
e comprovação da eficácia desses produtos promoverá 
um tratamento coadjuvante importante na recuperação 
pós-operatória dos hepatectomizados.  Serão utilizados 
ratos machos da raça Wistar, divididos em 15 grupos de 
oito animais, cada. Os ratos receberão, durante os qua-
tro dias que antecedem a primeira cirurgia, uma dose 
de extrato aquoso de Peumus boldus, própolis verme-
lha e própolis verde, nas concentrações de 100 a 200 
mg/kg, de acordo com o grupo em que se encontram. 
E os do grupos Sham receberão água no mesmo volu-
me dos ratos dos grupos teste. Todos os animais, após 
anestesia serão submetidos a laparotomia mediana.  
Nos dos grupos teste e controle será feita ressecção de 
cerca 70% do fígado, enquanto os do grupo Sham só a 
manipulação hepática. Após 24 e 72 horas da primeira 
cirurgia, será realizada nova laparotomia para coletar 
amostras de sangue através da punção da veia cava 
inferior e para retirada do fígado remanescente. A proli-
feração dos hepatócitos será estudada pela técnica de 
imuno-histoquímica com anticorpos primários anti--PC-
NA. Os soros obtidos através das amostras de sangue 
serão analisados pela técnica da Cinética Biocromática, 
com a finalidade de se observar a capacidade funcio-
nal do parênquima hepático. Pelo método de Folch será 
realizada a homogeneização do tecido para análise da 
quantidade de lipídios no fígado. Serão feitas análises 
estatísticas descritivas bem como o Anova e teste de 
Tukey para comparação de grupos. Será considerado 
significante os níveis < 0,05%. A pesquisa foi enviada 
para o CEUA (Comissão de Ética no Uso de Animais) e 
será iniciada após aprovação da mesma.

BIOIMPEDÂNCIA, FATORES SOCIOECONÔMICOS 
E MEDIDAS DE COMPOSIÇÃO CORPÓREA EM 

PACIENTES PORTADORES DE ESTEATOSE HEPÁTICA

Josilda Ferreira Cruz, Mário Augusto Ferreira Cruz, 
Priscilla Mota Coutinho, Marcelo Augusto Ferreira Cruz, 
Alex França, Cristiane Costa da Cunha Oliveira, Sônia 

Oliveira Lima

Resumo

Introdução: A esteatose hepática é definida como 
acúmulo de gordura que excede 5% do peso do fí-
gado, sendo o componente mais simples da Doença 
Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA), a causa 
mais comum de doença crônica do fígado. O índice de 
massa corporal (IMC) tem sido utilizado para classifi-
car obesidade e sobrepeso, porém a simplicidade des-
ta abordagem não fornece informações sobre o per-
centual de gordura e massa muscular. Dessa forma, a 
bioimpedância ganha destaque por ser um excelente 
método para medição da composição corpórea atra-
vés de diversos parâmetros, como peso, altura, meta-
bolismo basal, peso gordo, peso magro e percentual 
livre de gordura. Objetivo: O presente estudo objetivou 
avaliar a composição corporal (índice de massa corpó-
rea - IMC, circunferência da cintura, metabolismo ba-
sal, percentual de gordura, peso gordo, percentual livre 
de gordura e peso magro) e associar com renda, ida-
de, gênero e escolaridade em pacientes portadores de 
esteatose hepática.  Metodologia: Estudo tipo survey, 

não experimental, com abordagem analítica e quanti-
tativa. Os dados foram coletados em quatro centros de 
referência de ultrassonografia em Aracaju. Os porta-
dores de esteatose hepática foram submetidos ao exa-
me de bioimpedância segmentada. A significância foi 
p ≤ 0,05. Foi utilizado o programa SPSS® 22.0. Resulta-
dos: Foram selecionados aleatoriamente 114 indivíduos 
com esteatose hepática pela ultrassonografia. Destes, 
70,1% eram mulheres. A média de idade foi 46,2 (DP 
=8,3), 11,4% apresentaram IMC normal, 38,6% sobrepeso 
e 50% obesidade. A média de IMC foi 30,4 (DP=5,3), 
circunferência da cintura 100,2 (DP=12,4), percentual 
de gordura 37,97 (DP=7,9), metabolismo basal 1451,9 
(DP=252,5), peso gordo 31,0 (DP=10,3), percentual livre 
de gordura 61,8% (DP=8,3) e peso magro 50,0 (DP=11,8). 
Na comparação entre os gêneros, houve diferença es-
tatística quando avaliadas as variáveis metabolismo 
basal, percentual de gordura, percentual livre de gor-
dura, peso magro e circunferência da cintura. Também 
houve significância estatística quando avaliadas as 
variáveis metabolismo basal, peso gordo, peso magro 
e IMC em relação à idade. Não foi encontrada diferen-
ça entre as medidas de composição corpórea de por-
tadores de esteatose hepática em relação à renda e à 
escolaridade. Conclusão: Evidenciou-se a associação 
entre componentes da composição corpórea e ocor-
rência de esteatose hepática, o componente hepático 
da síndrome metabólica. 

A VIOLÊNCIA FAMILIAR CONTRA O IDOSO NO 
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU-SE

Edlam Souza Santos, Vânia Fonseca

Resumo

Ante o acelerado processo de envelhecimento da população, 
diversos fatores que contribuíram para o aumento da expec-
tativa de vida, necessário se faz, a implantação e/ou imple-
mentação de políticas públicas voltadas a esta clientela. No 
Brasil as violências contra a geração idosa se manifestam 
em maneiras de tratá-la e representá-la, cujo sentido se pode 
resumir nos termos descartável e peso social. Notadamente 
uma grande parcela dos idosos encontra-se sendo vítimas 
de maus tratos praticados na maioria das vezes pelos pró-
prios familiares. OBJETIVOS: Este projeto de pesquisa tem 
como objetivo geral estudar a ocorrência de violência contra 
o idoso no município de Tomar do Geru/SE e como específi -
cos compreender como a violência infl uencia no bem estar 
do idoso no município de Tomar do Geru/SE e descrever o 
perfi l dos idosos do município de Tomar do Geru no que diz 
respeito aos aspectos sociodemográfi cos e condições de 
saúde. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório 
de abordagem qualitativa, que será realizado no município 
de Tomar do Geru, no Estado de Sergipe. A coleta dos dados 
será realizada, através da aplicação de um questionário com 
questões fechadas e abertas. Deverá ser desenvolvido antes 
da realização da coleta de dados, um teste piloto. Serão sor-
teadas trinta e três famílias cadastradas pela Estratégia de 
Saúde da Família (ESF), que possuam no mínimo um idoso 
como membro da família, perfazendo assim o total de micro 
áreas do município. Depois da coleta dos dados, os mesmos 
serão organizados e processados com o uso da estatística 
descritiva e análise de conteúdo das respostas e apresen-
tados em forma de tabelas e/ou gráfi cos. Esta pesquisa se-



guirá as normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas 
envolvendo seres humanos, através da Resolução 466/12.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DAS VÍTIMAS DE 
MORTE VIOLENTA NO ESTADO DE SERGIPE

Larissa Keylla Almeida de Jesus, Sônia Oliveira Lima

Resumo

As mortes por causas externas são um agravo crescente, sen-
do consideradas como epidemia e, assim, um problema de 
saúde pública em todo o mundo. A violência é a principal cau-
sa de morte na população na faixa etária entre 15 e 44 anos. 
No mundo ocorre um óbito a cada minuto de forma violenta e 
35 por hora em conflitos armados e existe uma estimativa que 
uma pessoa cometa suicídio a cada 40 segundos. No Brasil, 
as mortes por causas externas encontram-se na colocação 
geral como a terceira causa de óbito na população, perdendo 
apenas para doenças neoplásicas e cardiovasculares. Os ho-
micídios, suicídios, acidentes de trânsito e afogamentos são 
os principais representantes das mortes por causas externas. 
Portanto, objetiva-se conhecer o perfil sociogeodemográfico 
das vítimas de morte violenta no estado de Sergipe, assim 
como a causa mortis, regiões atingidas, uso de substâncias 
psicoativas, doação de órgãos. Trata-se de um estudo pros-
pectivo, transversal, mediante preenchimento de protocolo 
com dados de mortes violentas coletados dos laudos e ates-
tados de óbitos dos cadáveres atendidos no Instituto Médico 
Legal na cidade de Aracaju-Se, no período de abril 2014 a abril 
de 2015. Além da realização de entrevistas com os familiares 
das vítimas e/ou acompanhantes responsáveis que concor-
darem com o termo de consentimento livre e esclarecido. 
Será utilizado um questionário semiestruturado, contendo 37 
perguntas mescladas entre fechadas e abertas, como: identi-
ficação, grau de escolaridade, naturalidade, ocupação, local do 
evento, horário do evento, condições climáticas. O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Plataforma Brasil 
com nº 556.026 em 13.03.2014 e pela FAPITEC. Espera-se que 
os resultados a serem obtidos, possam acrescentar a litera-
tura e trabalhos científicos existentes na temática abordada 
mais pontos que direcionem atitudes no campo da prevenção, 
como principal artifício a ser utilizado e citado por diversos es-
tudiosos do assunto. Além destes serem norteadores para 
políticas públicas voltadas para campanhas de conscientiza-
ção e atividades que venham minimizar esse dano salutar a 
saúde mundial. O presente projeto situa-se na linha de pes-
quisa com enfoque em enfermidades e agravos à saúde de 
impacto regional e tem aplicabilidade como um instrumento 
para orientar e estimular acadêmicos da área da saúde a pes-
quisa cientifica.
 

IMPACTO DA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL SOBRE 
AS INFECÇÕES OPORTUNISTAS EM PORTADORES 

DE HIV E AIDS

Maria Izabel Ribeiro Cabral de Rezende, Marlizete Mal-
donado Vargas, Cláudia Moura de Melo

Resumo

A AIDS (Síndrome de Imunodeficiência Adquirida) é 
uma doença crônica caracterizada por profunda imu-
nossupressão provocada pela depleção de células com 

receptores CD4+ que atuam no sistema imunológico, 
sendo o vírus HIV (vírus da imunodeficiência huma-
na) o seu agente etiológico. Uma vez ligados a estas 
células, o HIV replica o número de suas cópias, dan-
do início à infecção, gerando a morte dessas células, 
aumentando as cargas virais e o desenvolvimento de 
quadros clínicos como: hipotrofia muscular, degenera-
ção do sistema nervoso central, neoplasias e infecções 
oportunistas; que caracterizam a doença. A Terapia 
Antirretroviral (TARV) aumenta o número de linfócitos 
TCD4+, diminui a carga viral e impede a imunodepres-
são e, consequentemente, as infecções oportunistas. 
OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi estimar o im-
pacto da TARV sobre as infecções oportunistas entre 
os portadores de HIV e AIDS. METODOLOGIA: Trata-
se de um estudo documental, retrospectivo, transver-
sal, com abordagem quantitativa e análise descritiva 
realizado no Serviço de Atendimento Especializado 
(SAE), do Centro de Especialidade Médicas de Aracaju 
(CEMAR) no estado de Sergipe. Serão acompanhados 
os pacientes cadastrados no serviço no período de 
2004 até dezembro de 2014. RESULTADOS ESPERA-
DOS: Espera-se com este estudo obter informações 
que possam contribuir para construção de estratégias 
para prevenção e promoção de saúde dos pacientes 
com HIV/AIDS do estado de Sergipe.

ANÁLISE DO PERFIL OCUPACIONAL E DOS SINTO-
MAS OSTEOMUSCULATES EM PORTADORES DE 

DORT NA CIDADE DE ARACAJU-SE

Giselle Santana Dosea, Cristiane Cunha

Resumo

As exigências por produtividade e competitividade, fa-
zem do trabalhador um indivíduo exposto a doenças 
ocupacionais, como os Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho (DORT). Estas doenças, cau-
sadas pelo trabalho extenuante, sem pausas, sem er-
gonomia e com posturas incorretas, são responsáveis 
por elevados índices de absenteísmo e aposentado-
rias precoces. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa 
é identificar e analisar o perfil ocupacional, e os sin-
tomas osteomusculares dos trabalhadores portadores 
de DORT na cidade Aracaju-SE. A amostra é composta 
por todos os trabalhadores referenciados no Centro 
de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), na 
cidade de Aracaju, ano de 2013, que são voluntários 
e responderam ao questionário Nórdico de Sintomas 
Osteomusculares, traduzido e validado para o portu-
guês, por Pinheiro (2002). Foram incluídos na pesquisa 
sujeitos de ambos os sexos, comprovadamente porta-
dores de DORT, com diagnóstico médico de algum dos 
agravos que constam na lista de doenças relacionadas 
ao trabalho do Ministério da Saúde e do Ministério da 
Previdência Social, referenciados no CEREST - Aracaju. 
Foram excluídos os voluntários portadores de transtor-
nos mentais graves, doenças degenerativas e reuma-
tológicas. Os resultados demonstraram as seguintes 
características ocupacionais: sexo feminino, idade mé-
dia de 39 +∕- 9,28 anos, com carga horária acima se 6h/
dia e sem pausas. Quanto à análise da sintomalogia 
osteomuscular, foi observado que 88,7% dos trabalha-
dores acreditam na relação entre seu diagnóstico e o 
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trabalho; maior prevalência de DORT nos membros su-
periores, com maior índice de severidade para ombros 
e coluna cervical; e índice de 88,6% de afastamento 
do trabalho. Considera-se que esta pesquisa atingiu o 
objetivo inicial, através da apresentação do perfil dos 
trabalhadores portadores de DORT em Aracaju, porém 
sugere-se que novos estudos sejam realizados, com o 
objetivo de analisar este público em outros aspectos, 
como os ambientes de trabalho e a qualidade de vida.

EXODONTIAS PREVENTIVA E DE URGÊNCIA NOS 
PACIENTES CRÍTICOS

Ismário Silva Meneses, Flaviani Alves Santana Alfano, 
Karina Cardoso Santos, José Augusto Santos Silva

Resumo

A Odontologia Hospitalar visa à atenção ainda mais 
ampla ao paciente internado. Uma prática que apesar 
de não ser recente, ainda é pouco conhecida e exercida, 
abrange ações que além das proporções imaginadas 
pela população e até mesmo por outros profissionais 
da saúde, visto que os procedimentos realizados não 
se limitam somente as intervenções cirúrgicas. Este tra-
balho tem por objetivo a apresentação de procedimen-
tos de exodontia em pacientes internados em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital filantrópico 
do município de Aracaju-SE, realizados por Cirurgiões 
Dentista, alunos da Residência Multiprofissional em 
Terapia Intensiva – Adulto, nos anos de 2013 e 2014. 
Sendo levados em consideração além da indicação do 
procedimento alguns pré requisitos como motivo da in-
ternação, patologia de base, comorbidades, condição 
clínica no momento da intervenção odontológica além 
do uso de dispositivos e medicamentos. Assim tam-
bém, como as adaptações e modificações necessárias 
para realização do procedimento.

AVALIAÇÃO DA DOR EM CUIDADORES DE 
PACIENTES COM PARALISIA CEREBRAL

Mayanna Machado Freitas, Daniela da Costa Maia, 
Tarcisio Brandão Lima, Brunna Rafaela Santos de 

Araújo, Eline Sarmento dos Santos, Aida Carla Santana 
de Melo Costa

Resumo

A Paralisia Cerebral (PC) constitui um grupo de distúr-
bios que agride o SNC ainda imaturo decorrente de uma 
lesão ou anomalia nos períodos intrauterinos, durante 
o procedimento do parto ou mesmo nos primeiros me-
ses de vida da criança (LEITE, PRADO, 2004). Apresen-
ta-se clinicamente por distúrbios da motricidade, isto 
é, alterações do movimento, da postura, do equilíbrio, 
da coordenação com presença variável de movimentos 
involuntários (RAINA et al., 2005). Durante o processo 
de reabilitação, a participação da família é muito impor-
tante e o bem estar físico e emocional do cuidador vai 
refletir diretamente na criança PC. O impacto funcional 
da dor nos cuidadores de pacientes com PC poderá 
fornecer dados para o entendimento da saúde física 
e psicossocial dessa população, correlacionando com 
seu bem estar físico e mental (MORAES, PRZYSIEZNY, 

2004). O objetivo deste estudo foi avaliar a dor em cui-
dadores de pacientes com Paralisia Cerebral no Centro 
de Educação e Saúde da Universidade Tiradentes. Par-
ticiparam do estudo uma amostra de 21 cuidadores. Os 
dados foram coletados através da aplicação dos ques-
tionários QASCI, Eva (Escala Visual Analógica) e a ficha 
de dados dos cuidadores e pacientes. Para análise esta-
tística foram utilizados os testes de Shapiro-Wilk e Pe-
arson ou Spearman. A presença de dor foi encontrada 
com uma prevalência de 66% e IC95% [45;82], além de 
uma associação estatisticamente significante entre as 
variáveis idade e presença de dor (p = 0,047). Foi obser-
vada a existência da dor na maioria dos entrevistados, 
dado importante a ser agregado na busca de medidas 
preventivas e ações terapêuticas visando melhoria na 
qualidade de vida dos cuidadores.

ODONTOLOGIA E CIRURGIA CÁRDICA: 
MUITO ALÉM DO PRÉ-OPERATÓRIO

Flaviani Alves Santana Alfano, Ismário Santos Meneses, 
Karina Cardoso Santos, José Augusto Santos Silva

Resumo

A cavidade oral, composta por rica microbiota e vasculariza-
ção, abriga processos infecciosos e infl amatórios de forma 
latente até sua ativação, com sérias repercussões sistêmicas. 
O coração, em particular, é sujeito ao desequilíbrio do siste-
ma estomatognático, ao desenvolver disfunções na presença 
constante de mediadores infl amatórios e cepas bacterianas, 
sendo indicada a eliminação de qualquer foco infeccioso ativo 
ou potencialmente ativo, através de tratamento odontológico 
prévio à cirurgia. Porém, alguns casos escapam essa interven-
ção e requer abordagem após agravo. O trabalho tem por ob-
jetivo apresentar duas situações em pacientes graves, onde 
a intervenção odontológica foi necessária para melhora do 
quadro clínico. O paciente C. A, 30 anos, em pós-operatório 
de troca valvar apresentou episódios de febre e dor dentária, 
que ao exame clínico evidenciou-se raiz residual com indica-
ção a exodontia, realizada 10 dias após ter sido reoperado, ain-
da sob terapia antibiótica. Outro paciente, J. S, 25 anos, com 
disfunção valvar e endocardite bacteriana foi admitido grave 
na UTI para tratamento clínico, quando ao exame observou-
se abscesso dentário, drenado imediatamente. Através dos 
relatos, podemos concluir que a presença do cirurgião-den-
tista tem sido cada vez mais comum no ambiente hospitalar, 
de maneira que a melhora do quadro clínico depende, muitas 
vezes, de seu diagnóstico e intervenção precisos.

ALTERAÇÕES ORAIS ASSOCIADAS À VENTILAÇÃO 
MECÂNICA EM PACIENTES ASSISTIDOS NA UNIDA-

DE DE TERAPIA INTENSIVA

Karina Cardoso Santos, Ismário Silva de Meneses, 
Flaviani Alves Santana Alfano, José Augusto Santos Silva

Resumo

Pacientes internados em unidades de terapia intensiva fre-
quentemente estão expostos a alterações dos tecidos da ca-
vidade oral e estruturas adjacentes. Essas alterações podem 
surgir tanto por manifestações intraorais de patologias pré 
existentes, quanto por consequência de procedimentos que 
visam aumentar a sobrevida dos pacientes críticos. Dentre 
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esses procedimentos, a intubação orotraqueal, por ser muito 
utilizada, tem sido associada a diversas alterações e lesões 
encontradas na cavidade bucal, bem como maior acúmulo 
de biofi lme dental e saburra lingual, luxações dentárias, la-
cerações em tecido mole, úlceras em mucosa e lábios, e res-
secamento labial. Frente a isso, o presente trabalho tem por 
objetivo relatar as alterações orais mais frequentes de pa-
cientes internados nas UTIs de um Hospital fi lantrópico de 
Aracaju que foram submetidos à ventilação mecânica com 
intubação orotraqueal, e a conduta do Cirurgião Dentista de 
escolha em cada caso. É sabido que a atuação do cirurgião 
dentista é cada vez mais frequente em Unidades de Terapia 
Intensiva e a sua inserção na equipe multiprofi ssional torna-
se imprescindível na avaliação, diagnóstico e na interven-
ção/controle de processos infl amatórios traumáticos que 
acometem pacientes críticos em ventilação mecânica.

MÉTODOS PARA LIDAR COM O ESTRESSE 
NA ÁREA DA ENFERMAGEM

Mayanna Machado Freitas, Maria Eliane de Andrade, 
Jennifer Santos do Nascimento, Adriana de Lourdes 

Guedis, Adriana Andronovici Carvalho

Resumo

A equipe de enfermagem trabalha com o sujeito doente, 
assim esses profi ssionais se deparam constantemente 
com desafi os na sua longa jornada de trabalho, entre tan-
tos outros fatores que são inerentes ao cotidiano desses 
trabalhadores. É importante que o trabalho da equipe de 
enfermagem seja compreendido em todos os seus aspec-
tos, sendo de fundamental importância o entendimento de 
questões que envolvam a produção social da subjetividade, 
das condições físicas e psíquicas das pessoas. O presente 
artigo teve como objetivo proporcionar aos profi ssionais da 
área da Enfermagem métodos para lidar com o estresse no 
ambiente de trabalho. Realizou-se uma revisão de literatura 
com base em estudos científi cos realizados no período de 
agosto de 2012 a junho de 2013 e publicados nas bases de 
dados MEDLINE, LILACS, SciELO. Após análise dos dados 
percebe-se a importância de alguns hábitos que devem ser 
adquiridos pelos profi ssionais de enfermagem, para dimi-
nuir o estresse. Dentre eles destaca-se: massagem, yoga, 
acupuntura, alimentação saudável, prática de exercícios fí-
sicos. Tais atividades associadas a outros fatores como a 
fé em Deus, vontade de viver, suporte dos entes queridos, 
conformismo perante o inevitável, são relevantes para o 
enfrentamento e controle do estresse. Conclui-se que todo 
profi ssional da área de enfermagem precisa desde a sua 
formação acadêmica refl etir sobre a existência humana, so-
bre si mesmo e conhecer suas limitações, para que saibam 
conviver lado a lado com o estresse cotidiano, impedindo 
assim que este não interfi ra em seu ambiente de trabalho, 
bem como a relação com o paciente.

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ESTRESSE EM 
MOTORISTAS DE TAXI DA CIDADE DE ARACAJU-SE

Thiago Sant ´Anna de Andrade, Vânia Fonseca

Resumo

A vida moderna trouxe diversas obrigações cotidianas que, 
juntamente com a desorganização do trânsito e o caos ur-

bano, podem levar a situações desgastantes e estressan-
tes. As condições de trabalho e saúde de motoristas nos 
grandes centros urbanos são fatores considerados quando 
se trata do bem-estar e da qualidade de vida destes indiví-
duos. Este trabalho, que tem como objetivo avaliar o nível 
de estresse em motoristas de taxi da cidade de Aracaju-SE, 
será realizado de acordo com a Resolução 466/12 do Con-
selho Nacional de Saúde e está submetido ao Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Tiradentes. A popula-
ção dos taxistas da cidade de Aracaju-SE foi estimada em 5 
mil indivíduos segundo o Sindicato dos Taxistas de Aracaju 
e uma amostra representativa foi defi nida em 370 indivídu-
os, calculada pela fórmula de Barbetta. Os indivíduos que 
participarão da pesquisa deverão obedecer aos critérios 
de inclusão (homens com mais de 3 anos de serviço não 
afastados de suas atividades laborais por aposentadoria 
e/ou problemas físicos e clínicos e indivíduos que aceitem 
assinar o TCLE e responder os questionários espontanea-
mente). São critérios de exclusão: a) recusa em assinar o 
TCLE; b) recusa em preencher os questionários; c) ausência 
no dia específi co da coleta de dados; d) motoristas do sexo 
feminino; e) com menos de 3 anos de serviço; f) motoris-
tas afastados do serviço por aposentadoria e/ou proble-
mas físicos e clínicos. Serão aplicados, com consentimento 
voluntário, questionários para a avaliação da qualidade de 
vida (The World Health Organization Qualityof Live Asses-
sment - WHOQOL – bref), para a caracterização biográfi -
ca e identifi cação dos profi ssionais além de um Inventário 
de Sintomas de Estresse de Lipp. Para análise dos dados 
será aplicada estatística descritiva (média e desvio padrão), 
teste qui-quadrado, correlação de Spearman e cálculo de 
Oddsratio para verifi car fator de risco das variáveis estuda-
das no desencadeamento do estresse. Todos os resultados 
serão considerados signifi cativos quando P<0,05.
 

PRINCIPAIS RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS PARA 
O TRATAMENTO DO FIBROEDEMA GELÓIDE: 

REVISÃO DE LITERATURA

Beatriz Benny Sungaila Pereyra, Mayanna Machado 
Freitas, Blenda Benny Sungaila Pereyra

Resumo

O Fibro Edema Gelóide (FEG), popularmente conhecida 
como celulite, consiste em uma infiltração do tecido 
conjuntivo subcutâneo, de caráter não inflamatório, 
com déficit nas trocas metabólicas decorrentes de 
má vascularização com consequente acúmulo de to-
xinas de maneira produzir reação fibrótica consecutiva 
após polimerização da substancia fundamental amor-
fa, assim causando prejuízos a estética corporal em 
mulheres a partir da adolescência sendo de etiologia 
multifatorial (SANT’ ANA, MARQUETIL e LEITE, 2007; 
PACHECO, 2011; VALLS et al, 2012). Partindo desse 
ponto, o objetivo dessa revisão visa o levantamento 
de dados sobre a atuação da Fisioterapia Dermato-
Funcional e seus principais recursos, sendo por ordem 
de prioridade ensaios clínicos randomizados ou não-
-randomizados, estudos de caso, revisões de literatu-
ra nos seguintes bancos de dados: SciELO, BIREME, 
PUBMED, nos idiomas inglês, português e espanhol, 
publicados no período de 2003 a 2013. Ao concluir 
este estudo, é notável que as terapias elencadas têm 
caráter efetivo no tratamento do FEG, seja de manei-
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ra isolada ou combinada. Os aspectos avaliados se 
assemelham dentre as pesquisas e o quantitativo de 
redução é estatisticamente semelhante. Um fator mui-
to citados entre os artigos é a atuação de uma equipe 
multidisciplinar com o intuito de associar a Fisiotera-
pia Dermato-Funcional a mudanças no estilo de vida 
dos indivíduos.

PREVALÊNCIA DE ESTEATOSE HEPÁTICA 
EM POPULAÇÃO SERGIPANA: AVALIAÇÃO 

ULTRASSONOGRÁFICA

Josilda Ferreira Cruz, Mário Augusto Ferreira Cruz, 
José Américo Almeida-Neto, Priscilla Mota Coutinho, 
Alex França, Cristiane Costa da Cunha Oliveira, Sônia 

Oliveira Lima

Resumo

Introdução: A esteatose hepática é definida como acú-
mulo de gordura que excede 5% do peso do fígado, 
sendo o componente mais simples da Doença Hepá-
tica Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA), a causa mais 
comum de doença crônica do fígado podendo evoluir 
para o carcinoma hepatocelular. Objetivo: Estimar a 
prevalência e avaliar as alterações ecográficas compa-
tíveis com esteatose hepática em pacientes encami-
nhados para exame de ultrassonografia abdominal de 
rotina em quatro centros de referência na cidade de 
Aracaju, capital de Sergipe. Metodologia: Estudo pros-
pectivo, realizado mediante exame de ultrassonografia 
abdominal com transdutor convexo, dinâmico e com 
3,75MHZ. Nestes são avaliados: dimensões do fígado 
e ecotextura do parênquima, permitindo a classifica-
ção da esteatose hepática em graus (1, 2 ou 3) baseado 
na classificação utilizada por Saadeh et al (2002). A 
associação entre sexo e grau de esteatose hepática foi 
analisada através do teste qui-quadrado de Pearson. 
Para todas as análises foi utilizado o programa SPSS® 
(Statistical Package for Social Sciences) versão 22.0. 
Resultados: Foram avaliados 800 indivíduos, destes 
561 mulheres e 239 homens, em 233(29,1%) diagnos-
ticou-se esteatose hepática. Destes, 119 (51%) tinham 
grau 1, 94(40%) grau 2  e 20(9%) grau 3, sendo 153 (66%) 
do sexo feminino e 80 (34%) do sexo masculino. Hou-
ve prevalência maior no gênero masculino. Houve uma 
associação estatisticamente significativa entre o sexo 
e o grau da esteatose hepática, verificando que o mas-
culino apresentou graus mais avançados (p<0,05). A 
mediana (Md) de idade entre os portadores de estea-
tose hepática foi 46,00 anos (1º quartil 38 e 3º quartil 
53), enquanto que a Md entre os que não tem esteato-
se foi 37 anos (1º quartil 29 e 3 quartil 47). O tamanho 
de fígado teve Md 15,0 cm (1º quartil 13,8 e 3º quartil 
15,8) em portadores de esteatose hepática. Entre os 
que tinham o exame normal a Md foi de 14,0 cm (1º 
quartil 13,0 e 3º quartil 15,0). Conclusão: A prevalência 
de esteatose hepática é alta na população sergipana. 
Pacientes do sexo masculino têm maior prevalência de 
esteatose hepática. A mediana do tamanho do fígado 
foi maior nos pacientes com esteatose hepática. Su-
gere-se a ultrassonografia como primeira opção para 
o diagnóstico dessa afecção por ser um método aces-
sível, de baixo custo e sem efeitos colaterais e riscos 
para o paciente.

MORBIMORTAIDADE EM RECÉM- NASCIDOS DE 
EXTREMO BAIXO PESO INTERNADOS EM UMA 

MATERNIDADE PÚBLICA DE ALTO RISCO

Derijulie Siqueira Sousa, Airton Salviano de Sousa 
Júnior, Francisco Prado Reis, Vera Lúcia Corrêa Feitosa, 

José Aderval Aragão

Resumo

O progresso do estudo da neonatologia e os avanços da 
tecnologia levaram à sobrevida de prematuros, cada vez 
mais imaturos. Mas isso teve um custo, que foi o surgimento 
de complicações decorrentes da prematuridade bem como 
do tempo prolongado de hospitalização, desses neonatos, 
em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Esse 
novo contexto na saúde dos neonatos prematuros gera um 
grande desafi o para os serviços e equipes de saúde neo-
natal, que é a prestação de uma assistência médica e de 
enfermagem de acordo com as necessidades dessa nova 
clientela. Diante desse contexto, constatou-se a necessi-
dade de realizar um estudo com os objetivos de: avaliar a 
morbimortalidade e fatores associados em recém-nascidos 
extremo baixo peso, internados em uma unidade de terapia 
intensiva neonatal; determinar a prevalência das morbida-
des mais comuns nessa faixa etária; determinar a frequên-
cia de óbito; analisar os fatores associados à mortalidade; 
e analisar o tempo médio de hospitalização desses recém-
nascidos. O presente estudo será embasado nas normas 
de uma pesquisa observacional, longitudinal, prospectiva e 
analítica. Que já foi submetido ao Comitê de ética e pesqui-
sa (CEP), recebendo aprovação com o número de protocolo 
525.155. Os dados serão coletados através de uma busca 
prospectiva nos prontuários dos recém-nascidos, com 
peso de nascimento menor ou igual a um quilo, que forem 
admitidos na UTIN da maternidade de referência em alto 
risco, localizado no município de Aracaju/SE. Para estima-
tiva do tamanho da amostra, será utilizado o programa es-
tatístico G*Power 3.1.0, da universidade de Kiel-Alemanha, 
2008. Adotar-se-á como pressuposto a signifi cância de (α) 
= 0,05, poder (1-β) = 0,80, e ainda uma variação das razões 
de chance (“Odds ratio”) de ocorrência de eventos (óbitos 
ou complicações) variando 1,4 a 2,1. A amostra está esti-
mada em 250 recém-nascidos extremo baixo peso. Para 
os cálculos estatísticos será utilizado o programa SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) 16.0 versão teste. 
O presente estudo espera obter um melhor conhecimento 
da situação da prevalência dos principais agravos e causa 
mortis entre esses recém- nascidos  extremo baixo peso. 
Espera-se, ainda, que os resultados obtidos suscite novos 
planejamentos e ações de saúde voltadas à assistência de 
neoanatos mais qualifi cada por parte de médicos e profi s-
sionais de enfermagem.
 

ANTROPOLOGIA E HEMODIÁLISE, ENTRE 
CONTEXTOS

Viviane Fernandes Conceicao dos Santos, Francisco 
Prado Reis, Sônia Oliveira Lima

Resumo

Somam-se neste trabalho as perspectivas antropológi-
ca e epidemiológica para análise da qualidade de vida 
das pessoas em tratamento hemodialítico em Sergipe. 
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Pessoas portadoras de insuficiência renal crônica com-
põem a maior lista por espera de um órgão sólido. Em 
2013 no Estado de Sergipe morreram em média 20 re-
nais crônicos por mês. Transplantes de rim deixaram de 
ser feitos desde 2012 devido ao descredenciamento das 
duas únicas equipes transplantadoras. Objetiva-se por-
tanto, estudar sobre o corpo e cultura no contexto da 
hemodiálise. Perscrutar sobre o impacto do tratamento 
à qualidade de vida da pessoa renal crônica em hemo-
diálise. Avaliar criticamente o serviço oferecido ao re-
nal crônico. Mapear demograficamente as pessoas em 
hemodiálise. Trata-se de um estudo qualiquantitativo, 
do tipo transversal e de caráter descritivo, exploratório 
e prospectivo. Perpassarão através dos aspectos epi-
demiológicos e de qualidade de vida os conceitos de 
corpo em Le Breton (2011), de corporeidade em Csordas 
(2008) para uma compreensão a partir das pessoas em 
tratamento, calcada na fenomenologia conforme Merle-
au-Ponty (1994). Motivam este estudo o desejo da reto-
mada da prática transplantadora em Sergipe, bem como 
a possibilidade de contribuir com o aperfeiçoamento da  
política pública em saúde. Trata-se de pesquisa em an-
damento junto ao Programa Saúde e Ambiente, sob a 
orientação dos Professores Doutores Francisco Prado 
Reis e Sônia Oliveira Lima. Autora bolsista Capes.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SISTEMÁTICA ACERCA DA 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE O SERVIÇO 

RESIDENCIAL TERAPÊUTICO

Alexandre Mansão dos Santos, 
Marlizete Maldonado Vargas

Resumo

Esta revisão se propõe analisar a qualidade da produ-
ção científica acerca do Serviço Residencial Terapêu-
tico (SRT), serviço assistencial substitutivo criado pela 
Portaria MS/GM nº 106, de 11/02/2000, destinado a 
pacientes oriundos de longos períodos de internação 
manicomial, estendido pela Portaria MS/GM n° 3.090 
de 23/12/2011, aos portadores de transtornos mentais 
em condição de rua ou oriundos de hospitais de cus-
tódia após longos internamentos que tenham perdido 
vínculos sociais e familiares. O SRT pretende desta 
população na vida comunitária. Metodos: Levantamen-
to no BIREME/LILACS/BVS, PERIÓDICOS e SciELO 
abrangendo o período 2002-2013 das palavras-chave 
“serviço residencial terapêutico” e “residência terapêu-
tica” retornou 22 resultados. Excluíram-se 6 resultados 
por inadequação. Os 16 artigos restantes passaram por 
leitura e análise quanto aos objetivos, metodologias e 
resultados. Frente à uma heterogeneidade de metodo-
logias, realizou-se uma revisão expositiva e questiona-
dora da produção. Resultados: O SRT está implantado e 
consolidado no país, mas é pequena a produção cientí-
fica acerca de tema tão importante na política pública 
de saúde mental. Apesar da normatização, apresentam-
se diferenças na organização, disposição física, lotação 
(entre 1 e 23 moradores, pela legislação deveriam ser 
entre 8 e 10), diferentes formas de gestão e integração 
com o restante da rede de saúde mental, de baixa, em 
dois relatos, até excelente, em três relatos, conforme 
o município. Todos relatos concordam que houve me-
lhoria da qualidade de vida e diferentes graus de rein-

serção social dos moradores, comparado à situação 
asilar. Quatro estudos afirmam ocorrer ainda, por parte 
da sociedade (vizinhos do serviço, cuidadores, funcio-
nários), ideias e práticas relacionadas ao modelo mani-
comial, como coerção, atitude preconceituosa, exclusão 
e limitação da mobilidade do morador, mas apenas um 
questionou possíveis causas desses eventos. Três es-
tudos relatam situações envolvendo crises psicóticas 
agressivas dos moradores, com algum grau de estresse 
e receio por parte da equipe cuidadora; Nenhum estu-
do abordou até então a experiência da introdução de 
egressos de hospitais de custódias em um SRT. Frente 
ao expressivo universo de moradores e funcionários, o 
investimento do SUS envolvido, ser tecnologia inova-
dora de implantação historicamente recente, o SRT foi 
objeto pouco abordado. Abre-se a oportunidade para a 
realização de estudos quali-quantitativos mais exten-
sos abrangendo operadores (cuidadores, enfermeiros, 
psiquiatras e gestores) e moradores, em abordagens 
transversais e horizontais, de forma a melhor conhecer 
o SRT, suas falhas e qualidades e propor melhores for-
mas de cuidar destes portadores de transtornos men-
tais, vulneráveis da população.

PERCEPÇÃO DE SITUAÇÕES DE ESTRESSE EM 
ATLETAS DE FUTEBOL PROFISSIONAL EM SERGIPE

Cleberson Franclin Tavares Costa, Marlizete 
Maldonado Vargas, Cristiane Costa da Cunha Oliveira

Resumo

O estresse é um estado de tensão que causa uma rup-
tura no equilíbrio interno do organismo. O tempo neces-
sário para restabelecer o equilíbrio varia, dependendo 
da resistência natural ao estresse e das estratégias de 
enfrentamento que o indivíduo adquiriu durante viven-
cias acumuladas (LIPP, 2013). No esporte, o estresse 
pode vir como situações negativas ou positivas, depen-
dendo da maneira como o individuo se adapta a situa-
ção estressora, utilizando estratégias de enfrentamento 
que o auxiliem em busca do melhor desempenho es-
portivo (NASCIMENTO JUNIOR et. al., 2010). O objeti-
vo do estudo foi avaliar a percepção de situações de 
estresse em atletas de futebol de Sergipe, através de 
um estudo quantiqualitativo descritivo, realizado entre 
maio e junho de 2014, nas quatro equipes semi-finalis-
tas do Campeonato Sergipano de Futebol Profissional 
deste ano. Para a coleta de dados, foram utilizados o 
Inventário de Fatores de Stress no Futebol (ISF), no qual 
através de um pré-teste foi identificado a necessidade 
de atualização do item “decisão por morte súbita” (si-
tuação extinta do futebol) por “decisão por pênaltis”, 
além do acréscimo de um 78º item (Estar com salários 
atrasados), e uma entrevista para levantamento de da-
dos sócio-demográficos e informações profissionais. A 
significância estatística foi medida através do ANOVA 
considerando significativo quando p<0,05. 81 atletas 
participaram do estudo, sendo 9 goleiros, 16 zagueiros, 
8 laterais, 11 volantes, 21 meio-campistas e 16 atacantes. 
46 estavam jogando como titulares, enquanto 35 como 
reservas. A média de idade foi de 25,73 anos, a moda 
foi 24 anos (n=13). A maioria das situações do ISF foi 
percebida como negativas, enquanto na análise biva-
riada entre faixas etárias e os itens do ISF, verificou-se 
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que nos atletas mais jovens o atleta as situações foram 
avaliados com maiores níveis de estresse. Já na análise 
por posição tática, também se pode observar diferenças 
signifi cativa entre a avaliação de situações, a exemplo da 
“decisão por pênaltis”, avaliada como mais positiva pelos 
goleiros. Assim, o estudo aponta a importância de estu-
dos sobre estresse no ambiente esportivo, considerando 
importantes variáveis sócio-demográfi cas e específi cas 
do esporte, como o posicionamento tático do atleta.

ANÁLISE DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 
DAS CIDADES DE CURITIBA, JOÃO PESSOA E 

ARACAJU E SEU REFLEXO NA QUALIDADE DE VIDA 
DA POPULAÇÃO, MENSURADA PELA SATISFAÇÃO 

DOS USUÁRIOS

Raquel Maia de Melo, Sandra Regina Oliveira Passos de 
Bragança Ferro, Vania Fonseca, Raquel Maia, Bruna Lima

Resumo

O sistema de transporte coletivo é o meio mais usado 
para deslocamento das pessoas. As cidades crescem 
e ocorre uma segregação espacial da a população, 
que habita áreas mais distantes do centro e precisa do 
transporte para todas as suas atividades. A má qualida-
de dos serviços prestados nesse sistema refletem em 
várias problemáticas relacionadas à satisfação, saúde, 
ambiente e mobilidade urbana dos cidadãos brasileiros, 
que ferem direitos previstos no artigo 6 da lei 8.987/95. 
Nesta pesquisa pretende-se analisar comparativamen-
te o sistema de transporte coletivo das cidades de Curi-
tiba, João Pessoa e Aracaju e seu reflexo na qualidade 
de vida da população, mensurada pela satisfação dos 
usuários. A justificativa para a escolha da cidade de 
Curitiba é devido a ter servido de modelo para o siste-
ma de transporte de várias capitais, ou seja, foi pionei-
ra na implantação do sistema de transporte integrado 
de passageiros. E João Pessoa foi escolhida por pos-
suir a maior frota de ônibus do Nordeste e por ter se-
melhanças geográficas com Aracaju, além de também 
ter tomado Curitiba como modelo para o seu sistema 
de transporte público. O estudo, descritivo e explorató-
rio, terá caráter quali-quantitativo. O levantamento de 
informações será realizado com usuários do transporte 
coletivo das cidades de Curitiba, João Pessoa e Araca-
ju por meio da aplicação de 1200 questionários, com-
plementados com informações de fontes secundárias, 
como manuais, estatutos e normas, mapas, acervos e 
cadastros da Superintendência Municipal de Transpor-
te e Trânsito das respectivas cidades. Os dados serão 
analisados a partir da análise de conteúdo, categoriza-
dos e processados por estatística descritiva e, quando 
couber, por estatística probabilística de forma a permitir 
a comparação entre as cidades. O projeto faz parte da 
continuação da pesquisa de mestrado e agora amplia-
do para o doutorado, já submetido ao Comitê de Ética 
em Pesquisa com o número 702.15 no dia 26/06/2014. 
Os resultados preliminares feitos com base em dados 
secundários apontam semelhanças e diferenças nos 
principais motivos relacionados com a implantação do 
sistema integrado de transporte das respectivas cida-
des. Em Curitiba, na década de 70, a reformulação do 
sistema de transporte público foi incentivada pelos re-
flexos do processo de êxodo rural e por consequência 

influência de movimentos populares que buscavam me-
lhorias das condições de descolamento (NEVES, 2006); 
Em João Pessoa, no final da década 70, foi decorrente 
da necessidade de políticas públicas que suprissem o 
desenvolvimento urbano e o número de acidentes com 
vítimas fatais (OLIVEIRA, 2006); E Aracaju, para Mene-
zes (2011), na década de 80, foi planejado o sistema que 
funciona atualmente, diante do processo de industria-
lização do capitalismo e metropolização das cidades 
dormitórios.

GESTÃO HIDROGRÁFICA E ASPECTO SOCIOAMBIENTAL 
DA BACIA COSTEIRA 1 EM SERGIPE

Rosa Cecília Lima Santos Cecília Lima Santos, Alvaro 
Silva Lima Silva Lima, Cláudia Moura de Melo Moura 

Melo, Maria Nogueira Marques Nogueira Marques

Resumo

O Estado de Sergipe na região nordeste do Brasil até 
o ano de 2010 possuía seis bacias hidrográficas: São 
Francisco, Japaratuba, Sergipe, Vaza Barris, Real e 
Piauí. Durante o ano de 2011 a Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH, 
após análises feitas em imagens de satélites observou 
dois grupos de rios que não desaguavam em nenhum 
dos rios das seis bacias e sim no mar. Então, propôs 
a criação de dois Grupos de Bacias Costeiras; 1 e 2 
(GC1 e GC 2) (SERGIPE 2012). A Bacia Costeira - BC1 
compreende uma área total de 119,02 km² situada no 
território Leste Sergipano, nos municípios de Japaratu-
ba e Pirambu entre as bacias hidrográficas do rio São 
Francisco e Japaratuba. Esta é constituída pelas bacias 
hidrográficas dos rios Sapucaia e Aningas e apresen-
ta saldo atual de 1.947.437 m3/ano de balanço hídri-
co, possui um elevado potencial hídrico subterrâneo e 
discretas demandas em decorrência do baixo nível de 
ocupação socioeconômica atual, segundo o Plano Es-
tadual de Recursos Hídricos. Portanto, o objetivo deste 
trabalho é analisar a utilização da bacia hidrográfica 
como unidade territorial, através dos levantamentos 
hidrológicos, das analises de água, do uso e ocupação 
do solo, identificação dos impactos socioambientais e 
as condições de saúde. A metodologia inclui cinco vi-
sitas de campo para a delimitação da área de estudos, 
e coleta de dados secundários. Para a caracterização 
da qualidade da água será realizada coletas de água 
trimestrais durante o período de agosto de 2014 a maio 
de 2015. Visitas a campo mostraram que os cursos dos 
rios desta bacia seguem em direção ao mar compro-
vando que os mesmos não fazem parte da bacia do 
Rio Japaratuba e nem da bacia do Rio São Francisco. 
Durante as visitações também foram definidos os oito 
pontos de coletas de amostras de água. Em agosto de 
2014 foi realizada a primeira amostragem, nas quais 
foram avaliados os nove parâmetros que são contem-
plados pelo Índice de Qualidade de Água (IQA) adota-
do pela Agencia Nacional de Água. Os resultados do 
IQA para todas as amostras analisadas variaram en-
tre 63 e 71, classificando a água como boa. O pH das 
amostra apresenta valores 5,31 a 5,86, este fato não 
significa que a região está impactada por ações an-
trópicas, podendo ser uma característica da dinâmica 
geoquímica da região.
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GESTÃO HIDROGRÁFICA E ASPECTO 
SOCIOAMBIENTAL DA BACIA COSTEIRA 1 EM 

SERGIPE

Rosa Cecília Lima Santos Cecília Lima Santos, Alvaro 
Silva Lima Silva Lima, Cláudia Moura de Melo Moura 

Melo, Maria Nogueira Marques Nogueira Marques

Resumo

O Estado de Sergipe na região nordeste do Brasil até 
o ano de 2010 possuía seis bacias hidrográficas: São 
Francisco, Japaratuba, Sergipe, Vaza Barris, Real e Piauí. 
Durante o ano de 2011 a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH, após 
análises feitas em imagens de satélites observou dois 
grupos de rios que não desaguavam em nenhum dos 
rios das seis bacias e sim no mar. Então, propôs a cria-
ção de dois Grupos de Bacias Costeiras; 1 e 2 (GC1 e GC 
2) (SERGIPE 2012). A Bacia Costeira - BC1 compreende 
uma área total de 119,02 km² situada no território Les-
te Sergipano, nos municípios de Japaratuba e Pirambu 
entre as bacias hidrográficas do rio São Francisco e Ja-
paratuba. Esta é constituída pelas bacias hidrográficas 
dos rios Sapucaia e Aningas e apresenta saldo atual de 
1.947.437 m3/ano de balanço hídrico, possui um eleva-
do potencial hídrico subterrâneo e discretas demandas 
em decorrência do baixo nível de ocupação socioeco-
nômica atual, segundo o Plano Estadual de Recursos 
Hídricos. Portanto, o objetivo deste trabalho é analisar 
a utilização da bacia hidrográfica como unidade territo-
rial, através dos levantamentos hidrológicos, das anali-
ses de água, do uso e ocupação do solo, identificação 
dos impactos socioambientais e as condições de saúde. 
A metodologia inclui cinco visitas de campo para a de-
limitação da área de estudos, e coleta de dados secun-
dários. Para a caracterização da qualidade da água será 
realizada coletas de água trimestrais durante o perío-
do de agosto de 2014 a maio de 2015. Visitas a campo 
mostraram que os cursos dos rios desta bacia seguem 
em direção ao mar comprovando que os mesmos não 
fazem parte da bacia do Rio Japaratuba e nem da ba-
cia do Rio São Francisco. Durante as visitações também 
foram definidos os oito pontos de coletas de amostras 
de água. Em agosto de 2014 foi realizada a primeira 
amostragem, nas quais foram avaliados os nove parâ-
metros que são contemplados pelo Índice de Qualidade 
de Água (IQA) adotado pela Agencia Nacional de Água. 
Os resultados do IQA para todas as amostras analisa-
das variaram entre 63 e 71, classificando a água como 
boa. O pH das amostra apresenta valores 5,31 a 5,86, 
este fato não significa que a região está impactada por 
ações antrópicas, podendo ser uma característica da di-
nâmica geoquímica da região.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO POVOADO TRIUNFO: DO 
CURRÍCULO AOS SABERES E PRÁTICAS ESCOLARES

Laudelino Luiz Castro-Tanajura, 
Dinamara Garcia Feldens

Resumo

As questões que envolvem o meio ambiente e suas 
problemáticas ganharam uma dimensão global que 

demanda uma participação mais efetiva por parte de 
toda sociedade. Este trabalho encontra justificativa na 
necessidade de desenvolvimento ético sobre as ques-
tões que envolvem o meio ambiente. Nesse contexto 
cabe ressaltar o importante papel da escola como fer-
ramenta de transformação social, que com suas ações 
micro podem possibilitar o desenvolvimento de ações 
norteadoras que abarquem o contexto ético ambiental 
de forma macro. O presente trabalho é fruto de um pro-
jeto de pesquisa em andamento e tem por finalidade 
recolher e organizar os dados referentes ao currículo 
e à Educação Ambiental na Escola Municipal Lourival 
Batista, povoado Triunfo, Município de Simão Dias/
Sergipe. O trabalho é de cunho qualitativo, também po-
dendo ser subsidiado pela pesquisa quantitativa e terá 
como fontes o currículo escolar e outros documentos 
oficiais. Na pesquisa de campo será objeto de investi-
gação os saberes e práticas escolares de professores e 
alunos, que se dará por meio da aplicação de um ques-
tionário de caráter inicialmente aberto. O aporte teórico 
metodológico será subsidiado por autores que versam 
sobre currículo, educação ambiental e ética, tais como: 
Corazza; Grün; Guattari; Nietszche; Silva; etc. Essa pes-
quisa é resultado de uma dissertação de Mestrado em 
Educação e se encontra em andamento. A orientação é 
da Profª. Drª Dinamara Garcia Feldens. Pretende-se com 
os resultados alcançados, que as informações obtidas 
possam servir de parâmetro para o aperfeiçoamento e/
ou desenvolvimento de conteúdos que possam compor 
o currículo direcionado a educação ambiental na escola. 
O interesse nesta investigação se dá pela importância 
de estudos que corroborem com o desenvolvimento de 
currículos que tratam a questão ambiental de forma éti-
ca e que busquem levar em conta os saberes e práticas 
escolares.

CEMITÉRIOS CLANDESTINOS ÁGUA DE POÇO E CON-
TAMINAÇÃO HÍDRICA NA ZONA DE EXPANSÃO DE 

ARACAJU A ZONA DE EXPANSÃO URBANA DE ARA-
CAJU, CAPITAL DO ESTADO DE SERGIPE, BRASIL, COR-
RESPONDE A QUASE 40% DO TERRITÓRIO MUNICIPAL 

E NELA SE CONCENTRA A MAIOR PARTE DO VAZ

Ana Celia Goes Melo Soares, Vania Fonseca

Resumo

A Zona de Expansão urbana de Aracaju, capital do Es-
tado de Sergipe, Brasil, corresponde a quase 40% do 
território municipal e nela se concentra a maior parte 
do vazio urbano, que vem sendo ocupado muitas ve-
zes sem critérios mínimos, o que gera um ambiente de 
oportunidades para a ocorrência de doenças. Entre os 
problemas está o uso de água de poços, bastante ra-
sos e em área de lençol freático quase à flor do solo e 
sob influência de marés, intercalados a fossas e cemi-
térios clandestinos. O objetivo do trabalho é analisar o 
processo de estruturação da zona de expansão de Ara-
caju e os cenários de risco à saúde devido ao uso de 
água de poço e sua potencial contaminação por fossas 
e cemitérios clandestinos. O estudo, qualitativo, com 
aplicação de entrevistas e observação direta, levantou 
alguns fatores responsáveis por essa situação e apon-
tou a necessidade de legalizar os cemitérios clandes-
tinos e enquadra-los nas normas do CONAMA, con-
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comitantemente à ação da companhia distribuidora de 
água na dotação de abastecimento doméstico e sua 
fiscalização.

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS E 
COMPORTAMENTAIS DE HOMENS QUE PRATICAM 

VIOLÊNCIA NO AMBIENTE FAMILIAR

Jamile Santana Teles Lima, 
Marlizete Maldonado Vargas

Resumo

A violência doméstica conjugal é uma problemática 
complexa, que envolve relações de poder, diferenças 
culturais, comportamentais e fatores psicológicos 
dos protagonistas do ato violento. Por se tratar de 
agressões recorrentes, o impacto da violência conju-
gal na vida família é complexo, principalmente os da-
nos psicológicos, a exemplo da perda da autoestima, 
o sentimento de menos valia, transtornos ansiosos, 
depressivos, transtorno de humor, estresse pós-trau-
mático nas mulheres que sofrem esse tipo de vio-
lência por seus parceiros conforme estudo realizado 
em Aracaju (LIMA, 2013). No entanto, necessita-se de 
um olhar mais amplo, sistêmico, para compreender o 
ato violento no vértice dos agressores. É necessário 
compreender, por exemplo, as distorções cognitivas, 
a dificuldade em controlar a raiva, as inabilidades  de 
comunicação e no enfrentamento. Esse artigo tem por 
objetivo levantar e discutir as características psicoló-
gicas e comportamentais de homens que vivenciam 
e praticam atos violentos no ambiente intrafamiliar, 
apontadas em pesquisas sobre o tema. Trata-se de um 
estudo de levantamento bibliográfico, com análise de 
dados qualitativos. Estudos apontam que o homem 
violento apresenta algumas características comuns: 
uso de substâncias psicoativas como o álcool; de-
semprego; autoestima baixa; experiência anterior com 
maus-tratos; depressão; progressão da violência, ou 
seja, a agressividade vai aumentando gradualmente, 
mesclando entre física, moral, psicológica, sexual e 
patrimonial. FERNÁNDEZ – MONTALVO (2009) carac-
teriza o perfil psicológico do “marido agressivo”, prin-
cipalmente pela forte relação de posse sobre a mulher, 
ou seja, seu relacionamento se desenvolve como se 
ela fosse uma propriedade sua, dessa forma, apre-
senta forte tendência ao ciúme patológico. Sanmartín, 
(2000, 2002) destaca que apenas 20% dos agressores 
sofrem transtornos mentais, no entanto, em todos os 
casos aparecem alterações psicológica no campo da 
gerência da raiva, empatia e expressão de emoções, 
cognições sobre as mulheres e habilidades de comuni-
cação e solução de problemas. Os transtornos mentais 
se relacionam na violência praticada pelo parceiro, no 
que envolve a psicose, como reflexo de delírios de ciú-
me ou a perseguição (CAETANO; VAETH; RAMISETTY-
MILKER, 2008). Convém destacar que, há uma carên-
cia de pesquisas que tratem do tema, por essa razão 
a análise do perfil psicológico e comportamental do 
homem como compreensão da violência, pode contri-
buir para o planejamento dos serviços assistenciais e 
de enfrentamento, promovendo a minimização de con-
flitos familiares por meio de intervenção terapêutica.
 

 ANOMALIAS NUCLEARES EM ERITRÓCITOS DE TAM-
BAQUIS (Colossoma macropomum) 

EXPOSTOS À DELTAMETRINA

Fernanda dos Santos Cunha, Rodrigo Yudi Fujimoto

Resumo
 
A deltametrina é um princípio ativo, presente em inseti-
cidas, amplamente utilizada em culturas agrícolas, mui-
tas vezes em consórcio com pisciculturas. Este trabalho 
objetivou avaliar os efeitos da toxicidade aguda da del-
tametrina nos eritrócitos de Colossoma macropomum.
Para determinar a menor diluição que causa 100% de 
mortalidade realizou-se um teste prévio estabelecendo 
concentrações para o teste definitivo, ambos com 96h. 
O teste definitivo consistiu de quatro tratamentos (T1 - 
0,00375 mg.L-1, T2 - 0,01625 mg.L-1, T3 -0,02875 mg.L-1 
e T4 - 0,04125 mg.L-1), com três repetições e o controle. 
Após verificada a morte dos animais eles foram retira-
dos e contabilizados, e dos moribundos (sem natação e 
com o mínimo de batimento opercular) foi realizada ex-
tensões sanguínea. As lâminas de sangue após fixadas 
e coradas foram analisadas, avaliando quais anomalias 
nucleares ocorreram entre 2000 eritrócitos (alterações: 
Micronúcleo, “Notched”, lobado, “Blebed”, Binucleada e 
em forma de 8). Os resultados das anomalias  foram 
submetidos à ANOVA e para comparação das médias 
utilizado o teste de Tukey (p ≤ 0,05). O teste definiti-
vo apresentou 100% de mortalidade dos peixes no T4 e 
T3 nas primeiras 6 horas; 33,3% no T2 e 0% de morta-
lidade no T1 e no controle. Com base nesses dados, foi 
determinada a CL50%-96h de 0,01096 mg.L-1 por meio 
do programa Trimmed Spearman Karber, sendo assim, 
a deltametrina foi extremamente tóxica para o C. Ma-
cropomum. Com relação as alterações, os tipos de ano-
malias não apresentaram diferença estatística entre os 
tratamentos. No entanto, o T4 obteve o maior número 
de células anômalas (1.923,4 ± 40,7); e menores valores 
foram encontrados nos demais tratamentos (T1-1941.6 
± 34.2; T2- 1956.9 ± 24.9; T3- 1938.4 ± 31.2 e o contro-
le 1976.4± 17.9), indicando existência de alterações em 
concentrações superiores a 0,04125 mg.L-1 de deltra-
metrina.
 

O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ACIDENTES COM 
ESCORPIÕES EM SERGIPE 

NO PERÍODO ENTRE 2009 E 2013

Carlos Adriano de Oliveira Almeida, 
Andressa Sales Coelho

Resumo

Os acidentes com animais peçonhentos têm aumenta-
do significativamente nos últimos anos em todo o mun-
do, tornado-se um problema global de saúde pública, 
o qual pertence ao grupo de agravos à saúde mundial-
mente negligenciado pelos sistemas de saúde (WHO, 
2007). Existe um desconhecimento mundial, tanto em 
relação à incidência, quanto em relação à gravidade 
dos casos de escorpionismo. Estima-se que esse tipo 
de acidente, chegue à aproximadamente 1.200.000 ca-
sos/ano, com uma letalidade maior que 3.250 mortes 
em cada ano (CHIPPAUX & GOYFFON, 2008). No Bra-
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sil, a média anual de casos de acidentes com animais 
peçonhentos é de 100.000 casos, sendo que, os casos 
envolvendo escorpiões, superam em números absolu-
tos os acidentes com ofídios (BRASIL, 2009). Na região 
nordeste, ainda não está totalmente esclarecido o perfil 
epidemiológico dos casos de picada de escorpião, ape-
sar da realização de estudos nos estados da Bahia, Rio 
Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Cea-
rá, que apontam o Tityus stigmurus como a principal es-
pécie envolvida nos acidentes escorpiônicos (BARROS 
et al, 2014). Publicações ou outras produções científicas 
sobre escorpiões, fazendo referência ao Estado de Ser-
gipe, são raras ou escassas. Nesse sentido, através de 
um estudo descritivo exploratório, pretende-se conhe-
cer as características clínico-epidemiológicas de casos 
de picada de escorpião no período compreendido entre 
2009 a 2013. Essa pesquisa é resultado de uma disser-
tação de Mestrado em Saúde e Ambiente e se encontra 
em andamento. A orientação é da Profª. Drª Andressa 
Sales.  Serão utilizados os dados do Sistema de Infor-
mações de Agravos de Notificação (BRASIL, 2006). A 
análise dessas informações secundárias será a base 
para compreender a situação epidemiológica dos aci-
dentes escorpiônicos em Sergipe e com essas informa-
ções subsidiar políticas públicas, especialmente as li-
gadas aos setores da saúde, educação, infra-estrutura e 
meio ambiente, para tomada de decisões ou efetivação 
de ações de recuperação, proteção, prevenção e promo-
ção da saúde da população sergipana.

INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO COM ÓLEO 
ESSENCIAL DA ALPINIA ZERUMBET EM MODELO 
ANIMAL DE FIBROSE PULMONAR INDUZIDO POR 
BLEOMICINA: DA FASE SUBAGUDA À CRÔNICA

Beatriz Benny Sungaila Pereyra, Edna Aragão Farias 
Cândido, Francine Ferreira Padilha

Resumo

A fibrose pulmonar é uma doença crônica caracterizada 
por processos inflamatórios que resultam em prolifera-
ção excessiva de fibroblastos e deposição progressiva 
de tecido conjuntivo no parênquima pulmonar, causan-
do deterioração da função, com sintomas limitantes e 
qualidade de vida desfavorável (MARTINEZ et al., 2008; 
SMITH et al., 2010; STEFANOV et al., 2013). Este trabalho 
tem como objetivo, verificar os efeitos do óleo essencial 
da Alpinia zerumbet na fibrose pulmonar induzida por 
bleomicina em ratos. A amostra será constituída por 72 
animais divididos em três grupos: a) controle negativo: 
serão submetidos a inalação com solução salina (n=24); 
b) padrão convencional: serão tratados com Deflaza-
corte 1ml/kg; (n=24); c) teste: serão submetidos à tera-
pêutica pelo OEAz a 0,05ml/10kg. Subdivididos em 4 
tempos: 14,24,60 e 90 dias, respectivamente. Após cada 
tempo de tratamento, será realizada a eutanásia dos ca-
mundongos e a remoção dos pulmões, os quais serão 
processados para avaliação histomorfológica do infil-
trado inflamatório e categorização do grau de fibrose 
pulmonar. O programa GraphPad Prism 6.0 será utiliza-
do para análise estatística  dos graus de fibrose pulmo-
nar com Teste ANOVA ONE WAY com Pós-teste Tukey 
ou Teste Kruskal-Wallis com pós-teste Dunn’s, além 
de correlação de Pearson ou Spearman, valores de p < 

0,05 serão considerados significativos. Será verificado 
se o processo inflamatório induzido pela bleomicina e 
tratados com o óleo essencial Alpinia zerumbet (OEAz) 
se comportarão diferentemente na análise histológica 
do grupo controle e tratado com deflazacort. Verifican-
do-se como se apresentará na análise da extensão da 
inflamação e no desenvolvimento da reorientação das 
fibras de colágeno. 

FAUNA PARASITÁRIA EM TAMBAQUIS CULTIVADOS 
NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ, SE – RESULTADOS PRE-

LIMINARES DO PROJETO AQUASEC

Daniel Masato Hide, Carolina Roza, Carollina Florido, 
Carina França, Rubens Riscala Madi, Rodrigo Yudi 

Fujimoto

Resumo

A aquicultura vem se tornando uma ótima alternativa 
como fonte de renda e também de proteína para popu-
lações que vivem em zonas rurais. A produção aquí-
cola nacional e mundial não está somente baseada 
em indicadores produtivos, mas sim nos três pilares 
da sustentabilidade: um cultivo produtivo e lucrativo, 
a preservação ambiental e o desenvolvimento social, 
além de ser considerada uma das principais atividades 
a ser fomentada para atingir a meta estabelecida pela 
FAO, de produzir alimento de boa qualidade para uma 
população mundial em constante crescimento. Contu-
do, a intensificação do cultivo de peixes visando maior 
produtividade associado a manejos inadequados po-
dem gerar desequilíbrios e problemas sanitários. Den-
tre os peixes cultivados, o tambaqui é uma espécie na-
tiva adaptada ao cativeiro com mercado consolidado e 
aceitabilidade pelo mercado consumidor. Diante disto, 
o presente estudo objetivou analisar a fauna parasita-
ria de tambaquis no município de Propriá, estado de 
Sergipe, fazendo parte do projeto Aquasec – “Rede de 
pesquisa em Epidemiologia das principais enfermida-
des bacterianas e parasitárias e prospecção de doen-
ças virais em peixes redondos: tambaquis, nos polos 
produtivos de Rio Preto da Eva-AM, Baixo São Fran-
cisco (AL/SE), e pacus na região da Grande Dourados-
-MS, e os fatores de risco associados”. Para tal, foram 
selecionadas no município 4 propriedades (P1, P2, P3 
e P4). Em cada uma destas foram analisados três vi-
veiros, com amostragem de cinco peixes por viveiros, 
totalizando 60 peixes amostrados. Após a coleta os 
peixes foram transportados até o Laboratório de Aqui-
cultura (EMBRAPA) onde foi feita raspagem do muco 
para posterior análise, em seguida foram anestesiados 
(eugenol diluído em álcool 70%), realizada biometria, 
eutanásia e avaliação dos órgãos (brânquias, fígado, 
rim, cecos pilóricos, musculatura e bexiga natatória) 
quanto à ocorrência de parasitos com auxilio de mi-
croscópio óptico. Em média os peixes tiveram compri-
mento padrão de 16,7±4,9 cm e peso de 233,6±168g. 
Após identificação dos parasitos foi calculado o índice 
de prevalência, sendo que dos 60 peixes, 35 estavam 
parasitados por pelo menos um taxa e apresentando 
uma prevalência total de 58,3%. Os organismos en-
contrados e seus respectivos índices de prevalência 
total foram: helmintos monogenéticos (6,67%); Tricho-
dina sp. (8,33%); Ichthyobodo sp. (3,33%); Henneguya 
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sp. (1,67%); Ichthyophthirius multifiliis (1,67%); Lernea 
sp. (41,67%); Copepodito (30%) e Nematoda (3,33%). A 
maioria dos parasitas foi encontrada nas brânquias e 
muco, apenas o nematoide foi encontrado nos cecos 
pilóricos. Comparando as prevalências por proprieda-
des, P4 obteve o maior índice com 100% seguido por 
P2 (80%), P3 (40%) e P1 (13,3%). Nas propriedades 2 e 
4 foram encontrados altas prevalências de Lernea sp. 
(60% e 86,7% respectivamente), fato provavelmente 
influenciado pela introdução de carpas nos viveiros 
pelos produtores com a finalidade de controlar o cres-
cimento de macrófitas. Assim observa-se uma fauna 
de ectoparasitas diversificada sendo os crustáceos os 
que mais infectam os tambaquis em cativeiro, decor-
rência provável da introdução desses agentes patogê-
nicos por outras espécies de peixes.

PROGRAMA MAIS MÉDICOS: 
REFLEXOS EM UMA SOCIEDADE

Mayanna Machado Freitas, Maria Eliane de Andrade, 
Jennifer Santos do Nascimento, Reinaldo Viana Belo 

Neto, Adriana de Lourdes Guedis, Cristiane Costa 
Cunha de Oliveira

Resumo

O Programa Mais Médicos, medida sanativa que tem 
causado impacto social de forte discussão acadêmi-
ca e na imprensa nacional foi estabelecido pela Lei 
Nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, com a proposta 
de melhoria nos recursos humanos na área médica do 
Sistema Único de Saúde (SUS). O Governo Federal Bra-
sileiro criou políticas educacionais nos cursos de me-
dicina, estímulo a pesquisa aplicada ao SUS e inserção 
de médicos em regiões prioritárias para o SUS, medi-
das que não sanam atuais problemas de indicadores 
do SUS, mas que em longo prazo resolverão o proble-
ma da falta de médicos no país. Objetivou-se com este 
estudo discutir o Programa Mais Médicos e sua apli-
cabilidade nas Unidades Básicas de Saúde através da 
literatura científica. Este trabalho consistiu em uma re-
visão bibliográfica brasileira desde sua criação até os 
dias atuais, cuja estratégia de busca incluiu consulta à 
base de dados eletrônica. Foram encontrados apenas 
dois estudos relacionados a este tema o que demons-
tra a escassez de dados científicos que apresentem 
o programa e analisem a efetividade do mesmo para 
seus usuários. Após análise, apesar da escassez na li-
teratura científica, espera-se que o programa tenha im-
pacto positivo e consiga melhorar o índice de médicos 
por mil habitantes no Brasil o que não assegura a me-
lhoria dos índices de saúde da população. Conclui-se 
que é necessário investigar a efetividade do programa 
e seus impactos nos índices de saúde pública.

RELAÇÃO ENTRE HOMA-IR E AMINOTRANSFERASES 
COM O GRAU DE ESTEATOSE HEPATICA PELA 

ULTRASSONOGRAFIA

Josilda Ferreira Cruz, Mário Augusto Ferreira Cruz, 
Larissa Baracho Macena, Priscilla Mota Coutinho, 

Alex França, Cristiane Costa da Cunha Oliveira, Sônia 
Oliveira Lima

Resumo

Introdução: A esteatose hepática é comumente associada 
à obesidade, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e resis-
tência insulínica, de tal forma que aproximadamente 90% 
dos pacientes afetados apresentam pelo menos um dos 
componentes da Síndrome Metabólica. Na esteatose hepá-
tica o paciente geralmente é assintomático, sendo o diag-
nóstico acidental por imagem ou pela alteração das ami-
notransferases. Objetivo: Associar a presença de esteatose 
hepática e seus graus com valores de aminotransferases 
e o índice de resistência insulínica HOMA-IR. Metodologia: 
Estudo prospectivo, descritivo tipo survey, com abordagem 
analítica e quantitativa. Foram analisados 800 pacientes 
que foram submetidos ao exame de ultrassonografi a ab-
dominal (US) por diversas condições clínicas, excluindo 
aqueles com consumo de álcool > 40g/dia e hepatopatias 
prévias. Os pacientes foram submetidos ao US e exames 
bioquímicos (glicemia de jejum, insulina basal e amino-
transferases). Para o cálculo do HOMA-IR foi utilizada a fór-
mula: insulina basal x glicemia em jejum / 22,5. A esteatose 
foi classifi cada pela US em graus, baseado no estudo de 
Saadeh et al (2002). Foi utilizado o teste não-paramétrico 
Kruskal-Wallis para comparar as medianas entre os graus 
de esteatose. A signifi cância estatística foi adotada em 5% 
(P ≤ 0,05). O programa utilizado foi o SPSS 22.0. Resulta-
dos: Foram avaliados 800 pacientes, dos quais a esteato-
se hepática foi diagnosticada através da US em 29,1% (n= 
233), sendo que 51,1% (n= 119) apresentaram esteatose grau 
1, 40,3% (n= 94) grau 2 e 8,6% (n= 20) grau 3. As medianas 
de AST e ALT apresentaram variação estatisticamente sig-
nifi cativa entre os graus de esteatose hepática (p<0,05). Os 
valores de AST apresentaram uma maior associação com a 
gravidade da esteatose (p=0,0001), do que o ALT (p=0,001). 
Em relação ao índice HOMA-IR, a mediana encontrada nos 
pacientes com esteatose grau 1 foi 2,2 (1,9 e 3,5), grau 2 de 
2,6 (2,0 e 5,2) e grau 3 de 6,9 (4,1 e 27,2) (p=0,007). Conclu-
são: O presente estudo mostrou que a esteatose hepática é 
um achado comum entre os pacientes submetidos rotinei-
ramente ao US, havendo uma associação signifi cativa en-
tre o grau da esteatose, os níveis séricos das aminotransfe-
rases e do índice de HOMA-IR. A associaçãoo destes três 
marcadores podem ser utilizados na decisão da indicação 
de biópsia hepática nos pacientes com suspeita de estea-
tohepatite não alcoólica. 
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ACESSO À JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS: 
IMPLICAÇÕES DA ADOÇÃO DE UM SISTEMA DE 

PRECEDENTES JUDICIAIS NO DIREITO BRASILEIRO

Martha Franco Leite, Gabriela Maia Rebouças

Resumo

Este trabalho reflete a fase inicial de pesquisa destina-
da à elaboração de dissertação de mestrado, orientada 
pela professora Dra. Gabriela Maia Rebouças, e tem por 
objetivo avaliar as implicações da adoção de um siste-
ma de precedentes judiciais no direito brasileiro para 
a efetivação do acesso à justiça e garantia de direitos 
humanos. Sabemos que a conquista do reconhecimen-
to de direitos humanos é parte de um processo de luta 
por dignidade e melhorias das condições de vida no 
mundo, que existe necessariamente em contextos plu-
rais, da diferença, gerando disputas por bens, direitos 
e oportunidades (LAFER (2001), RÚBIO (2007)). Entre-
tanto, diuturnamente direitos humanos são violados. É 
diante dessas reiteradas violações de direitos huma-
nos que mais se verifica a necessidade da garantia do 
acesso à justiça. E, para que se tenha um acesso efeti-
vo à justiça, é preciso olhar para o processo. O proces-
so civil brasileiro há muito tem se caracterizado pela 
morosidade e falta de efetividade, não se mostrando 
um instrumento hábil a garantir os direitos daqueles 
que o buscam. O legislador brasileiro tem apresenta-
do diversas propostas de modificações legislativas, 
intencionadas a dar maior celeridade aos processos 
e efetividade às tutelas jurisdicionais, dentre as quais 
a tendência à vinculação de julgados a precedentes 
dos tribunais superiores. Nesse contexto, consideran-
do a importância do processo e do Poder Judiciário na 
efetivação do acesso à justiça e com vistas à garantia 
deste e dos demais direitos humanos, insere-se esta 
pesquisa, que envolve a análise de uma transição pa-
radigmática de um sistema eminentemente legalista e 
formalista – Civil Law – para um sistema em que o Ju-
diciário assume um papel de protagonismo na criação 
do direto – Common Law (MARINONI (2012), LOPES 
FILHO (2014)). O trabalho utiliza o método dialético em 
sua abordagem, método de interpretação dinâmica e 
abrangente da realidade e que considera que os fatos 
precisam ser analisados levando em consideração o 
contexto social, político, econômico em que estão in-
seridos. No âmbito procedimental, o método histórico 
– na investigação do desenvolvimento dos sistemas 
de Common Law e Civil Law – e o método comparati-
vo – para verificar semelhanças, explicar divergências 
e refletir sobre eventuais intervenções de um sistema 
em outro. A coleta de dados se faz através de pesquisa 
documental e bibliográfica. O estudo se justifica pela 
necessidade de questionar e refletir sobre essas im-
plicações que a adoção de um sistema de preceden-
tes pode trazer ao direito brasileiro e, quiçá, a partir 
dessas reflexões, delinear limites para a “importação” 
de institutos que possam enriquecer o direito pátrio e 
ajudar a efetivar os direitos humanos.

A UTILIZAÇÃO DO DIREITO PENAL COMO 
INSTRUMENTO DE ELIMINAÇÃO DE “ESTRANHOS”: 
UMA VISAO CRÍTICA ACERCA DA ATUAL FASE DE 

EXPANSÃO E RECRUDESCIMENTO DO DIREITO PENAL 
SOB A LUZ DOS DIREITOS HUMANOS

Julio Cesar Nascimento Rabelo

Resumo

A presente pesquisa apresenta como cerne principal a atual 
fase do direito penal, mormente no que diz respeito ao seu 
estágio de expansão, e como essa situação acaba atingindo 
determinadas categorias de indivíduos. Aliado a isso, busca-
se também demonstrar o quanto essa sanha criminalizado-
ra das sociedades contemporâneas elimina garantias fun-
damentais, acabando sempre culminando em ofensa aos 
direitos humanos, como a título de exemplo se apresenta a 
teoria do direito penal do inimigo de Gunther Jakobs. Trata-
se de uma pesquisa bibliográfi ca e documental baseada em 
obras e em legislações que apresentam um conteúdo penal 
maximalista. Esta pesquisa é resultado de uma dissertação 
de Mestrado em Direitos Humanos e se encontra em seu es-
tágio inicial. A orientação é do Profº. Luiz Gustavo Grandinetti 
Castanho de Carvalho. A hipótese elaborada é a de que esse 
expansionismo penal acaba quase sempre desaguando em 
determinada de pessoas, categorizadas como “estranhos”, 
fulminando direitos individuais fundamentais presentes no 
Estado Democrático de Direito. O interesse nesta pesquisa 
se dá em virtude do fato de que o poder que o Estado exerce 
sobre a sociedade na busca de um suposto controle social, 
elegendo como meio o direito penal, destrói princípios libe-
rais elementares e acaba levando a civilização a conseqüên-
cias cada vez mais desastrosas.

ACESSO À JUSTIÇA E O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL: INSTRUMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE DE TRABALHO

Paulo Fernando Pacheco
Resumo

A pesquisa desenvolvida no âmbito do Mestrado em Direi-
to Humanos, tem como fi nalidade a análise da garantia fun-
damental do acesso à justiça (Cappelletti, 1773) - prevista na 
Constituição Federal de 1988, no art. 5º, XXXII, o qual afi rma 
que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário le-
são, ou ameaça de lesão a direito – para que se possibilite 
tal previsão, ou legislador infraconstitucional tem o dever 
de criar mecanismo para instrumentalização deste direito, 
qual seja o Código de Processo Civil. Nos últimos anos, 
passou-se ao debate da necessidade de apresentação de 
um projeto de lei que tivesse como fi nalidade a revogação 
da Lei 5.689/1973 - o Código de Processo Civil chamado 
“Alfredo Bouzaid” - com o interesse de ser criado um novo 
CPC – diante deste fato, criou-se uma Comissão presidida 
pelo Ministro Luiz Fux que tinha por fi nalidade estabelecer 
um anteprojeto. Foram apresentados pelo Senado Federal 
os Projetos de Lei 6.025/05 e 8.046/10 todos com fi nalida-
de de revogar a Lei 5.689/1973, o Código de Processo Civil; 
sendo que o anteprojeto elaborado pela Comissão nome-
ada pelo então Presidente do Senado Federal José Sarney, 
teve então a sua discussão institucionalizada no Congres-
so Nacional, desprende-se da exposição de motivos do an-
teprojeto, e atual projeto do novo CPC a preocupação com a 
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concessão da prestação jurisdicional mais “justa” o possí-
vel, acesso à justiça, bem como a necessidade de modifi car 
o formalismo processual que impera no Poder Judiciário. A 
legislação processual do trabalho permite a aplicação das 
regras do processo civil em caso de omissão da CLT e ine-
xistência de incompatibilidade, como se extrai do art. 769, 
da CLT. Por fi m, justifi ca-se a pesquisa, pois busca trazer à 
tona a necessidade de rediscussão da atuação Justiça do 
Trabalho, na defesa do meio ambiente de trabalho, que é 
uma garantia fundamental do trabalhador – meio ambiente 
saudável, para desempenho das suas atividades laborati-
vas - além da nova forma de interpretação de alguns insti-
tutos da CLT, buscando-se um fi m maior permitir-se a efeti-
va e justa aplicação da Jurisdição. Será realizada pesquisa 
bibliográfi ca, documental e jurisprudencial. A pesquisa aqui 
apresentada é resultado da dissertação de mestrado que 
está sendo orientada pela Profª. Drª. Flávia Moreira Guima-
rães Pessoa. O interesse da pesquisa se dá pela relevância 
da discussão sobre as garantias fundamentais do acesso à 
justiça e tutela do meio ambiente de trabalho.

O SENTIDO DA RESISTÊNCIA NO DISCURSO 
DOS DIREITOS HUMANOS

Gabriela Maia Rebouças

Resumo

O pressuposto geral que direciona este trabalho é o de que 
os direitos humanos são marcados por processos de luta e 
resistência por diferentes formas de viver com dignidade. 
A partir deste argumento, afi gura-se como objetivo geral, 
problematizar a forma como os direitos humanos têm sido 
apresentados tradicionalmente, visando romper com con-
cepções essencialistas e abstratas. Dessa forma, adota-se 
um pensamento crítico e contextualizado com o objetivo 
de compreender os direitos humanos como processos de 
luta, a partir da teoria crítica dos direitos humanos. A partir 
disso, é feita uma análise do discurso dos direitos huma-
nos enquanto produto da história, trazendo ênfase para os 
processos de ruptura existentes na construção dos direitos 
humanos, apresentando a matriz ideológica deste discur-
so tradicional enquanto produto da modernidade ocidental 
capitalista. A análise histórica e ideológica do discurso dos 
direitos humanos no ocidente permitirá enxergar proces-
sos de luta e afi rmação de outras formas de compreender 
a dignidade humana, em contraponto às limitações e insu-
fi ciências dos pressupostos universais apresentados na 
modernidade. O objetivo, portanto, é explicitar a importân-
cia das lutas sociais na construção dos direitos humanos 
a partir da realidade concreta. Como segundo ponto, são 
apresentados os paradoxos da resistência na contempora-
neidade, a partir da constatação de que, ao mesmo tem-
po em que cresce a defesa de uma teoria que apresenta a 
resistência enquanto direito fundamental, sob a infl uência 
do constitucionalismo contemporâneo, são perceptíveis 
algumas barreiras ao exercício real da resistência através 
da criminalização das lutas sociais, o que torna visível uma 
incompatibilidade entre a teoria e a ação social. Por fi m, re-
afi rma-se a necessidade de pensar a resistência no tempo 
presente. Para tanto, busca-se analisar os processos de 
resistência a partir da realidade concreta e apresentar as 
lutas sociais como forma de expressão democrática e con-
testação das limitações do discurso tradicional dos direitos 
humanos. Além disso, apresenta-se a dimensão ética e po-

lítica da resistência como forma de relacioná-la à ação po-
lítica e aos direitos humanos desde uma perspectiva crítica 
e contextualizada, com o objetivo de reinventar os direitos 
humanos. O trabalho será realizado através de pesquisa 
bibliográfi ca, de vertente histórica, fi losófi ca e sociológica.

ESTUDO DO CASO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO N. 660861: LIBERDADE DE EXPRESSÃO, 

DIREITO Á HONRA E A RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
PROVEDOR DE CONTEÚDO NA INTERNET.

Carlos Costa, Luis Gustavo Grandinetti Castanho 
de Carvalho

Resumo

Esta pesquisa é resultado do trabalho desenvolvido na 
dissertação do mestrado em direito humanos. O objeto de 
estudo, o Recurso Extraordinário com Agravo n.° 660861, 
em trâmite no Supremo Tribunal Federal, decidirá se o pro-
vedor intermediário, que hospeda sites na Internet e que 
permite a inclusão de materiais em sua plataforma, pode 
ser considerado responsável pelos conteúdos inseridos por 
terceiros e retirá-los de circulação quando ofensivos, inde-
pendentemente de decisão judicial que valore a ilicitude do 
conteúdo e determine a sua exclusão. A problematização 
se concentra em saber se é ou não coerente com o regi-
me democrático e, sobretudo com o sistema constitucional, 
atribuir aos provedores de Internet o dever de monitoria-
mente prévio dos materiais criados e indexados por ter-
ceiros. O objetivo geral, a partir do exame epistemológico 
do caso concreto, é realizar uma releitura da concepção da 
liberdade de expressão com a linguagem da Sociedade In-
formatizada: a Internet. Especifi cadamente, sua intenção é 
(i) compreender o papel da liberdade de expressão nas rela-
ções intersubjetivas informatizadas inseridas na Socieda-
de em Rede; (ii) analisar sob as lentes democráticas se os 
provedores de Internet têm o dever de fi scalizar previamen-
te e de ofício o conteúdo dos materiais criados por terceiros 
e se a conseqüente indisponibilidade do sítio implicaria em 
controle sobre o conteúdo ideológico (censura) ou apenas 
obediência às diretrizes e aos termos de uso dos provedo-
res; (iii) investigar a natureza jurídica da responsabilidade 
civil dos provedores de Internet pelos conteúdos danosos à 
honra; (iv) correlacionar o princípio da reserva de jurisdição 
com a valoração da ilicitude dos conteúdos e o papel da 
notifi cação extrajudicial prévia acerca do conteúdo ofensi-
vo à honra; (v) comparar o entendimento consolidado do 
Superior Tribunal de Justiça e do sistema norte-americano 
e europeu com a disciplina jurídica pátria positivada pela 
Lei n.° 12.965/2014. Como método de pesquisa, adotar-se-á 
o estudo de caso na modalidade único integrado que tem 
como escopo a investigação empírica de um novo padrão 
social e é considerado o mais indicado quando se trata de 
um caso crítico, decisivo para a criação, ampliação, confi r-
mação de uma teoria relevante.  Com esta investigação, 
alguns resultados podem ser desta forma condensados: 
a) a fi scalização prévia e de ofício dos materiais produzi-
dos e indexados por terceiros não é atividade inerente aos 
serviços prestados pelos provedores de conteúdo, mero 
transmissores dos dados; b) diante da ausência do dever 
de monitoriamente preventivo e por não ser considerada de 
risco a atividade desenvolvida pelos provedores de conte-
údo sua responsabilidade civil será subjetiva; c) de regra, 
cabe ao Poder Judiciário exercer o juízo valorativo acerca da 
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ilicitude dos conteúdos criados por terceiros e determinar 
sua indisponibilidade.

ESTRATÉGIAS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL NA ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

DIREITOS HUMANOS: O CASO DO FÓRUM ESTADUAL 
DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

SERGIPE

Lídia Araújo Anjos, Gabriela Maia Rebouças

Resumo

Este trabalho tem por objetivo identifi car as estratégias de 
participação da sociedade civil na elaboração de políticas 
públicas de direitos humanos, com especial atenção aos 
direitos da criança e do adolescente. Para tanto, pretende 
ainda correlacionar a concepção de política pública e parti-
cipação social à luz da teoria crítica dos direitos humanos; 
resgatar a trajetória histórica do Fórum Estadual de Defesa 
da Criança e do Adolescente de Sergipe/Fórum DCA-SE, 
de ampliação, fortalecimento e protagonismo da sociedade 
civil em especial nos anos 2000; bem como, identifi car e 
analisar as estratégias político pedagógicas utilizadas pelo 
Fórum no fomento das políticas públicas, em especial, as 
relacionadas aos direitos humanos de crianças e adoles-
centes em Sergipe. O interesse nesta investigação se dá 
pela percepção inicial da trajetória deste Fórum enquanto 
espaço exclusivo de participação e interlocução política da 
sociedade civil pelos direitos infanto juvenis, mas sem uma 
pesquisa que pudesse discutir a sua importância e sua fun-
ção social. A vivência pessoal da autora nesse espaço e 
atualmente no Movimento Nacional de Direitos Humanos 
– MNDH, aliada à pouca tradição de pesquisa em Sergipe, 
no âmbito dos movimentos sociais em defesa dos direitos 
humanos, em especial da infância, motivou a elaboração 
deste projeto. O objeto de estudo são as estratégias de 
participação da sociedade civil na elaboração de políticas 
públicas, a partir do caso do Fórum DCA-SE. O recorte te-
órico metodológico pauta-se nas refl exões trazidas por 
Freire (2005), Santos (2002), Gonh (1997; 2009) e Flores 
(2009), que se debruçam em uma teoria crítica dos direitos 
humanos e na teoria dos novos movimentos sociais. Além 
da revisão bibliográfi ca, contará com pesquisa documental 
e estudo de caso. Essa pesquisa em andamento no Progra-
ma de Pós Graduação de Direito da UNIT é fi nanciada pela 
CAPES/FAPITEC e conta com a orientação da Profª. Drª. 
Gabriela Maia Rebouças. A hipótese da qual partimos é de 
que espaços de participação e fortalecimento da sociedade 
civil, como o Fórum DCA-SE, são importantes e signifi cati-
vos na perspectiva da reivindicação de direitos e fomento 
de políticas públicas pelos direitos humanos, no caso em 
estudo, da criança e do adolescente.
 
A JUSTIÇA ITINERANTE COMO FORMA DE ASSEGURAR 

ACESSO À JUSTIÇA E A CIDADANIA

Luciana Rodrigues Passos Nascimento

Resumo

Embasada no campo do Direito com ênfase na garantia 
do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal de 
1988; analisar as diversas formas de justiça itinerante como 
meio de promover a cidadania para a população resgatando 

assim a credibilidade do Poder Judiciário. A justiça itineran-
te é uma forma inovadora composta de unidades móveis 
equipadas com o objetivo de resolver os confl itos, dando 
respostas ágeis para a população. Sendo uma pesquisa 
bibliográfi ca, documental e empírica, na qual será analisa 
pesquisa desenvolvida sobre as diversas formas de Justiça 
Itinerante existentes no Brasil, demonstrando ser a mesma 
uma forma inovadora, ou seja, um novo perfi l de acesso à 
justiça para que a população aprenda o signifi cado da ci-
dadania para o exercício adequado de seus direitos, como 
forma de toda a população ter acesso, diminuindo as desi-
gualdades sociais. Essa pesquisa é resultado de uma dis-
sertação de Mestrado em Direitos Humanos e se encontra 
em andamento. A orientação é da Profª. Drª Leslie Shérida 
Ferraz. A hipótese elaborada é que a justiça itinerante é um 
grande meio de acesso à justiça e como forma de garantia 
e cidadania para a população. O interesse neste estudo se 
dá pela importância do acesso à justiça para certa parte da 
população que muitas vezes vive de forma difícil, abaixo da 
linha da pobreza.

JUSTIÇA RESTAURATIVA E DIREITOS HUMANOS: 
IMPASSES E POTENCIALIDADES

Vilobaldo Cardoso Neto, Karyna Batista Sposato

Resumo

Partindo da insatisfação do autor quanto ao sistema cri-
minal vigente, principalmente no tocante à estigmatiza-
ção e estereotipação do infrator, somadas ao “esqueci-
mento” da vítima em toda a persecução penal, a Justiça 
Restaurativa revela-se como uma alternativa não-violenta 
de resolução de confl itos que busca trazer uma ressig-
nifi cação sobre o crime e a própria justiça. Os objetivos 
desta pesquisa são, portanto, analisar criticamente as 
práticas restaurativas no Brasil e no mundo; detalhar 
as potencialidades das práticas restaurativas como re-
forço de implementação dos direitos humanos; discutir 
criticamente os riscos de ampliação do controle e poder 
punitivo estatais sobre a resolução de confl itos na socie-
dade a partir da utilização de mecanismos restaurativos; 
e averiguar quais são os obstáculos existentes para a 
afi rmação da justiça restaurativa como mecanismo legí-
timo de satisfação de litígios no âmbito criminal e outras 
controvérsias. A pesquisa utilizará o método qualitativo 
e a técnica bibliográfi ca. Serão analisados resoluções e 
recomendações da Organizações das Nações Unidas, 
decisões e diretivas do Conselho Europeu, projetos de 
lei em tramitação no Brasil, além do amplo acervo teó-
rico que discute a temática da Justiça Restaurativa, com 
ênfase nas subáreas do Direito Penal, da Criminologia e 
dos Direitos Humanos. Para tanto, terão grande valia as 
contribuições de Howard Zehr (2008), Antoine Garapon 
(2001) e Antonio Beristain (2000), como também cole-
tâneas de artigos publicados pelo Ministério da Justiça 
em parceria com o Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (2005; 2006). Esta pesquisa é fruto 
de uma dissertação de Mestrado em Direitos Humanos e 
está em andamento. Conta com o auxílio fi nanceiro da FA-
PITEC/SE está sob a orientação da Profª. Drª. Karyna Ba-
tista Sposato. Sua principal importância é a discussão de 
métodos efi cazes de resolução de confl itos que possam 
implementar estratégias democráticas e alternativas aos 
sistemas jurídicos, principalmente na esfera penal.
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A DEFESA CONSTITUCIONAL DO CONSUMIDOR E A LEI 
N° 12.414/2011 (CADASTRO POSITIVO)

Afonso Carvalho de Oliva, 
Marco Aurélio Rodrigues Cunha e Cruz

Resumo

É inegável a importância dos dados pessoais na atualidade. 
Impactam decisivamente nas relações sociais, econômicas, 
jurídicas e políticas. E não estão imunes desta relevância 
os bancos de dados que concentram informações das rela-
ções de consumo. A presente pesquisa tem como objetivo 
o estudo da Lei nº 12.414/2011 (“Cadastro Positivo de Crédi-
to”) e de sua relação com a proteção constitucional do con-
sumidor. A análise baseia-se na inefi cácia social desta lei 
(direito posto) quando comparada com as expectativas de 
proteção do consumidor brasileiro e de criação de leis com 
base no desenvolvimento social (direito pressuposto) atra-
vés um breve histórico da Lei nº 12.414/2011, com a análise 
comparativa entre o que foi posto à população e o que se 
esperaria de uma lei de cunho consumerista. Em contínuo, 
passamos à análise da proteção constitucional do consu-
midor, demonstrando o atual estado de desconexão exis-
tente entre a Lei nº 12.414/2011 e a referida proteção – que 
deve ser entendida de forma ampla e não apenas limitada 
– e os dispositivos legais específi cos para a proteção con-
sumerista. A metodologia do presente estudo é eminente-
mente bibliográfi ca, tendo-se realizado um levantamento 
histórico da criação da Lei no 12.414/2011. Observando-se 
seus antecedentes históricos e a motivação para o surgi-
mento do texto legal, posiciona-se como uma crítica acerca 
de sua apresentação midiática e da indução do consumidor 
em erro – crítica fundada na diferenciação entre o direito 
posto pelo Estado e o direito pressuposto pela sociedade 
brasileira. Essa pesquisa serve como fundamento inicial 
para uma dissertação do Mestrado em Direitos Humanos 
e se encontra em andamento. A hipótese elaborada é que a 
aprovação da Lei nº 12.414/2011 em nada contribuiu para a 
defesa constitucional do consumidor, apresentando-se em 
realidade como uma ferramenta capaz de reverter os da-
dos pessoais dos consumidores em mercadorias a serem 
expostas no mercado de consumo. O interesse nesta in-
vestigação se dá pela importância de estudos que defi nam 
a proteção dos dados pessoais nas relações de consumo 
como um direito fundamental a ser tutelado pelo Estado.

O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO 
COMO FERRAMENTA DE TUTELA AOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE NA INTERNET

Hêica Souza Amorim, Marco Aurélio Cunha Cruz

Resumo

Inicia-se a análise da problemática do direito ao esque-
cimento ao se observar que a transformação da socie-
dade agrária do século XIX para a sociedade urbana e 
industrial do século XX e a transição para a sociedade 
informatizada do século XXI, somada ao surgimento do 
consumo de massa e do avanço tecnológico possibili-
tou que o conteúdo dos direitos da personalidade, an-
corado na dignidade da pessoa humana se emergisse.  
Neste cenário, protagonizou-se a discussão da abertura 
científica para a reflexão sobre o direito ao esquecimen-

to. Os objetivos da pesquisa consistem em verificar se 
é viável juridicamente a proteção do direito ao esqueci-
mento na internet como direito da personalidade autô-
nomo ou não (con)fundido com direito à vida privada, 
honra e própria imagem. Para a elaboração investiga-
ção será utilizado o método dedutivo subsidiado por 
pesquisa bibliográfica e documental, com a sucessão 
de 03 etapas. Na primeira, serão estudados os princi-
pais casos jurídicos nacionais e alienígenas de enfren-
tamento à tese do direito ao esquecimento. Na segun-
da etapa, examinar-se-á se o direito ao esquecimento 
pode decorrer da dignidade da pessoa humana e ser 
incluído na categoria dos direitos da personalidade. Por 
fim, na última etapa, analisar-se a possibilidade jurídica 
do reconhecimento do direito ao esquecimento, se tem 
estofo científico e normativo para este ser invocado. 
Desde logo é possível constatar que o uso lesivo das 
mídias no seio dos direitos humanos da personalidade 
leva à busca de formas de controle/regulação ao aces-
so de informações sobre o indivíduo e o destino que 
se faz delas. Este, efetivamente, é o receio que há de 
se adentrar da Sociedade Informatizada sem um juízo 
sinestésico (SANCHEZ RUBIO, 2007), crítico (HERRE-
RA FLORES, 2009a, 2009b), emancipador (DE SOUSA 
SANTOS, 2011) ou libertador (DUSSEL, 2007) dos bens 
da personalidade. Portanto, chega-se à conclusão par-
cial que o direito ao esquecimento decorre da dignidade 
da pessoa humana e é categorizado como bem autôno-
mo da personalidade, sendo, portanto, defensável como 
direito da personalidade, pois incluído na releitura da 
privacidade.

A RESPONSABILIZAÇÃO DO ADOLESCENTE NO 
MARCO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS: 

UM ESTUDO COMPARADO DA LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA E PORTUGUESA

Adriana Caetana Santos, Karyna Batista Sposato

Resumo

Este trabalho apresenta ideias sobre o projeto de pes-
quisa de dissertação que analisa a responsabilização 
do adolescente no marco Internacional dos Direitos 
Humanos a partir de um estudo comparado. A proble-
mática deste estudo está em identificar as semelhan-
ças e diferenças existentes no trato das legislações de 
dois países, buscando verificar possíveis caminhos a 
serem construídos e consolidados no campo da res-
ponsabilização dos adolescentes. Dessa forma, o ob-
jetivo geral da pesquisa é analisar comparativamente 
as legislações brasileira e portuguesa, a luz da verten-
te teórica e normativa dos direitos humanos, conside-
rando o importante marco da Convenção Internacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esta pesqui-
sa se justifica por pretender confrontar as legislações, 
visando contribuir para um desenvolvimento teórico, 
legislativo e prático acerca do tema estudado, inclu-
sive podendo apresentar novas diretrizes aos países 
comparados, dentro de uma visão jurídica coerente 
acerca da responsabilidade dispensada aos adoles-
centes diante de uma prática conflitante com a lei. Os 
objetivos específicos são: analisar comparativamen-
te o tratamento do Direito brasileiro e português que 
antecedeu o modelo legislativo atual sobre a respon-
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sabilidade do adolescente; compreender juridicamen-
te o alcance das medidas aplicadas como formas de 
responsabilizar o adolescente no Brasil e em Portugal, 
considerando as legislações vigentes; verificar as es-
pecificidades das medidas, especialmente a privativa 
de liberdade, e os direitos do adolescente durante o 
período de institucionalização nos dois sistemas; por 
fim, traçar considerações acerca dos avanços e retro-
cessos nas legislações, identificando posições mais 
coerentes para um modelo alicerçado na garantia dos 
direitos humanos e na promoção da dignidade huma-
na dos adolescentes. O método de abordagem utili-
zado na pesquisa é o indutivo, já que a análise parte 
da legislação de dois países específicos. Como mé-
todos auxiliares são utilizados o direito comparado e 
a pesquisa histórica, que possibilitam confrontar as 
legislações, permitindo a análise de convergências e 
divergências e a compreensão sobre a normativa que 
antecedem o parâmetro atual. Como técnica de estudo 
utiliza-se a pesquisa bibliográfica, a fim de buscar o 
referencial teórico sobre a responsabilidade do ado-
lescente e a questão dos direitos humanos, o que co-
brirá parcela significativa dos conceitos, elementos e 
caracterização da análise do tema. O interesse nesse 
estudo funda-se em promover um aprofundamento te-
órico que corrobore para as discussões e para a prática 
da responsabilização dos adolescentes, sem perder de 
vista a importância da garantia dos direitos humanos e 
a dignidade humana desses jovens.
 

INÍCIO DA VIDA HUMANA E O ESTATUTO DO EMBRIÃO

Lucivânia Guimarães Salles, Henrique Ribeiro Cardoso

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo delimitação norma-
tiva do inicio da vida humana e consequente tutela da vida 
humana embrionária, tema que ganhou novo tônus com a 
efetivação da técnica da fertilização in vitro, que forma embri-
ões  extracorpóreos. Impende-se destacar que esta questão 
já foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal em 
duas oportunidades, primeiro no julgamento da ADI 3510 que 
decidiu acerca da inconstitucionalidade da lei 11.105/2010; se-
gundo, na ADPF 54 que decidiu acerca da permissibilidade de 
aborto de feto anencéfalo. Em ambos os julgamentos, o voto 
da maioria dos ministros do STF, posicionou-se pelo indefe-
rimento de proteção ao embrião extracorpóreo argumentan-
do-se que no ordenamento jurídico brasileiro não existe um 
marco normativo acerca do inicio da vida. Evidencia-se que 
fora desconsiderado o Pacto de São José da Costa Rica- 1969,  
Tratado Internacional de Direitos Humanos, que tem por sig-
natários os Estados Americanos, incluindo o Brasil. Sua ratifi -
cação pelo Congresso Nacional se deu através do Decreto n. 
678/ 1992. Em que pese ser anterior à Emenda Constitucional 
45/2004, que deferiu natureza jurídica de Emenda Constitu-
cional aos Tratados de Direitos Humanos aprovados pelas 
Casas do Congresso Nacional com 3/5 dos votos, em dois 
turnos de votação; não se pode negar a natureza de norma 
constitucional, segundo a melhor doutrina, Cançado Trindade 
(2006) Flávia Piovesan (2012), pois integra o catálogo de di-
reitos fundamentais inseridos pelo §2º do art. 5º da CF-88. Em 
que pese o Supremo Tribunal Federal não esposar esta tese, 

pois no julgamento do RE 466.343-SP a vertente defendida 
pelo Ministro Gilmar Mendes, tese vencedora, foi no sentido 
de reconhece  que a hierarquia ordinária dos Tratados de Di-
reitos Humanos  viola os princípios constantes na Convenção 
de Viena (1969), sendo incompatível com o desenvolvimento 
do constitucionalismo contemporâneo em face do caráter 
especial destes tratados dentro do sistema de proteção à 
pessoa humana. Sustenta que a tese da infraconstituciona-
lidade e supralegalidade dos TDH internalizados antes da EC 
45/2004 é a que melhor atende a proteção e a promoção da 
dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Nesta 
esteira, qualquer que seja a vertente adotada, O Pacto de San 
José da Costa Rica é hierarquicamente superior a toda legis-
lação infraconstitucional, estabelecendo um marco normativo 
em relação ao início da vida, uma vez dispõe no “artigo 4º: - Di-
reito à vida. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua 
vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde 
o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida 
arbitrariamente.” O ordenamento jurídico brasileiro reconhece 
como marco inicial da vida humana o momento da concep-
ção. Não se pode negar reconhecimento do estatuto jurídico 
do embrião extracorpóreo. 

A TRANSEXUALIDADE NA ATUALIDADE: DIREITO 
À IDENTIDADE DE GÊNERO E OS DESAFIOS DA 

DESPATOLOGIZAÇÃO

Thenisson Santana Doria

Resumo

Na sociedade brasileira, há um quadro histórico de 
preconceito, marginalização e discriminação suporta-
do pela população transgênero ou gênero trans (tran-
sexuais e travestis). No direito comparado existe uma 
sólida corrente favorável ao reconhecimento do tran-
sexualismo, seja por via administrativa, judicial ou le-
gislativa. Na Espanha, em 2007, por unanimidade, o 
senado federal aprovou a lei de identidade de gênero, 
que assegurou a adequação do gênero no registro ci-
vil, sem que o indivíduo obrigatoriamente submeta-se 
ao diagnóstico, tampouco à cirurgia de redesignação 
de sexo. Desde 10 de fevereiro de 2010 o transexua-
lismo não é mais considerado uma doença mental 
na França, primeiro país do mundo a retirá-lo da lis-
ta de patologias psiquiátricas. A Argentina, em maio 
de 2012, aprovou a lei 26.743/2012, que ultrapassa as 
raias da formalidade, garantindo a alteração dos docu-
mentos e assentamentos civis de acordo com a “iden-
tidade de gênero auto percebida” além de autorizar 
no sistema público de saúde intervenções cirúrgicas 
e tratamentos hormonais, se necessários. No Brasil, 
entre o ser e o não ser, que leva a uma dubiedade, é 
possível ao transexual alterar sim a documentação de 
registro civil que servirá como alinhamento da apa-
rência à identidade de gênero, no entanto o Poder Ju-
diciário tem exigido, conforme decisões majoritárias, 
que a alteração nos registros cartorários ocorra após 
a submissão do transexual à cirurgia de redesignação 
de sexo, uma vez que não há qualquer dispositivo legal 
que legitime a identidade trans. É iminente a possibi-
lidade de exclusão do transtorno de identidade de gê-
nero do rol de doenças nos manuais da OMS, havendo 
a possibilidade de ser catalogado como uma discor-
dância ou incongruência. Os desafios da despatolo-
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gização, tal qual o entendimento da identidade trans, 
são complexos, especialmente por existir o temor de o 
amparo governamental ser subtraído na assistência à 
saúde. Assim, través dessa trajetória, constata-se que 
o entendimento da variabilidade e riqueza sociocultu-
ral do universo humano ou o vasto caleidoscópio de 
possibilidades na esfera da sexualidade encontra-se 
em constante evolução, merecendo continuadamente 
uma transformação nesse entendimento e revisão de 
conceitos, onde deve ser avaliada a eficácia, ou não, do 
ordenamento jurídico brasileiro na área de direitos da 
personalidade e transexualidade, a fim de minimizar o 
fosso da discriminação e desigualdades; mazelas que 
ultrapassam a individualidade, voltando-se à própria 
sociedade.

LIBERDADE INDIVIDUAL E COMÉRCIO DE ÓRGÃO

Caio Humebrto Dória

Resumo

Este trabalho tem por objetivo contrapor os argumentos 
favoráveis e desfavoráveis a legalização do comércio de ór-
gãos, trazendo argumentos dos polos distintos e ponderan-
do-os com uma fundamentação teórica baseada na liber-
dade de individual. Inicialmente serão levantadas questões 
atinentes à liberdade individual de quem deseja comercia-
lizar seus próprios órgãos e as implicações que isso resul-
taria no plano social. Diante do diálogo exposto através de 
diferentes autores, chegou-se à conclusão de que a liberda-
de individual é produto de fatores sociais que a devem ga-
rantir. Desse modo, essa liberdade não pode prejudicar os 
próprios fatores que a garantem. Sendo assim, o limite da 
liberdade individual fora identifi cado como o momento em 
que uma liberdade em sentido estrito deve ser restringida 
para que uma liberdade em sentido amplo continue sendo 
garantida. Diante disso, os argumentos levantados favorá-
veis ao comércio de órgãos baseiam-se somente na con-
cepção da liberdade individual absoluta da pessoa. Saindo 
do plano abstrato em que tai argumentos favoráveis repou-
sam e trazendo o tema para as linhas práticas da realidade, 
e com dados concretos, foi possível vislumbrar que aque-
le que possui tendência a vender seus órgãos está sem-
pre em uma camada mais baixa da sociedade, num plano 
econômico inferior. E que a venda de órgãos não é conse-
quência direta para a remoção desse indivíduo da linha de 
pobreza, fomentando somente um acréscimo patrimonial 
esporádico em detrimento de uma capacidade de saúde 
permanente. A consequência da permissão do comércio de 
órgãos seria basicamente enriquecer o rico e empobrecer 
o pobre, face ao seu caráter exploratório de vulnerabilida-
de econômica e social. Fato que signifi caria um retrocesso 
perante todas as lutas travadas na última década em prol 
dos direitos humanos. Por fi m, fora analisada a postura 
do ordenamento jurídico pátrio e constatado que tanto a 
Constituição de 1988, quanto as leis de transplantes estão 
em consonância com os tratados internacionais no que diz 
respeito à dignidade da pessoa humana como um limitador 
dos bens comercializáveis, excluindo, portanto, os órgãos 
humanos. Essa pesquisa que se deu no Programa de Pós 
Graduação de Direito da UNIT, foi fi nanciada pela CAPES/
FAPITEC e conta com a orientação do Prof. Dr. Luis Gustavo 
Grandinetti Castanho de Carvalho.

AS MONOCULTURAS DE OGMs, BIOSSEGURANÇA 
E O BRASIL: UMA ANÁLISE CRÍTICA DOS 

MECANISMOS REGULATÓRIOS NACIONAIS DA 
BIOTECNOLOGIA

Leonardo Menezes Vasconcelos Silva, Karyna Sposato

Resumo

A biotecnologia moderna é um fenômeno que já alcan-
çou todo mundo. A indústria biotecnológica  fornece 
diariamente para populações mundiais  alimentos e 
produtos carregados com os efeitos, ainda desconheci-
dos, desta tecnologia. Diante desta realidade irreversí-
vel, a biossegurança emerge como a ferramenta capaz 
de regular o uso dos Organismos Geneticamente Mo-
dificados (OGMs) e, assim, garantir a utilização segura 
para os seres humanos, animais e a natureza. No plano 
internacional, os paradigmas regulatórios dos Estados 
Unidos e da União Europeia se constituem como veto-
res da livre propagação, com um forte caráter mercado-
lógico, ou do manuseio controlado, e cauteloso, da bio-
tecnologia. Esta dicotomia influenciou na construção 
das normas regulatórias de algumas regiões e países. 
No caso do Brasil, identifica-se uma tendente confor-
mação da legislação nacional com as orientações inter-
nacionais constante na Convenção de Diversidade Bio-
lógica e no Protocolo de Cartagena. Todavia, o plantio 
de transgênicos é um dos setores econômicos de maior 
ascensão no território brasileiro, de modo a conformar 
o país como o segundo maior produtor de soja transgê-
nica no mundo.  A liberação comercial é regulada, prin-
cipalmente, pela Comissão Técnica Nacional de Bios-
segurança (CTNbio), prevista na  Lei  11.105/20015,  e 
que apresenta uma série de medidas institucionais que, 
historicamente, foram bastante questionadas pela so-
ciedade civil tendo em vista o caráter pró-transgênicos. 
Portanto, torna-se urgente  refletir sobre a aplicação, 
bem como a efetividade, da Lei de Biossegurança me-
diante um estudo crítico dos mecanismos administrati-
vos previstos na legislação. Objetiva-se assim verificar 
quais as aproximações e as divergências do sistema re-
gulatório brasileiro com os paradigmas norte americano 
e europeu para se visualizar quais as consequências da 
utilização dos OGMs no contexto regulatório nacional. 

NANORRESÍDUOS RISCOS POTENCIAIS PARA O 
MEIO AMBIENTE: DIÁLOGO COM O PRINCÍPIO DA 

PRECAUÇÃO

Ellen Oliveira Fumagali

Resumo

A nanotecnologia é um dos ramos da ciência que mais se 
desenvolve, em decorrência dos altos investimentos em 
pesquisa realizados pelos Estados Unidos, Alemanha e 
Japão. O Brasil faz parte do grupo que integra China e Ín-
dia. Em 2001, os Estados Unidos disponibilizavam recur-
sos na ordem de US$ 464 milhões, já em 2007 esse pa-
tamar alcançou cerca de US$ 1,5 bilhões com pesquisas 
destinadas à nanotecnologia. (PASCHOALINO; MARCO-
NE; JARDIM, 2010). No Brasil, estimam-se investimentos 
de R$ 440 milhões entre 2013 a 2014, segundo informa-
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ções do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI, 2014). 
As novas tecnologias apresentam um caráter parado-
xal, pois se de um lado promovem benefícios, por outro 
lado provocam externalidades negativas. Nesse sentido, 
o termo nanorresíduos é derivado de uma tradução do 
conceito de nanowastes, em inglês, que pode ser com-
preendido como os resquícios do consumo e produção 
de materiais advindos da nanotecnologia e incluem 
nanopartículas, compósitos, misturas, metais puros e 
aerossóis solúveis e insolúveis (BYSTRZEJEWSKA-PIO-
TROWSKA et al., 2009). Atualmente, existe uma série 
de questões relacionadas a essa emergente tecnologia 
que necessitam de respostas, principalmente quanto 
aos efeitos que os nanorresíduos podem causar a saúde 
dos homens e do meio ambiente. Dessa forma, adverte 

Nogueira: “[...] uma grande variedade de nanopartículas 
está sendo sintetizada, processada e descartada, em 
proporções cada vez maiores, sem prévio conhecimento 
dos seus possíveis efeitos tóxicos”. (NOGUEIRA; PAINO; 
ZUCOLOTTO, 2013, p. 60). No que tange ao princípio da 
precaução seu fundamento encontra respaldo no artigo 
225, paragrafo 1º, V da Constituição da República Fede-
rativa do Brasil de 1988, que assim prevê: “[...] controlar 
a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substância que comportem risco para a vida, 
a qualidade de vida e o meio ambiente”. (BRASIL, 1988). 
Busca-se na Precaução desenvolver o fundamento jurí-
dico para a gestão sustentável dos nanorresíduos. Como 
metodologia de abordagem será o utilizado o método 
“fenomenológico- hermenêutico”. 





Seminário de Práticas 
Investigativas e Temas Livres

 Apresentações orais 
 

Ciências da Saúde e Biológicas





Anais || Sempesq || 2014

249

A IMPORTÂNCIA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO 
ÂMBITO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL INFANTIL

Luna Guirra, Tatiana de Carvalho Socorro

Resumo

A escassez de conhecimentos acerca dos cuidados ne-
cessários de higiene bucal representa uma realidade 
frequente uma vez que a informação não é acessível a 
todas as camadas da população e, dificilmente, é apre-
endida de modo a produzir conhecimento e autonomia 
em relação aos cuidados com a saúde. Diante dessa 
realidade, é de fundamental relevância a elaboração 
de projetos de extensão universitária, os quais viabi-
lizam a função social transformadora da universidade 
e restaura a sua credibilidade junto à sociedade (CAL-
DAS; BARBOZA, 1995); e, especificamente, promovem 
ações de educação preventiva e curativa em escolas 
públicas, conscientizando os alunos da importância 
em manter a dentição e a boca saudável, visando a 
melhoria na qualidade da saúde bucal de crianças, e 
consequentemente, possibilitando qualidade de vida e 
bem estar. Nesse sentido, o presente projeto objetiva 
promover a saúde bucal de crianças de até 12 anos de 
idade incompletos através de ações de caráter educa-
tivo, preventivo e curativo, e tem ênfase nos cuidados 
odontológicos à pré-escolares. Deve-se mencionar que 
essa prática de extensão universitária foi realizada nos 
Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI’s) e 
em Colégios Estaduais, ambos no distrito sanitário 
Cabula-Beirú, na cidade de Salvador (BA), com a par-
ceira da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 
(EBMSP). Quanto à metodologia adotada, realizou-se 
as seguintes atividades: avaliação da condição de hi-
giene oral (índice de placa), escovação supervisionada, 
aplicação tópica de flúor, educação em saúde bucal 
utilizando meios criativos como peça teatrais, brinca-
deiras, interação com as crianças, ocorrendo sempre 
uma troca de conhecimentos e experiências com in-
tenção de levar informações e mostrar a importância 
da saúde bucal. Acerca dos resultados obtidos, essa 
intervenção contribuiu para a obtenção de uma forma-
ção acadêmica com um conhecimento em saúde bu-
cal ampliado, proporcionado por novas experiências e 
vivências, e oportunizou um amadurecimento profis-
sional, ao possibilitar um saber fazer consciente, crí-
tico, transformador e humanizador. Vale destacar, que 
a extensão universitária representa um benefício não 
só para o estudante universitário, mas também para 
a comunidade, pois conseguiu-se motivar as crianças 
para o hábito de higiene bucal; além disso, efetuou-se 
o trabalho de educação, de bons hábitos de higiene 
e alimentação. Para o grupo de crianças consideradas 
de alto risco, foram realizadas visitas periódicas e de-
senvolvidas as mesmas ações. A partir dessa vivência 
pode-se constatar que a extensão universitária pos-
sui papel extremamente relevante, tanto na vida dos 
acadêmicos, que colocam em prática o conhecimento 
obtido em sala de aula, quanto na vida das pessoas 
que usufruem deste aprendizado (RODRIGUES, et al., 
2013). Assim, espera-se que esse relato de experiência 
contribua para o incremento de projetos de extensão 
universitária, com o intuito de subsidiar projetos de 
melhoria da saúde bucal infantil.

ANÁLISE DE CONTEÚDO TEMÁTICO-CATEGORIAL: 
CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS

Tatiana Carvalho Socorro, Marília Amorim Figueiredo

Resumo

O presente artigo tem por objetivo possibilitar esclareci-
mentos acerca do que constitui o procedimento de análise 
de conteúdo, a fi m de fornecer subsídios para sua adequa-
da utilização. Para alcançar tal propósito, percorreu-se a se-
guinte trajetória teórica: delimitar conhecimentos acerca da 
defi nição, importância, funções e modalidades desse tipo 
de análise; delinear as etapas da análise de conteúdo, par-
ticularmente da análise temática ou categorial; apresentar 
a execução dessa técnica a partir da discussão e resulta-
dos de uma pesquisa realizada por Socorro (2006); bem 
como destacar as potencialidades que esse método ana-
lítico oportuniza. Para constituição desta pesquisa, ressal-
ta-se a utilização dos fundamentos teóricos e técnicos das 
autoras, Laurence Bardin (2007) e Maria Cecília de Souza 
Minayo (2013), as quais assumem relevância no âmbito 
científi co em relação à análise de conteúdo. Por fi m, o pre-
sente artigo pretende despertar interesse acerca desta téc-
nica ao introduzir o leitor em sua fundamentação teórica e 
no âmbito operacional. Além disso, este trabalho científi co 
permite a constatação que a análise de conteúdo não se 
constitui numa simples técnica, mas que é considerado um 
método analítico em constante revisão, e que se destaca 
pela vasta amplitude de estudos, publicações e pesquisas 
nas diversas áreas das ciências humanas e sociais.
 

A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO CONTRA O 
PAPILOMAVÍRUS HUMANO EM ADOLESCENTES SEM 

VIDA SEXUAL ATIVA

Aparecida Praxedes de Oliveira Freitas, Cleidinaldo Ribeiro 
de Goes Marques, Yasmim Anayr Costa Ferrari, Carla Gra-

siela Santos de Oliveira

Resumo

Introdução: Dentre os agentes virais transmitidos por via 
sexual, a infecção pelo papilomavirus humano (HPV) é a 
mais frequente, compreendendo também o grupo de vírus 
que está associado a mais de 90% das neoplasias. Devido 
ao caráter assintomático das lesões precursoras da neo-
plasia, as manifestações clínicas geralmente aparecem 
quando está em grau avançado. Diante disso, torna-se 
importante o acompanhamento ginecológico periódico às 
mulheres com vida sexual ativa e vacinação em adolescen-
tes sem vida sexual ativa, como forma profi lática. Objetivo: 
Verifi car a importância da vacinação contra o Papilomaví-
rus Humano (HPV) em adolescentes sem vida sexual ati-
va. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão de 
literatura, onde foram selecionados 11 artigos das bases de 
dados SCIELO e LILACS a partir dos descritores: adoles-
centes, vacinação, papilomavírus humano e vacinas contra 
HPV. Resultados: O HPV está intimamente relacionado ao 
câncer de colo uterino, principalmente os tipos 16 e 18, que 
possuem caráter oncogênico, ou seja, com capacidade de 
desencadear câncer. A iniciação sexual cada vez mais cedo 
faz com que o contato com o vírus aconteça de forma pre-
coce, sendo este caracterizado como uma DST. A vacina 
desenvolvida contra o HPV é uma das medidas tomadas na 
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tentativa de minimizar os danos por ele trazidos. Devido ao 
seu caráter profi lático, a administração da vacina é indica-
da em pré-adolescentes e adolescentes que não iniciaram 
suas atividades sexuais, pois essas condições indicam que 
não houve contato com o vírus através da sua principal for-
ma de transmissão, a sexual. O esquema vacinal consiste 
na administração de três doses da vacina quadrivalente, 
sendo a primeira em uma data pré-estabelecida, quando 
disponibilizada pelo SUS, a segunda seis meses após a pri-
meira e a terceira cinco anos após a segunda. É válido res-
saltar que a vacina não substitui os exames preventivos e 
o uso de preservativo.  A relação entre a infecção pelo HPV, 
o surgimento do câncer de colo uterino e o grande número 
de mortes devido a esta doença evidencia a importância da 
vacinação contra o HPV que, aliada a uma boa educação 
sexual, trará inúmeros benefícios à população.
 

HEPATOPATIA ALCOÓLICA E ÓBITO EM UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA DE ARACAJU/SE: RELATO DE CASO

Kelvyn dos Santos Trancoso, Fernanda Gomes de Ma-
galhães Soares Pinheiro, Ingridy Isabelle Santos, José 

Mateus Fonseca de Oliveira

Resumo

Introdução: A epidemiologia da cirrose hepática é de difícil 
obtenção quanto a prevalência, contudo sabe-se que a cir-
rose hepática é mais frequente no sexo masculino e a do 
tipo alcoólico, em homens em idades produtivas atribuídas 
pela dependência química e este gênero apresenta coefi -
ciente de mortalidade por cirrose 4,5 vezes maior que as 
mulheres. No Brasil as taxas de alcoolismo são elevadas, 
criando uma situação de difícil tratamento e reabilitação 
social. Dados sobre alcoolismo mostram elevada preva-
lência entre homens na região Sudeste do Brasil. O óbito 
prematuro por cirrose hepática  são atribuídas ao alcoolis-
mo, estilo de vida, interações entre a hereditariedade de de-
feitos metabólicos, anormalidades biológicas e por fatores 
psico-social e cultural. O consumo abusivo do álcool pro-
duz um substância que é altamente tóxica ao fígado cha-
mada de acetaldeído que pode levar a danos irreversíveis. 
Nesses indivíduos que possuem uma história de alcoolis-
mo crônico, possuem quatros fases distintas do processo 
de dano reversível até o desenvolvimento da hepatopatia 
alcoólica. Além dos danos biológicos, sabe-se que a de-
pendência química é uma doença com etiologia complexa, 
com prejuízos a nível social e cultural. Objetivos: relatar o 
curso da hospitalização até o óbito de um paciente alco-
ólatra crônico com diagnóstico de hepatopatia alcoólica. 
Relato de Caso: Os dados foram coletados através da aná-
lise em prontuário. Paciente de 56 anos, sexo masculino, 
com ensino fundamental incompleto, casado, proveniente 
de Aracaju/SE, com antecedentes patológicos de hiperten-
são e dependência alcoólica, admitido no hospital referên-
cia de Sergipe no dia 02 de abril de 2014. Queixa principal 
de hematêmese, desorientação e rebaixamento do nível 
de consciência. O diagnóstico médico identifi cou varizes 
esofagiana, no ato da admissão. No dia 5 de abril de 2014 
foi admitido na Unidade de Terapia Intensiva, apresentan-
do evolução do quadro para Encefalopatia Hepática, com 
uso de droga vasoativa, lactulona, suporte enteral por son-
da enteral e ventilação mecânica. Os achados no exame 
físico foram Escala de Coma de Glasgow 3, icterícia, ana-
sarca, mucosa oral prejudicada, padrão respiratório com 

estertores, hipotermia, arrítimicas, pressão arterial inaudível 
e oligúria. Os diagnósticos associados a hospitalização no 
ambiente crítico, dado a gravidade da doença e condições 
clínicas foram Pneumonia Associada a Ventilação Mecâni-
ca e Insufi ciência Renal, evoluindo para óbito no dia 10 de 
abril de 2014. Conclusão: A dependência alcoólica é uma 
realidade na população mundial e brasileira com conse-
quências graves ao estado de saúde, às relações sociais e 
familiares. O caso relatado constatou o óbito após oito dias 
de internação o que pode ser explicado pelo sinergismo do 
álcool com a evolução clínica de curso rápido das outras 
co-morbidades como a insufi ciência renal e encefalopatia  
hepática. O processo de morrer requer dos profi ssionais de 
saúde, zelo, condições psicológicas para tratar com digni-
dade e profi ssionalismo o fi m da vida.

O PAPEL DA ENFERMAGEM A MULHER 
COM DISFUNÇÃO SEXUAL

Daniel Conceição do Santos Batista, Marilene da Cruz 
Nascimento Batista

Resumo

Disfunção sexual refere-se à difi culdade sentida por 
uma pessoa ou casal durante qualquer estágio da ati-
vidade sexual, incluindo desejo, excitação ou orgasmo. 
As disfunções sexuais femininas podem afetar o desejo 
sexual e alterar as respostas psicológicas e fi siológicas 
do corpo frente aos estímulos sexuais, causando sofri-
mento e insatisfação não só na pessoa, como também 
no seu par. Tem como etiologia causas orgânicas, hema-
tológicas, problemas psicológicos e genéticos. Pode ser 
primária, com ocorrência na primeira experiência sexual 
ou secundária, quando ocorre após prévia competência. 
O presente estudo tem o objetivo de identifi car as prin-
cipais causas de disfunções sexuais na mulher, ampliar 
os conhecimentos sobre a disfunção sexual na popula-
ção feminina devido à mesma estar sujeita a fatores que 
venham interferir no relacionamento, trazendo sofrimen-
to e difi culdade na atividade sexual e que possam vir a 
afetar diretamente sua vida interpessoal e qualidade de 
vida, e analisar o papel da assistência de enfermagem 
relacionado à disfunção sexual. Realizou-se um levanta-
mento bibliográfi co sendo analisados artigos científi cos, 
periódicos, CAPES, BDENF, e obras literárias no período 
de agosto a novembro de 2013 fi ltrados pelos indicado-
res booleanos: saúde da mulher e disfunção sexual ou 
enfermagem. Verifi cou-se que os distúrbios sexuais são 
usualmente diagnosticados quando é parte importante 
das alterações da sexualidade de um indivíduo. Podem 
existir por toda a vida, serem adquiridos devido a expe-
riências de vida ou a patologias clínicas e/ou psiquiá-
tricas. Difi culdades de relacionamento podem levar ao 
aparecimento de patologias da sexualidade humana e 
vice-versa. Essas difi culdades podem ou não desencade-
ar ansiedade na pessoa afetada, dependendo do quadro 
clínico e da visão que a pessoa possui sobre a impor-
tância de sexo em sua vida.. É comum que estas altera-
ções sejam escondidas com muito confl ito pela pessoa 
acometida, ocasionando solidão, ansiedade e sintomas 
de depressão. É importante reconhecer as causas emo-
cionais e psicológicas da disfunção sexual feminina. E 
também ser causada por condições médicas escondidas, 
doenças, medicação, fadiga, idade, menopausa e outras 
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causas físicas. A assistência de enfermagem é essencial 
para tratar a mulher com disfunção sexual, fundamenta-
da de conhecimentos sobre sexualidade terá competên-
cia para realizar educação sexual nas diferentes etapas 
do ciclo da vida, em condições normais ou patológicas. 
Conclui-se que para a fundamentação da assistência de 
enfermagem é necessário que o enfermeiro adote uma 
visão holística que abrange uma ideia de conjunto, con-
siderando os aspectos psicológicos, sociais, culturais e 
espirituais, durante todo o cuidar prestado. Deverá ado-
tar como ações norteadoras, a prevenção das consequ-
ências da disfunção sexuais. 

CÂNCER DO COLO DO ÚTERO: 
UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA

Ianny Tâmara Valério Lima Costa, 
Izadora Lisboa Dantas Machado

Resumo

Essa pesquisa é um resumo realizado através de revisão 
de literatura buscada no SCIELO.ORG e no site do Institu-
to Nacional do Câncer. Sua abordagem é feita acerca do 
contraste existente em relação ao número de mulheres que 
desenvolvem o câncer de colo uterino quando no Brasil é 
oferecido indiscriminadamente e gratuitmente o exame 
Papanicolau. Embora não seja um exame específi co como 
detecção do câncer, é portanto  denunciador de alteração 
no colo do útero, alterações essas que se não tratadas evo-
luirá para um câncer.

CÁRIE E OBESIDADE: UMA ANÁLISE SOBRE 
OS FATORES ETIOLÓGICOS COMUNS

Priscila Preslley Barbosa Conceição, 
Margarite Maria Delmondes Freitas

Resumo

Este trabalho teve por fi nalidade realizar uma análise 
entre obesidade associada à cárie dentária, enfocando 
os hábitos alimentares como agente etiológico comum e 
abordando a atuação do profi ssional de odontologia nes-
se contexto. Para compreensão de tal tema, os autores 
conceituaram os elementos: obesidade, de acordo com 
a OMS (Organização Mundial de Saúde), como o acúmu-
lo anormal ou excessivo de gordura no organismo, que 
pode levar a um comprometimento da saúde; para EDU-
ARDO E LIMA, 2007 a cárie diz respeito a uma anormali-
dade encarada como uma doença multifatorial, infeccio-
sa, transmissível e dieta - dependente, que produz uma 
desmineralização das estruturas dentárias, podendo ser 
causada por fatores extrínsecos e intrínsecos sendo es-
tes, por exemplo e respectivamente, a imunidade e os 
hábitos alimentares ricos em sacarose; para TRAEBERT, 
2014, tem-se o elemento considerado como fator etioló-
gico comum; os hábitos alimentares, onde na sociedade 
vigente o que predomina são os famosos “FastFoods”, 
ou seja, comida rápida, que se compõe de alimentos 
com valores exacerbados em sacarose e lipídios.  Sabe-
se que estes fatores são cíclicos, nos quais os hábitos 
alimentares realizados de maneira incoerente são pre-
disponentes a obesidade, resultando também na cárie 
dentária. Segundo FREEMAN E SHEIAM, (2014), em cida-

des do Brasil, onde apresentou considerável consumo de 
alimentos açucarados por crianças e adolescentes prin-
cipalmente, procurou-se entender os fatores que levam 
os adolescentes a consumirem açúcar e concluíram que 
a ingestão se dá por conta do prazer imediato, que acaba 
suplantando os malefícios. A cárie dentária junto à obe-
sidade tornou-se problema de Saúde Pública. Isto é um 
fato, porém segundo LIMA (2007), há soluções advindas 
do profi ssional de saúde da Odontologia. Através de uma 
pesquisa bibliográfi ca em artigos científi cos baseados 
em fonte segura Scielo, foram selecionados artigos de 
acordo com o seu embasamento teórico e por estarem 
direcionados ao tema escolhido. Os autores concluíram 
que a atuação dos profi ssionais da odontologia pode re-
duzir o índice da doença cárie através da realização da 
educação em saúde, o que resultará em uma diminuição 
considerável da obesidade, morbidade e consequente-
mente da cárie dentária. 

ESCLERODERMIA CUTÂNEA

Karinne Macedo Santos Bomfi m, Ysabella Linhares dos 
Santos, Marcos Emanuel Vilanova Costa, Mikaelly Rodri-

gues dos Santos

Resumo
 
Analisando o histórico que até o momento era desco-
nhecido sobre a Esclerodermia com expressão cutânea, 
um estudo da doença foi realizado com o objetivo de 
melhor entendimento pessoal, pois recentemente al-
guém próximo teve com diagnóstico positivo para a 
doença, e ainda para entendimento profissional, que 
será passado mais à frente para outras pessoas. A es-
clerodermia cutânea caracteriza-se pela presença de 
lesões escleroatróficas, de cor marfínica brilhante, que 
se iniciam por placas eritematosas ou eritematoviolá-
ceas, podendo se apresentar edematosas, tornando-se 
marfínico-brilhante a partir do seu centro com atrofia 
rígida, caracterizando assim a escleroatrófica. Sendo 
esta uma pesquisa bibliográfica e pessoal, foram anali-
sados alguns livros de dermatologia acerca do assunto 
e também exames de uma criança de oito anos, do sexo 
feminino, que foi diagnosticada com a doença, com o 
objetivo de adquirir conhecimentos quanto às suas es-
tatísticas, seu quadro de agravo e avanços. A criança foi 
identificada com a doença em uma consulta com Der-
matologista e Reumatologista quando apresentava no 
braço esquerdo placas escurecidas, em forma de gotas 
e bem enrijecidas. Sendo o diagnóstico essencialmente 
clínico, ele foi confirmado pelos exames laboratoriais e 
por biópsia da pele, que é o mais eficiente método de 
detecção nesses casos específicos. Não existe uma te-
rapêutica realmente eficaz capaz de mudar o curso da 
enfermidade, na forma cutânea; um grande de núme-
ros de drogas é usado, a maioria delas de modo empí-
rico, com resultado que carecem de uma unanimidade. 
A própria evolução da doença não permite um estudo 
duplo-cego fidedigno da real efetividade das diferentes 
drogas preconizadas; o uso dos corticosteróides tópi-
cos se justifica durante a fase inflamatória da doença, 
diminuindo o tempo de inflamação e provavelmente 
como consequência diminuir o grau de escleroatrofia; 
em conjunto usa-se vitamina E, que é uma outra alter-
nativa com resultados variáveis.
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM 
ACADÊMICOS DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

TIRADENTES EM ARACAJU-SE

Mário Augusto Ferreira Cruz, Louise Náder Santos Silva, 
Matheus Kummer Hora Guimarães, Larissa Baracho 
Macena, Josilda Ferreira Cruz, Ronald Bispo Barreto

Resumo

A prática da atividade física infl uencia de forma direta na 
qualidade de vida dos indivíduos. Sendo um fator de suma 
importância na promoção e prevenção de saúde, principal-
mente das doenças cardiovasculares. Objetivo: Avaliar o 
nível de atividade física de acadêmicos de medicina. Me-
todologia: Estudo transversal, descritivo, com abordagem 
quantitativa e qualitativa. Para consignação do total de alu-
nos foi solicitado ao Diretório Acadêmico da Universidade 
Tiradentes (UNIT) o quantitativo de alunos matriculados 
em todos os períodos do curso de graduação em Medi-
cina em junho de 2014. A população considerada para o 
cálculo de tamanho amostral da pesquisa é o número de 
estudantes matriculados no curso de graduação em me-
dicina da UNIT (361 estudantes). Calculou-se uma amos-
tra, considerando um erro de 5%, um nível de confi ança de 
95%, resultando numa amostragem mínima de 187. Foram 
entrevistados através do questionário Internacional de Ati-
vidade Física (IPAQ) versão curta. Valores numéricos não 
apresentaram normalidade pelo Shapiro-Wilk, sendo apre-
sentados em mediana (Md) e seus quartis (1° e 3° quartil). 
As Md de Índice de Massa Corpórea (IMC) para homens e 
mulheres foram comparadas pelo teste de Mann-Whitney. 
Variáveis categóricas foram apresentadas em frequência. 
Associações entre variáveis foram realizada pelo teste do 
Qui Quadrado. Signifi cância estipulada em 5% (p ≤ 0,05) e 
dados analisados pelo SPSS versão 20. Resultados: Dos 
187 estudantes, 64,2% eram do sexo feminino e 35,8% do 
masculino. A idade apresentou Md 21,0 (19,0 e 24,0). O IMC 
teve Md geral de 22,2 (19,9 e 24,5). Associando os gêneros, 
a Md de IMC no sexo feminino e masculino teve diferença 
estaticamente signifi cativa (p<0,001), com maior IMC para 
o gênero masculino. A avaliação de IMC revelou: 10 pesso-
as (5,6%) com baixo peso, 131 (73,2%) com peso ideal e 38 
(21,2%) com sobrepeso ou obesidade. Em relação ao nível 
de atividade física, dos 111 entrevistados, 22 (11,8%) foram 
classifi cados como muito ativo, 72 (38,5%) ativo, 32 (17,1%) 
irregularmente ativo tipo A, 34 (18,2%) irregularmente ati-
vo B e 27 (14,4%) sedentário. O principal motivo para a não 
realização de atividade foi a falta de tempo. Conclusão: O 
elevado número de estudantes com sobrepeso/obesidade 
preocupa. Homens em geral apresentam IMC mais elevado 
que as mulheres. Falta de tempo foi a principal motivação 
para a não prática da atividade física.

PANCREATITE AGUDA: ESTUDO DE CASO BASEADO 
NO PROCESSO DE ENFERMAGEM APLICADO AO 

INDIVÍDUO ALCOÓLATRA

Irla Karoline Nunes da Rocha, Maria Polyana Cruz Santos, Pau-
la Juliana Fontes de Oliveira, Yasmin Almeida Pereira Santos

Resumo

Este trabalho é resultado de um estudo de caso baseado 
no Processo de Enfermagem (PE) aplicado a um paciente 

internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital 
da cidade de Aracaju, SE. Tem como objetivos: descrever as 
etapas do processo de enfermagem aplicado ao indivíduo 
com pancreatite aguda; descrever a fi siopatologia da doen-
ça, expor a relação do álcool com a progressão da doença 
e apresentar os principais diagnósticos de enfermagem 
estabelecidos. Realizado acompanhamento do paciente 
do sexo masculino, 40 anos de idade, admitido na unidade 
hospitalar no dia 29 de julho de 2014, com queixa de náu-
seas, êmese, dor abdominal há três dias, retenção urinária 
e apresentando episódios de dispneia, foi diagnosticado 
com Pancreatite Aguda e submetido a uma laparotomia, 
também foi diagnosticado com Hepatopatia Crônica e In-
sufi ciência Renal Aguda. Foi analisado como fonte de in-
formações sobre o histórico do paciente, o prontuário, onde 
constatou-se um relato de etilismo crônico. O alcoolismo é 
uma doença crônica, caracterizado pelo consumo compul-
sivo de álcool, no qual o usuário se torna progressivamente 
tolerante à intoxicação produzida pela droga e desenvolve 
manifestações clínicas de abstinência que pode levar a 
ocorrência de patologias. Os resultados obtidos confi rma-
ram pancreatite, que é uma doença infl amatória do pân-
creas, sua etiologia ainda não é totalmente comprovada, 
onde o consumo excessivo de álcool é um dos fatores 
preditores de alta incidência.  A partir do uso do PE foram 
concentrados os seguintes diagnósticos de enfermagem 
(Taxonomia NANDA): Dor aguda; Náusea, Risco de síndro-
me do desuso, Troca de gases prejudicada e Padrão respi-
ratório inefi caz.  Infere-se que ao priorizar os diagnósticos 
de enfermagem centrais, o estudo compreendeu e refl etiu 
a importância em ter uma abordagem baseada na história, 
anamnese, exame físico do cliente, pois são estas etapas 
do PE que determinam as etapas seguintes de estabele-
cer DE e intervenções de enfermagem, assim o enfermeiro 
precisa saber e conhecer as possibilidades de tratamento 
clínico, cirúrgico e medicamentoso da pancreatite.
 

A HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAUDE E SUA 
IMPORTÂNCIA PARA A GARANTIA DE DIREITOS

Érica Garcia Moura, Maria Aparecida Garcia Moura, Pedro 
Leão Ashton Vital Brazil

Resumo

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a 
saúde no Brasil assume o caráter de direito social e respon-
sabilidade do Estado. Entretanto, tem-se vivenciado na atu-
alidade a descaracterização do direito à prevenção e pro-
moção da saúde, com a defasagem da oferta de serviços 
e a privatização da saúde pública. Nesse contexto, a hu-
manização da assistência à saúde faz-se necessária como 
forma de orientar e qualifi car os processos de atenção e 
gestão na promoção da saúde, incentivando o reconheci-
mento da dimensão subjetiva do indivíduo. Este trabalho 
inicialmente contextualiza o processo de luta e conquista 
do direito à saúde, seus desafi os na atualidade, com o ob-
jetivo de discutir sobre o processo de humanização na as-
sistência à saúde, a sua relevância social para a melhoria 
das condições de vida da população e para melhoria das 
condições de trabalho dos profi ssionais de saúde. Para re-
alização deste estudo, desenvolveu-se uma pesquisa de 
abordagem qualitativa por meio de pesquisa bibliográfi ca 
e documental. Compreende-se que a questão da saúde no 
Brasil foi negligenciada durante décadas, sendo ofertada 
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de maneira seletiva, sobretudo para trabalhadores contri-
buintes da previdência social.  Esse cenário somente mu-
dou com a redemocratização brasileira, na década de 1980, 
em que se realizou a 8ª Conferência Nacional de Saúde, na 
qual se defendeu o direito à saúde para todos, desprovida 
de qualquer tipo de discriminação, direito garantido consti-
tucionalmente em 1988. Atualmente, esse direito tem sido 
ameaçado, pois a política pública de saúde é alvo da pre-
carização provocada pela política neoliberal no país, que 
prioriza o desenvolvimento econômico em detrimento das 
políticas sociais que favorece a ampliação dos sistemas 
privados. Cenário que exige o exercício contínuo da partici-
pação popular na operacionalização da política pública de 
saúde, bem como o fortalecimento da rede de atendimento 
para o cumprimento dos princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde. Nesse sentido, a humanização da assis-
tência à saúde apresenta-se como uma importante con-
tribuição para melhoria dos serviços de saúde, ao apontar 
o reconhecimento do sujeito em sua totalidade, a ética, a 
valorização dos trabalhadores de saúde, a interdisciplina-
ridade e a corresponsabilidade, bem como o respeito a di-
versidade social. Dessa forma, a humanização da atenção 
à saúde é uma perspectiva que deve ser de caráter trans-
versal na atenção e gestão da prevenção e promoção da 
saúde.

O EFEITO DA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL SOBRE 
A COMPOSIÇÃO CORPORAL EM MULHERES 

FISICAMENTE ATIVAS PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO

Luiz Cezar Lima Junior, Antonio Coppi Navarro

Resumo

O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da orien-
tação nutricional sobre a composição corporal em mulheres 
fi sicamente ativas praticantes de musculação. Materiais e 
Métodos: A amostra foi constituída por 6 mulheres, com ida-
des entre 27 e 48 anos (média = 32,3 ± 5,4 anos) residentes 
da cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. Dividido em dois 
grupos. Grupo 1 que só realizou exercícios físicos (Muscula-
ção) e. Grupo 2 que realizou exercícios físico mais orienta-
ção nutricional no período de 8 semanas. As participantes 
foram submetidas á avaliação antropométrica antes e após 
a intervenção, A análise dos dados foi obtida através de uma 
análise descritiva da media e desvio padrão. Resultados e 
Discussão: Os resultados dos estudos mostram alterações 
na composição corporal em ambos os grupos mais quem se 
destacou foi o grupo que associou treinamento com orienta-
ção alimentar. Conclusão: Então pode se concluir que exer-
cício físico associado a uma orientação nutricional é uma 
estratégia adotada mais signifi cativa quando aos efeitos na 
composição corporal, do que apenas exercício físico isolado.

A IMPORTÂNCIA DA INTERDISCIPLINARIDADE NA 
ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO

Pedro Leão Ashton Vital Brazil, 
Carla Garcia Moura, Érica Garcia Moura

Resumo

Com os avanços tecnológicos na saúde e a melhoria da qua-
lidade de vida, através do investimento em políticas públicas 

de saúde, tem se observado um aumento da expectativa de 
vida dos indivíduos, o que refl ete no aumento da população 
de idosos, gerando uma demanda maior por serviços de 
saúde. Hoje no Brasil, segundo dados do IBGE, já são mais 
de 23 milhões de idosos, muitos dos quais desenvolvem 
doenças e agravos crônicos não transmissíveis (DANT) que 
comprometem sua funcionalidade e independência. Isso se 
dá em decorrência do processo natural de envelhecimento 
no qual as funções orgânicas são gradativamente reduzi-
das, o que faz dessa parcela da população um grupo que 
requer cuidados especiais e uma atenção interdisciplinar e 
longitudinal à saúde. Este trabalho tem por objetivo discutir 
a interdisciplinaridade na saúde, bem como sua importância 
na atenção à saúde do idoso, abordando os impactos decor-
rentes do processo natural de envelhecimento e a necessi-
dade de um acompanhamento interdisciplinar e longitudinal 
do idoso. Para realização do mesmo, desenvolveu-se uma 
pesquisa de abordagem qualitativa por meio de pesquisa 
bibliográfi ca. A interdisciplinaridade refere-se as relações 
estabelecidas entre as diferentes áreas do conhecimento, 
nas quais se reconhece a particularidade e importância dos 
diferentes profi ssionais para a realização de ações coletivas. 
Dessa forma, observa-se a relevância das práticas interdisci-
plinares para a promoção e prevenção da saúde, por meio da 
articulação e complementariedade entre essas áreas, com a 
horizontalização dos papeis dos atores envolvidos nesses 
processos. O idoso possui uma menor capacidade de res-
ponder ao estresse e manter a homeostase e com o avanço 
do envelhecimento há uma diminuição progressiva das ca-
pacidades vitais e funcionais. A maioria desses são porta-
dores de doenças crônicas, fazem uso contínuo de diversos 
medicamentos, podendo apresentar-se também em estado 
de debilidade emocional. Essa complexidade da saúde do 
idoso exige uma abordagem interdisciplinar, uma vez que 
um dos propósitos da equipe interdisciplinar é o atendimen-
to integrado, que exige o envolvimento de profi ssionais das 
diversas esferas da saúde; bem como das ciências sociais e 
aplicadas; a fi m de proporcionar a melhoria da qualidade de 
vida do indivíduo, através da atenção compartilhada.  Dessa 
forma, a atenção contínua e o saber integralizado são im-
prescindíveis na atenção básica à saúde do idosos, possibili-
tando seu bem-estar físico e social.

IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS PORTADORES DE 

LEUCEMIAS

Beatriz Silva Gomes, Marla Sheury Menezes, Antônio 
Araujo Souza, Roberta Dayanne Santana, Mônica Brito 

Oliveira, Sara Verônica Aragão

Resumo

A leucemia é uma neoplasia maligna dos tecidos hema-
topoiéticos que se manifesta de forma aguda ou crônica. 
Os principais tipos são a leucemia mielóide crônica (LMC), 
leucemia linfoide crônica (LLC), leucemia mielóide aguda 
(LMA) e leucemia linfoide aguda (LLA). Segundo o Instituto 
Nacional do Câncer (INCA), são esperados em 2014 no Bra-
sil 11.370 casos novos, sendo 5.050 homens e 4.320 mulhe-
res. OBJETIVO: Identifi car informações sobre a implemen-
tação da Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE) em pacientes portadores de leucemias. METODOLO-
GIA: O método utilizado foi o levantamento bibliográfi co de 
artigos em bases de dados BIREME, SciELO e pesquisas em 
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livros da área. RESULTADOS: A leucemia ocorre através da 
proliferação de células jovens anormais na medula óssea. 
As células podem escapar do apoptose, promovendo um 
acúmulo na medula e eventualmente outros órgãos bas-
tante vascularizados como o fígado e o baço. Na leucemia 
mielóide aguda são manifestações clínicas febre, infecção, 
anemia, fadiga, plaquetopenia e hemorragias. A leucemia 
mielóide crônica e linfocitica crônica normalmente são as-
sintomáticas. Na linfocitica aguda pode apresentar cefaleia 
e vômitos devido o envolvimento meníngeo. Comumente, 
desenvolve-se de forma abrupta, sem necessariamente 
possuir sintomatologias iniciais. O hemograma é uma das 
fontes diagnósticas. O maior progresso para obter a cura 
foi alcançado com poliquimioterapia, controle das compli-
cações infecciosas e hemorrágicas. Alguns procedimentos 
usados no tratamento são Mielograma, Punção Lombar, 
Transfusões, Cateteres Venosos Centrais e Hemograma. 
O tratamento de Enfermagem objetiva reduzir a ansiedade, 
estado de depressão e o medo do paciente e sua família; 
encorajar a adesão; diminuir e evitar riscos de infecção, he-
morragias; orientar o paciente e família; evitar dor; manter 
e melhorar estado nutricional. Defi nem-se como diagnósti-
cos e metas de Enfermagem: Intolerância à atividade; Ris-
co de infecção e sangramento; Dor aguda e desconforto; 
Nutrição inadequada. As metas são tolerância à atividade, 
ausência de complicações e dor, manutenção da nutrição 
adequada. Nas intervenções de Enfermagem deve-se ava-
liar estado geral, realizar exame físico, aferir os sinais vitais 
e revê resultados dos exames. Conclui-se nessa revisão, 
que a SAE em pacientes leucêmicos não é uma prática 
comum, contudo é sugerida a sua implantação como for-
ma de prestação de assistência efi caz aos pacientes e fa-
miliares, pois irá priorizar suas necessidades, melhorando 
a qualidade da assistência e promovendo uma interação 
multiprofi ssional.
 

A IMPORTÂNCIA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO 
ÂMBITO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL INFANTIL

Luna Guirra, Tatiana de Carvalho Socorro

Resumo

A escassez de conhecimentos sobre os cuidados necessá-
rios de higiene bucal representa uma realidade frequente 
já que a informação não é acessível a todas as camadas 
da população e, difi cilmente, é apreendida de modo a pro-
duzir conhecimento e autonomia em relação aos cuidados 
com a saúde. Diante dessa realidade, é de fundamental 
relevância a elaboração de projetos de extensão universi-
tária, os quais viabilizam a função social transformadora 
da universidade e restaura a sua credibilidade junto à so-
ciedade (CALDAS; BARBOZA, 1995). Nesse sentido, o pre-
sente projeto de extensão objetiva promover a saúde bucal 
de crianças de até 12 anos de idade incompletos através de 
ações de caráter educativo, preventivo e curativo. Deve-se 
mencionar que essa prática de extensão universitária foi 
realizada nos Centros Municipais de Educação Infantil (CE-
MEI’s) e em Colégios Estaduais, ambos no distrito sanitário 
Cabula-Beirú, no cidade de Salvador (BA), com a parceira 
da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP). 
Quanto à metodologia adotada, realizou-se as seguintes 
atividades: avaliação da condição de higiene oral (índice de 
placa), escovação supervisionada, aplicação tópica de fl úor, 
educação em saúde bucal utilizando meios criativos como 

peça teatrais, brincadeiras, interação com as crianças, ocor-
rendo sempre uma troca de conhecimentos e experiências 
com intenção de levar informações e mostrar a importância 
da saúde bucal. Acerca dos resultados obtidos, essa inter-
venção contribuiu para a obtenção de uma formação aca-
dêmica com um conhecimento em saúde bucal ampliado, 
proporcionado por novas experiências e vivências, e opor-
tunizou um amadurecimento profi ssional, ao possibilitar 
um saber fazer consciente, crítico, transformador e humani-
zador. Vale destacar, que a extensão universitária represen-
ta um benefício não só para o estudante universitário, mas 
também para a comunidade, pois conseguiu-se motivar as 
crianças para o hábito de higiene bucal; além disso, efe-
tuou-se o trabalho de educação, de bons hábitos de higiene 
e alimentação. Para o grupo de crianças consideradas de 
alto risco, foram realizadas visitas periódicas e desenvolvi-
das as mesmas ações.  A partir dessa vivência constatou-
se que a extensão universitária possui papel extremamente 
relevante, tanto na vida dos acadêmicos, que colocam em 
prática o conhecimento obtido em sala de aula, quanto na 
vida das pessoas que usufruem deste aprendizado (RO-
DRIGUES, et al., 2013). Assim, espera-se que esse relato de 
experiência contribuía para o incremento de projetos de ex-
tensão universitária, com o intuito de subsidiar projetos de 
melhoria da saúde bucal infantil.

INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA 
NA LOMBALGIA GESTACIONAL

Zenilaide Leite Santos Leite Santos, Zenilaide Leite Santos

Resumo

No período gestacional a mulher passa por alterações sis-
têmicas e muscoloesqueléticas, sendo comum que as mes-
mas, se queixem de dor na região lombar e desconfortos 
posturais, por isso que muitas vezes essa questão é con-
siderada como um fator normal no período gestacional e, 
portanto, não requerendo adoção de medidas preventivas 
ou de alívio da dor. As mulheres grávidas referem-se ao pe-
ríodo gestacional como um problema severo, onde interferi 
nas suas atividades de vida diária e capacidade de trabalho, 
além de contribuir para insônia por manifestar-se á noite. 
Diante disso o objetivo do presente trabalho foi apresentar 
a atuação da fi sioterapia na saúde da mulher perante o tra-
tamento das dores lombares. A presente pesquisa é um es-
tudo de revisão, estruturado com base na literatura já exis-
tente, foram realizadas pesquisas bibliográfi ca em livros e 
periódicos do Acervo da Biblioteca Central Jacinto Uchôa 
de Mendonça – da Universidade Tiradentes bem como 
consulta em artigos em base de dados da PubliMed, Scie-
lo, Bireme, sob o seguinte tema “Atuação Fisioterapêutica 
na lombalgia gestacional” no período de junho a setembro 
de 2014. Dentre as modifi cações maternas na gestação as 
alterações no metabolismo são de grande relevância para 
suprir o rápido amadurecimento e desenvolvimento do feto. 
As mudanças de postura são mais evidentes após a 20ª 
semana de gestação, onde é perceptível o crescimento ab-
dominal e das mamas. Pode-se perceber um deslocamento 
do centro de gravidade para frente e para cima e alarga-
mento do útero e das mamas, com isso o organismo com-
pensa com a postura para dar equilíbrio e estabilidade. A 
fi sioterapia utiliza de recursos com intuito de poder aliviar, 
prevenir e tratar os desconfortos e as dores resultantes das 
mudanças de posturas ocorridas no período da gestação. A 
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aceitação de queixas de lombalgia não podem ser mais in-
terpretadas como algo inerente à gestação. È possível com-
preender que as alterações ocorridas nesse período são de 
importância para o tratamento fi sioterápico, realizando um 
programa de exrecícios que poderá ter muitos benefícios 
para a lactente e o feto. Os recursos que podem ser utiliza-
dos para melhorar, aliviar o quadro algico da lactente são: 
hidroterapia, cinesioterapia, RPG, stretching global ativo, 
alongamentos onde ainda não há evidências quanto a efi -
cácia dessas técnicas.
 

GRUPO DE PAIS/RESPONSÁVEIS: INTERVENÇÃO 
PSICOLÓGICA EM UMA CLÍNICA-ESCOLA

Samantha Dias Matos, Ledna Maria Tôrres, Mayara Luiza 
Soares, Lígia Maria Lorenzetti de Sanctis Pires

Resumo

A família e/ou responsáveis é a base principal para o de-
senvolvimento da criança e do adolescente, e estes preci-
sam partilhar de um ambiente satisfatório para o seu cresci-
mento saudável. É no cenário familiar - ou a partir dele - que 
as crianças/adolescentes obtêm seus modelos de compor-
tamento, seus referenciais morais, seus valores necessá-
rios para o contato com seu mundo exterior. Explicar como 
ocorre o processo psicoterapêutico, bem como o papel da 
clínica-escola de psicologia, salientando a importância dos 
pais/responsáveis no processo psicoterapêutico, além de 
ouvir, informar e orientar estes sobre o desenvolvimento e a 
educação de seus fi lhos são alguns dos objetivos do grupo. 
Foram realizados: coleta de dados nos prontuários dos pa-
cientes, contatos telefônico e presencial com os pais/res-
ponsáveis de crianças/adolescentes, pesquisa na internet 
sobre os temas das palestras e encontros semanais do gru-
po de pais/responsáveis. Houve um quantitativo favorável 
de pais/responsáveis que confi ram a presença no grupo, 
porém isso não foi refl etido no decorrer dos encontros, já 
que poucos se fi zeram presentes, além de oscilar o quanti-
tativo dos mesmos em cada encontro.
 

ENDOMETRIOSE

Ingrid Nascimento Oliveira

Resumo

Endometriose é uma doença caracterizada pela presença 
do endométrio – tecido que reveste o interior do útero – 
fora da cavidade uterina, ou seja, em outros órgãos da pel-
ve: trompas, ovários, intestinos e bexiga. Todos os meses, 
o endométrio fi ca mais espesso, para que um óvulo fecun-
dado possa se implantar nele. Quando não há gravidez, no 
fi nal do ciclo ele descama e é expelido na menstruação. Em 
alguns casos, um pouco desse sangue migra no sentido 
oposto e cai nos ovários ou na cavidade abdominal, cau-
sando a lesão endometriótica. A dor da endometriose pode 
se manifestar como uma cólica menstrual intensa, ou dor 
pélvica/abdominal à relação sexual, ou dor “no intestino” 
na época das menstruações, ou, ainda, uma mistura des-
ses sintomas.  A doença afeta hoje cerca de seis milhões 
de brasileiras. De acordo com a Associação Brasileira de 
Endometriose, entre 10% a 15% de mulheres em idade re-
produtiva (13 a 45 anos) podem desenvolvê-la e há 30% de 
chance de que fi quem estéreis. Por meio de revisões biblio-

gráfi cas o presente estudo vem consolidar o conhecimento 
teórico,  no objetivo de abordar a temática, de maneira a 
possibilitar  o conhecimento dessa patologia, tratamento 
e ainda trabalhar o preparo técnico-científi co  dos futuros 
profi ssionais de enfermagem para lhe dar com possíveis 
complicações decorrentes dessa doença.

PREVALÊNCIA DO VÍRUS DA HEPATITE B NO ESTADO 
DE SERGIPE, BRASIL

Weber de Santana Teles, Simone Alves Garcez Guedes, 
Taíssa Alice Soledade Calazans, Mauricio Santos Santana, 

Julia Maria Ferreira da Silva, Anna Camila Souza dos 
Santos, Isadora Luisa de Santana Araújo, Éricles Santana 

Santos, Verónica de Lourdes Sierpe Jeraldo

Resumo

O vírus da hepatite B (VHB) é um hepadnavírus transmitido, 
altamente infectivo e facilmente transmitido pela via sexu-
al, por transfusões de sangue, procedimentos médicos e 
odontológicos e hemodiálises sem as adequadas normas 
de biossegurança, pela transmissão vertical (mãe-fi lho), por 
contatos íntimos domiciliares (compartilhamento de esco-
va dental e lâminas de barbear), acidentes perfurocortantes, 
compartilhamento de seringas e de material para a realiza-
ção de tatuagens e piercings. Este trabalho teve como ob-
jetivo avaliar a prevalência da Hepatite B no estado de Ser-
gipe no período de 2007 a 2013. Foram utilizados dados da 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Estado de Sergipe e 
do Departamento de Vigilância Epidemiológica e foi cons-
truído um banco de dados contendo informações como fre-
quência de casos quanto ao gênero e localização. Durante 
os anos de 2007 a 2013 no Estado de Sergipe foram regis-
tradas 911 pessoas portadoras do vírus da Hepatite B onde 
o percentual de mulheres contaminadas é de 48,6% (443), 
e no gênero masculino foi de 51,3% (468). O maior índice é 
encontrado no município de Aracaju 32,9% (300) pessoas 
contaminadas entre elas homens e mulheres e crianças. No 
município de Estância 6,8% (62) casos. Em Itabaiana foi re-
gistrado um total de 6,2% (57). Em Lagarto 0,8% (08) casos. 
No município de Laranjeiras 0,7% (07) casos. No município 
de Nossa Senhora do Socorro foi encontrado um total de 
11,3% (103) casos. Em Propriá 1,1(10) casos, Já em São Cris-
tóvão 1,5 (14) casos. Em suma, acredita-se que o presente 
trabalho será de grande utilidade, constituindo-se em ferra-
menta de consulta sobre a incidência da hepatite B, espe-
cialmente no Estado de Sergipe, auxiliando a implantação 
de mais políticas de prevenção e promovendo a continuida-
de do controle da transmissão do HBV através de campa-
nhas de vacinação.
 

PRINCIPAIS ÓRTESES UTILIZADAS 
NA PARALISIA CEREBRAL

Luziana Sales Santos, Carolina Azevedo de Souza Lima, 
Daniela da Costa Maia, Aida Carla Santana de Melo Costa, 

Diogo Costa Garção

Resumo

A Paralisia Cerebral, também conhecida como En-
cefalopatia Crônica Não Progressiva da Infância, é o 
resultado de uma lesão no cérebro imaturo, com pre-
dominante distúrbio do desenvolvimento motor, resul-
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tando em alterações na biomecânica corporal, além de 
apresentar desordens cognitivas, sensoriais, visuais e 
auditivas. As órteses são destinadas a alinhar, preve-
nir ou corrigir deformidades, melhorando a função das 
partes móveis do corpo. São frequentemente utiliza-
das para auxiliar no tratamento de crianças com Parali-
sia Cerebral, facilitando o desenvolvimento de padrões 
funcionais mais próximos da normalidade, devido à 
promoção de alongamento e prevenção de contratu-
ras, diminuição do tônus e melhora biomecânica da 
postura e prevenção de lesões teciduais e estabilidade 
articular. Objetiva-se, com este estudo, fornecer infor-
mações que visem auxiliar nas indicações de órteses 
na Paralisia Cerebral. Esta pesquisa caracteriza-se por 
uma revisão de literatura sobre a importância das prin-
cipais órteses utilizadas na Paralisia Cerebral. Foram 
utilizadas as bases de dados Scielo, LILACS, PubMed, 
Science Direct e acervo da biblioteca Central Jacinto 
Uchoa. Para esta busca, os termos pesquisados foram: 
Paralisia Cerebral, aparelhos ortopédicos, indicações, 
prescrição. Os resultados deste estudo reforçam a in-
dicação do uso das órteses AFO – tornozelo-pé como 
auxiliares no tratamento da criança com Paralisia Ce-
rebral, tendo como objetivo promover desempenho de 
tarefas motoras de atividades de vida diária, além de 
manter as extremidades em posição estável, promo-
ver melhoria no alinhamento biomecânico funcional 
do tornozelo e pé. Além disso, é importante salientar 
que os benefícios provenientes do uso dessas órteses 
AFO estão relacionados com uma avaliação criteriosa, 
a fim de que haja prescrição correta para um posicio-
namento adequado do tornozelo e pé, bem como um 
melhor prognóstico para a sua funcionalidade.
 

 HISTÓRIA DE UMA UTI PÚBLICA NO ESTADO SERGIPE

Juliane Andrade Cardoso, Maria Sterfanny Oliveira 
Lima Souza, Mariane Quitéria Santos, Angela Maria 

Melo Sá Barros

Resumo

O Objetivo desse estudo é conhecer o histórico da UTI 
do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). Justifica-
se este estudo, diante da necessidade de se construir a 
trajetória histórica destes serviços em Sergipe, e assim 
contribuir com os conhecimentos junto ao meio acadê-
mico, bem como explicitar a relevância do serviço em 
território Sergipano. Enquanto graduandas da Discipli-
na de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) da Universidade Tiradentes, sentimos a curio-
sidade em conhecer fatos que revelem a História da 
criação desta UTI. O Hospital de Urgência de Sergipe 
(HUSE) foi inaugurado em 7 de novembro de 1986, mas 
começou a funcionar quase três meses depois, no dia 
2 de fevereiro de 1987. Desde então o Hospital está em 
atividade, completos 27 anos desde a data do seu fun-
cionamento. Está localizado no Bairro Capucho, Zona 
Oeste de Aracaju ( FHS, 2014 online) A metodologia 
utilizada será de abordagem descritivo, exploratório e 
investigativa, onde nos apropriaremos de fontes de re-
lato oral, documentos oficiais online, jornais e outros 
disponíveis. O texto visa apresentar a historiografia 
desde a inauguração do hospital até a atualidade. 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
GINECOLÓGICA: UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

Joana Pauline Carvalho dos Santos, Cristiane Barreto 
dos Reis Siqueira, Gilmária Nascimento Alves, Liane 

Barreto dos Reis, Marcela Gomes Mendes, Naiane 
Regina Oliveira Goes Reis

Resumo

A Sistematização da Assistência de Enfermagem –
SAE, trás inúmeros benefícios no que diz respeito a 
assistência e cuidados de enfermagem frente as ne-
cessidades do cliente, pois facilita as ações e melhora 
a qualidade de vida do paciente, levando informações 
e resolutividade dos problemas encontrados nos ser-
viços que o SUS oferece a seus usuários. O presente 
estudo tem o objetivo de aprofundar os conhecimen-
tos sobre SAE na área ginecológica. A metodologia uti-
lizada foi a pesquisa bibliográfica por meio de artigos 
científicos e trata-se de estudo de natureza descritivo 
e exploratório. A SAE em ginecologia está baseada nas 
condições gerais, especiais e assistencial do paciente, 
é realizada pelo profissional enfermeiro nas unidades 
básicas de saúde, mediante atendimento ginecológico 
de forma humana, assistencial e técnica. O objetivo da 
sistematização da assistência de enfermagem é nor-
tear sua implantação mediante atendimento de forma 
mais humana, com a obtenção de resultados positivos 
do paciente, que precisa de cuidados inovadores de 
acordo com sua necessidade. É de suma importância 
para os profissionais de enfermagem, compreender 
de forma clara a importância da implantação da assis-
tência no processo saúde/doença a fim de gerar es-
tratégias no atendimento ao cliente. Conclui-se que é 
necessário um maior esclarecimento de informações 
sobre a assistência de enfermagem, voltado pra os 
cuidado com o paciente, prestando melhor assistên-
cia, investigando, e assistindo o paciente de maneira 
integral, buscando assim melhor qualidade de vida na 
saúde da mulher. Conclui-se ainda, que a SAE propor-
ciona detecção precoce de complicações, sendo assim 
de suma importância nos cuidados com o cliente sen-
do o caminho das resolutividades no plano de cuida-
do e no processo de saúde e melhora da assistência 
humanizada, proporcionando assim aproximação do 
enfermeiro com o usuário.

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I E II

Wilma Oliveira Abreu, Wilma Oliveira Abreu, Wilma Abreu

Resumo

Este Relatório Final de Estágio Supervisionado propõe-se 
a divulgar as experiências vivenciadas durante o estágio 
curricular supervisionado I e II, realizado na Unidade de 
Saúde da Família – USF Anália Pinna de Assis. localizado 
no Almirante Tamandaré, bairro Santos Dumont, proporcio-
nando informações referente à atuação do Assistente So-
cial na Saúde. O CFESS, através da Resolução N.º 533, de 
29/2008, conforme o parágrafo 1º. do Art. 1º., regulamenta 
a supervisão direta do estágio em Serviço Social, contem-
plando as particularidades do curso. 
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PREVALÊNCIA DO VÍRUS DA HEPATITE B NO ESTADO 
DE SERGIPE, BRASIL

Layanne Barbosa dos Santos, Weber de Santan Teles, 
Taíssa Alice Soledade Calasans Alice Soledade Calasans, 

Ana Paula Barreto Prata Silva, Isana Carla Leal Souza

Resumo

O vírus da hepatite B (VHB) é um hepadnavírus transmitido, 
altamente infectivo e facilmente transmitido pela via sexu-
al, por transfusões de sangue, procedimentos médicos e 
odontológicos e hemodiálises sem as adequadas normas 
de biossegurança, pela transmissão vertical (mãe-fi lho), por 
contatos íntimos domiciliares (compartilhamento de esco-
va dental e lâminas de barbear), acidentes perfurocortantes, 
compartilhamento de seringas e de material para a realiza-
ção de tatuagens e piercings. Este trabalho teve como ob-
jetivo avaliar a prevalência da Hepatite B no estado de Ser-
gipe no período de 2007 a 2013. Foram utilizados dados da 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Estado de Sergipe e 
do Departamento de Vigilância Epidemiológica e foi cons-
truído um banco de dados contendo informações como fre-
quência de casos quanto ao gênero e localização. Durante 
os anos de 2007 a 2013 no estado de Sergipe foram regis-
trados 911 pessoas portadoras do vírus da Hepatite B onde 
o percentual de mulheres contaminadas é de 48,6% (443), 
e no gênero masculino foi de 51,3% (468). O maior índice é 
encontrado no município de Aracaju 32,9% (300) pessoas 
contaminadas entre elas homens e mulheres e crianças. No 
município de Estância 6,8% (62) casos. Em Itabaiana foi re-
gistrados um total de 6,2% (57). Em Lagarto 0,8% (08) casos. 
No município de Laranjeiras 0,7% (07) casos. No município 
de Nossa Senhora do Socorro foi encontrado um total de 
11,3% (103) casos. Em Propriá 1,1(10) casos, Já em São Cris-
tóvão 1,5 (14) casos. Em suma, acreditamos que o presen-
te trabalho será de  grande utilidade, constituindo-se em  
ferramenta de consulta sobre a incidência da  hepatite B, 
especialmente no Estado de Sergipe, auxiliando a implan-
tação  de mais políticas de prevenção e promovendo  a con-
tinuidade do controle da transmissão do  HBV através de 
campanhas de vacinação.

DESEMPENHO FUNCIONAL EM CRIANÇAS 
COM PARALISIA CEREBRAL

Maria das Graças Silva Correia, Cleane Oliveira da 
Fonseca, Karla Lessa Dantas, Rayne Laiara Gomes dos 

Santos, Maria das Graças da Silva Correia

Resumo

A paralisia cerebral (PC) causa lesões no encéfalo, em uma 
ou mais regiões que geralmente podem acontecer por con-
sequência de um contato entre um vírus e a neuroectoder-
ma, como: tagovírus (transmissor da rubéola), citomegaloví-
rus (pode causar infecção no sistema nervoso central), HIV, 
entre outros. Quando esta patologia ocorre  na fase pós na-
tal será diagnosticada até os dois anos de vida porque é o 
período de tempo que leva  até o crânio se completar. Nem 
toda criança com PC terá alterações cognitivas, vai depen-
der do tamanho e área lesionada no encéfalo. Existem vá-
rios tipos de PC, dentre eles estão a espástica (movimentos 
duros e difíceis), atáxica (coordenação e equilíbrios ruins) 
discinética (movimentos involuntários e descontrolados) e 

mista (combinação de espástica e discinética). O presen-
te estudo teve como objetivo ampliar os conhecimentos 
sobre a encefalopatia crônica da infância, uma série de 
distúrbios que acometem as funções do sistema nervoso 
central, como cognição e execução dos movimentos. A me-
todologia constou da realização de pesquisa bibliográfi ca 
no Google acadêmico, Scielo e Bibliotecas  da Universida-
de Tiradentes (Aracaju-Sergipe) para seleção de obras cuja 
análises permitiram a fundamentação teórica acerca da 
temática. Conclui-se que a paralisia cerebral é uma lesão 
estática, uma desordem motora mais comum na infância 
que está relacionada com o período pré natal, perinatal e 
pós-natal. A fi sioterapia no seu tratamento tem como fi nali-
dades inibir a atividade refl exa anormal, normalizar o tônus 
muscular, postura da criança e função respiratória. Não há 
cura para a paralisia cerebral, porém praticando os exercí-
cios fi sioterapêuticos diariamente o indivíduo pode ter me-
lhora no quadro geral aprimorando sua qualidade de vida.
 
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

A CRIANÇA COM COMUNICAÇÃO DO SEPTO 
INTRAATRIAL : UMA REVISÃO DE LITERATURA

Daniel Conceição do santos Batista, 
Derijulie de Souza Siqueira

Resumo

As cardiopatias congênitas representam anomalias, que 
inclui defeitos estruturais e funcionais no coração que atin-
gem aproximadamente oito em cada 1.000 nascidos vivos 
na população americana. Diante deste fato, avalia-se que 
cerca de 650.000 a 1,3 milhão de americanos na idade 
adulta convivem atualmente com defeitos cardiovascu-
lares e pelo menos 35 defeitos já foram identifi cados. No 
Brasil, estima-se o surgimento de 28.846 novos casos de 
cardiopatia congênita por ano (MONTEIRO; MELO, 2012).  
A comunicação interatrial é caracterizada por uma abertu-
ra no septo interatrial que permite a passagem do sangue 
do átrio direito para o átrio esquerdo. E tem como objetivos 
descrever o perfi l da cardiopatia congênita de comunicação 
interatrial, sintomatologia, e a sistematização da assistên-
cia de enfermagem a essas crianças. Trata-se de um estudo 
Bibliográfi co descritivo que aborda a assistência de enfer-
magem a criança com cardiopatia com comunicação inte-
ratrial. Realizou-se um levantamento bibliográfi co sendo 
analisados artigos científi cos, periódicos, e GOOGLE ACA-
DEMICO no período de abril e maio de 2014. Foram encon-
trados 10 artigos científi cos. O desenvolvimento do Septo 
interatrial inicia-se no fi nal da quarta semana da vida em-
brionária, com a migração do Septo Primum (SP) apresen-
tando uma abertura denominada de Ostium Primum (OP), 
ao decorrer do crescimento do SP e antes do fechamento 
do mesmo, formam-se ao centro, perfurações, permitindo 
a permanência do fl uxo sanguíneo, o Ostium Secundum 
(OS). Em cerca de 27% da população adulta o forame per-
siste aberto devido a uma fusão inadequada dos septos 
primum e secundum. (MAGALHÃES, TORREÃO, COSTA, et 
al. 2006). A sistematização da assistência de enfermagem 
e uma ferramenta essencial para dar fundamentos aos cui-
dados à criança com esse tipo especifi co de cardiopatias. 
Para montar um plano de cuidados específi cos para a pa-
tologia descrita e, necessário se atentar ao quadro clinico 
da criança, apresentando os seguintes sintomas: sopro 
cardíaco assintomático, arritmias, sudorese e insufi ciência 
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cardíaca congestiva. Através das manifestações clinica o 
enfermeiro faz um juízo sobre os fenômenos de enferma-
gem apresentados e montando assim um diagnóstico de 
enfermagem sobre os problemas encontrados. O plano de 
cuidados e a fase do processo de enfermagem que envolve 
o desenvolvimento de estratégias, criadas para reforçar re-
ações saudáveis do cliente ou para prevenir, minimizar ou 
corrigir reações não saudáveis do cliente, identifi cadas no 
diagnóstico de enfermagem. Conclui-se a sistematização 
da assistência de enfermagem e de grande importância 
para uma maior ênfase no cuidado a criança cardiopata, 
pois além de oferecer um suporte cientifi co ao processo de 
enfermagem ela possibilita, um suporte holístico. 

MATRICIAMENTO EM SAÚDE MENTAL: UMA PROPOSTA 
DE INTERVENÇÃO NO CAPS I – ESPLANADA/BA

Jeruzia Silva dos Santos, Katiana Santana de Jesus

Resumo

No período da Constituinte de 1988 já ocorria no país a orga-
nização de movimentos que lutavam pela Reforma Psiquia-
tra, mas apenas em 2001 é sancionada a Lei Federal 10.216 
que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas de 
transtornos mentais e o redirecionamento do modelo as-
sistencial em saúde mental.  Em 1990 já estavam sendo 
implantados os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS 
e estes fazem parte da nova política em saúde mental no 
Brasil, sendo os responsáveis pela transição do modelo 
centrado nos hospitais psiquiátricos para um modelo de 
atenção comunitária.  Nesse processo faz-se necessária a 
participação de vários atores sociais para que a inclusão e 
reabilitação desses usuários seja possível. Pensando nesta 
perspectiva, uma das estratégias adotadas pelo Ministério 
da Saúde é o estímulo ao matriciamento das Equipes de 
Saúde da Família (ESF’s). Através do matriciamento é pos-
sível alcançar um grau maior de resolução nos problemas 
relacionados à saúde mental, pois as ESF distinguirão situ-
ações comuns à vida cotidiana as quais a própria Unidade 
Básica de Saúde poderá suprir o atendimento das situa-
ções que demandam um acompanhamento de atenção 
especializada. Assim a implantação do matriciamento com 
ESF’s foi uma proposta de intervenção de estágio supervi-
sionado de Serviço Social no CAPS I do município de Espla-
nada/BA. O objetivo desta produção foi analisar se houve 
aceitação dos profi ssionais que atuam nas ESF quanto à 
proposta de matriciamento e as possibilidades de contri-
buição do mesmo na regulação da porta de entrada da rede 
de assistência em saúde mental e dos suportes prováveis 
à saúde mental na atenção básica municipal. A metodolo-
gia utilizada foi a pesquisa bibliográfi ca, documental e ob-
servação participante, a partir das experiências de estágio 
e como instrumentos de coleta de dados foram utilizados 
questionário fechado e entrevista semi-estruturada, aplica-
da com os profi ssionais do CAPS I e com os profi ssionais 
das UBS matriciadas. O projeto foi aplicado em duas ESF 
tendo os profi ssionais atribuído conceito de 63% como 
bom e 37% ótimo aos temas abordados nas capacitações 
e de 57% como bom e 43% ótimo a proposta trazida para o 
matriciamento municipal. Durante as capacitações os pro-
fi ssionais apontaram em maioria desconhecimento a cerca 
de muitas questões expostas a partir das fora possível tra-
zer contribuições e orientações para melhorar o processo 
de trabalho e, consequentemente, melhor atendimento aos 

usuários. Embora a proposta do matriciamento em saúde 
mental tenha sido bem aceita e iniciada nas unidades pilotos 
do projeto, fatores como a rotatividade dos profi ssionais das 
ESF e do CAPS, sobretudo os de nível superior, fi zeram com 
que a proposta do matriciamento não atingisse os objetivos 
almejados, encontrando-se sem execução no momento.
 

RELATO DE CASO ACERCA DO USO DE DIAGNÓSTICO 
DE ENFERMAGEM EM PESSOA COM SEPSE PULMONAR 

INTERNADA NA UNIDADE CRÍTICA DO HOSPITAL DE 
REFERÊNCIA EM SERGIPE

Taila Beatriz Silva Batalha, Joana Angélica Dantas Silva, 
Fernanda Gomes de Magalhães Soares Pinheiro

Resumo

A sepse tem grande relevância em termos de saúde públi-
ca. Na década passada foram estudados 192.980 casos de 
sepse grave, compreendidos em uma coorte de mais de 6,5 
milhões de pacientes internados em 847 hospitais em sete 
estados estadunidenses e estimaram sua incidência, custo 
e prognóstico. A incidência de sepse grave foi de três casos 
por mil habitantes (751.000 casos/ano) para a população 
dos Estados Unidos da América. No Brasil foram estuda-
dos 1383 adultos admitidos em UTI públicas e privadas do 
sul e sudeste. Destes, 884 pacientes permaneceram na 
UTI por mais de 24h e, entre esses, 46,9% preencheram os 
critérios de sepse- sendo que grande parte dos pacientes 
(67,7%) já apresentava sepse na admissão da UTI. O con-
ceito de sepse abrange as situações nas quais se estabe-
lece síndrome de resposta infl amatória sistêmica (SIRS, do 
inglês systemic infl ammatory response syndrome) desen-
cadeada por infecção suspeita ou confi rmada. Do ponto 
de vista clínico, a apresentação da sepse se relaciona às 
múltiplas possibilidades de interação entre paciente e mi-
crorganismos. Objetivo: relatar um caso de uma paciente 
tabagista crônica e portadora de Insufi ciência Crônica Con-
gestiva com diagnóstico de sepse de foco pulmonar. Re-
lato do caso: Paciente, sexo feminino, 57anos, analfabeta, 
proveniente do povoado Boa Viagem, município de Nossa 
Senhora do Socorro/SE, com antecedentes patológicos de 
hipertensão, obesidade, dislipidemia e cardiopatia, admiti-
da num hospital de referência do Estado de Sergipe, no dia 
02 de fevereiro de 2014. Queixa principal de quadro gripal 
há um mês, com evidência de desconforto respiratório e 
tosse produtiva. O diagnóstico médico identifi cou Pneumo-
nia Adquirida na Comunidade no ato da admissão. No dia 
05 de fevereiro de 2014, admitida na Unidade de Terapia 
Intensiva, a paciente apresentou evolução do quadro para 
Sepse de Foco Pulmonar, com uso de droga vasoativa, do-
butamina, suporte enteral por sonda enteral e ventilação 
mecânica. Quadro neurológico compatível com coma vigil, 
afasia e apatia e achados diagnósticos de ausculta pulmo-
nar cardíaca apresenta bulhas hipofonéticas devido aos 
ruídos adventícios dos pulmões estarem hiperfonéticos e 
eliminações diarreicas. Os diagnósticos de enfermagem 
(DE) focais foram débito cardíaco diminuído e perfusão tis-
sular prejudicada. Conclusão: Quando diminuídos, ou em 
risco de diminuição, a perfusão tissular e o débito cardíaco 
automaticamente devem ser encarados como diagnósticos 
de enfermagem focais que exigem do enfermeiro a habili-
dade em conhecer e entender a evolução e características 
da doença e, portanto, traçar um plano de cuidados de en-
fermagem próprios para a situação clínica da cliente.
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RELAÇÃO ENTRE O COMPORTAMENTO ALIMENTAR E A 
EVOLUÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES SUBMETIDOS 

Á CIRURGIA BARIÁTRICA

Fernanda Correia da Silva, Sandro Leão Matos, Epifânio 
Feitosa da Silva Neto, Hélio Rocha Penalva, Márcia Ferreira 

Cândido de Souza

Resumo

Identifi car a relação entre comportamento alimentar e a evo-
lução nutricional no pós-operatório de pacientes submeti-
dos à cirurgia bariátrica. Métodos: A amostra foi constituída 
de pacientes assistidos pelo ambulatório de nutrição de 
um hospital universitário do nordeste brasileiro. Os dados 
foram coletados no protocolo do ambulatório de nutrição 
na primeira consulta e 12 meses após a cirurgia bariátrica. 
Foram coletados dados de peso, altura, IMC e informações 
sobre o comportamento alimentar de pacientes submeti-
dos à cirurgia bariátrica. Foi realizado o teste “T” pareado 
de Student para comparação dos dados iniciais e fi nais. 
Resultados: A amostra foi constituída de 47 pacientes de 
18 a 60 anos, 72% do sexo feminino. Observou-se que após 
o procedimento cirúrgico, o IMC reduziu 27,85% e a perda 
média de peso foi 27,98% em relação à primeira consulta. 
Em relação ao comportamento alimentar, na primeira con-
sulta 34% se classifi caram como hiperfágicos, 23,4% como 
beliscadores, 23,4% não apresentaram alteração no com-
portamento alimentar e 6,3% apresentavam fome noturna. 
Entre os pacientes que relataram hiperfagia 12% apresenta-
ram um aumento de peso durante o tratamento pós-ope-
ratório. Nos demais pacientes, foi observada uma perda de 
peso compatível com dados da literatura para esse período. 
Conclusão: Aproximadamente 30% dos pacientes do estu-
do que apresentaram um hábito alimentar hiperfágico no 
pré-cirúrgico, mostraram-se mais suscetíveis ao aumen-
to de peso em comparação aos que apresentaram outros 
comportamentos alimentares. Trata-se de um estudo trans-
versal, de amostragem por conveniência, realizado no am-
bulatório de nutrição do Hospital Universitário de Sergipe. 
O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade 
Federal de Sergipe (CAAE nº 0281.0.107.000-11).

ADESÃO À PRÁTICA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 
POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO HEMOCENTRO 

COORDENADOR/SE - HEMOSE

Leandro Oliveira Valença, Simone Alves Garcez Simone 
Alves Garcez Guedes, Weber Santana Teles, Mauricio 

Santos Santana, Julia Maria Ferreira da Silva, Anna Camila 
Souza dos Santos, Isadora Luisa de Santana Araújo

Resumo

A higienização das mãos entre os profi ssionais de saúde 
é considerada a medida de maior impacto e comprovada 
efi cácia na prevenção das infecções nos serviços de saú-
de, já que impede a transmissão cruzada de microorganis-
mos. O objetivo deste estudo foi orientar os profi ssionais 
do Hemocentro Coordenador/SE – HEMOSE, no período 
de março a abril de 2014, para o melhor uso dos métodos 
de limpeza e higienização das mãos e padronizar a norma 
técnica, orientando os técnicos e auxiliares de serviço, para 
o melhor uso dos métodos de limpeza e desinfecção. Foi 
realizado treinamento teórico e pratico em cinco módulos 

com carga horária 25 h com os funcionários assim como 
preenchimento do check-list para a padronização dos pro-
cedimentos operacional padrão. Neste estudo observou-se 
que a higienização e o uso de luvas associaram-se a uma 
menor velocidade de contaminação das mãos durante cui-
dados rotineiros nos setores laboratoriais e no ambulatório 
evitando a contaminação da maioria dos profi ssionais de 
saúde que tiveram contato com pacientes portadores de 
doenças que utilizam os serviços do HEMOSE. Entretanto, 
é importante enfatizar que a proteção não é completa, seja 
por defeitos na própria luva ou ainda por contaminação no 
momento de sua retirada. Estas evidências suportam as re-
comendações de não lavar ou reutilizar as luvas e de higie-
nização as mãos após a retirada das mesmas. Percebe-se a 
grande importância da higienização das mãos e utilização 
de luvas e a continua sensibilização através de treinamen-
tos e palestras, não apenas para cumprir exigências legais, 
mas principalmente para que seus resultados sejam repre-
sentativos da real condição clínica dos pacientes e dos fun-
cionários que atuam no Hemocentro.

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DA 
HEPATITE C NO ESTADO DE SERGIPE

Leandro Oliveira Valença, Mauricio Santos Santana, Éricles 
Santana Santos, Isadora Luísa Santana Araujo, Anna 

Camila Souza Santos, Julia Maria Ferreira Silva, Weber de 
Santana Teles, Simone Alves Garcez Guedes, Taíssa Alice 
Soledade Calazans, Verônica de Lourdes Sierpe Jeraldo

Resumo

As hepatites virais são doenças infecciosas provocadas por 
diferenciados agentes etiológicas, sendo os principais vírus A, 
B, C, D e E. Especifi camente o vírus da hepatite C está ligado 
a fatores de risco como o uso de drogas injetáveis ilícitas, pa-
cientes em hemodiálise, profi ssionais da saúde e hemotrans-
fusão. Constituída em um grave problema de saúde pública 
global, o Brasil, por exemplo, está estimado que existam cerca 
de três milhões de portadores da hepatite C e que a maioria 
desconheça que possua o vírus. Assim o objetivo deste tra-
balho foi revelar a prevalência da hepatite C no Estado de 
Sergipe. Os dados foram adquiridos na Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde do Estado de Sergipe e do Departamento de 
Vigilância Epidemiológica, através destes dados secundários 
referentes aos anos de 2007 a 2013, foi possível construir um 
banco de dados com gênero, faixa etária e óbitos dos portado-
res do vírus. Foram registrados 410 casos de hepatite C, sendo 
77 óbitos de pacientes infectados com idade de 5-50 anos. 
Ocorreu prevalência de 49 (63,63%) casos em pacientes do 
gênero masculino e no gênero feminino 28 (36,36 %) estavam 
positivos para o vírus. A faixa etária entre adultos 50-64 anos 
revelou-se em 157 (38,29%) e em crianças com 1 ano de idade 
foram 4 (0,97%) casos durante os anos citados neste resumo. 
Vale ressaltar que as regiões municipais do Estado de Sergi-
pe como Glória ocorreram 3 (0,73%) casos de pacientes infec-
tados, em Propriá 42 (10,24%), Estância e Lagarto 22 (5,36%), 
Itabaiana 46 (11,21%) e Nossa Senhora do Socorro 27 (6,58%). 
Destacando a capital de Aracaju com o maior número de ca-
sos 248 (60,5%). A seriedade em termos de saúde pública fa-
cilita a evolução do vírus da hepatite C e sua disseminação por 
todo Estado de Sergipe, se fazendo relevante a divulgação de 
dados secundários a sociedade em geral, no intuito de conhe-
cimento e providências por parte das políticas públicas.
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OS JOGOS E BRINCADEIRAS NAS AULAS DE NATAÇÃO 
PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I

Tatiane Dias

Resumo

Este artigo tem como objetivo investigar em literaturas es-
pecializadas a importância dos jogos e brincadeiras para 
alunos do ensino fundamental I, entre 06 e 10 anos,tendo 
como fi nalidade o aprendizado nas aulas de natação. San-
tos (1997) e Pereira (2001) contribuem para o entendimen-
to de jogos e brincadeiras são um instrumento essencial 
e indispensável nesse contexto de ensino-aprendizagem, 
fazendo com que a criança aprenda e compreenda os en-
sinamentos de uma forma muito mais divertida. Na apren-
dizagem da natação existe uma grande preocupação com 
técnicas de nado, programas com exercícios intensos e 
cansativos para almejar um resultado esperado pelo pro-
fi ssional durante o aprendizado da natação para crianças. 
Assim, as aulas se transformam em uma rotina com sequ-
ências que podem não estar agradando e nem estimulando 
a criança à prática da natação, fazendo com que ocorra um 
desinteresse muito grande por parte dela. Mas com a im-
plantação da ludicidade nas aulas de natação todo esse de-
sinteresse poderá ser modifi cado, pois utilizando os jogos e 
brincadeiras nas aulas de natação o aluno poderá interagir 
com o meio e com as outras crianças, aprendendo muito 
mais rápido e de forma lúdica. Desta maneira, a ludicidade 
consegue prender a atenção e concentração dos alunos fa-
zendo com que o grau de satisfação e motivação aumente, 
tornado as aulas mais agradáveis.
 

PREVALÊNCIA DO VÍRUS DA HEPATITE B NO ESTADO 
DE SERGIPE, BRASIL

Layanne Barbosa dos Santos

Resumo

O vírus da hepatite B (VHB) é um hepadnavírus transmitido, 
altamente infectivo e facilmente transmitido pela via sexu-
al, por transfusões de sangue, procedimentos médicos e 
odontológicos e hemodiálises sem as adequadas normas 
de biossegurança, pela transmissão vertical (mãe-fi lho), por 
contatos íntimos domiciliares (compartilhamento de esco-
va dental e lâminas de barbear), acidentes perfurocortantes, 
compartilhamento de seringas e de material para a realiza-
ção de tatuagens e piercings. Este trabalho teve como ob-
jetivo avaliar a prevalência da Hepatite B no estado de Ser-
gipe no período de 2007 a 2013. Foram utilizados dados da 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Estado de Sergipe e 
do Departamento de Vigilância Epidemiológica e foi cons-
truído um banco de dados contendo informações como fre-
quência de casos quanto ao gênero e localização. Durante 
os anos de 2007 a 2013 no estado de Sergipe foram regis-
trados 911 pessoas portadoras do vírus da Hepatite B onde 
o percentual de mulheres contaminadas é de 48,6% (443), 
e no gênero masculino foi de 51,3% (468). O maior índice é 
encontrado no município de Aracaju 32,9% (300) pessoas 
contaminadas entre elas homens e mulheres e crianças. No 
município de Estância 6,8% (62) casos. Em Itabaiana foi re-
gistrados um total de 6,2% (57). Em Lagarto 0,8% (08) casos. 
No município de Laranjeiras 0,7% (07) casos. No município 
de Nossa Senhora do Socorro foi encontrado um total de 

11,3% (103) casos. Em Propriá 1,1(10) casos, Já em São Cris-
tóvão 1,5 (14) casos. Em suma, acreditamos que o presen-
te trabalho será de  grande utilidade, constituindo-se em  
ferramenta de consulta sobre a incidência da  hepatite B, 
especialmente no Estado de Sergipe, auxiliando a implan-
tação  de mais políticas de prevenção e promovendo  a con-
tinuidade do controle da transmissão do  HBV através de 
campanhas de vacinação.

CÁRIE E OBESIDADE: UMA ANÁLISE SOBRE 
OS FATORES ETIOLÓGICOS COMUNS

Priscila Presley Barbosa Conceição, 
Margarite Maria Delmondes Freitas

Resumo

Este trabalho teve por fi nalidade realizar uma análise entre 
obesidade associada à cárie dentária, enfocando os hábitos 
alimentares como agente etiológico comum e abordando a 
atuação do profi ssional de odontologia nesse contexto. Para 
compreensão de tal tema, os autores conceituaram os ele-
mentos: obesidade, de acordo com a OMS (2010), como o 
acúmulo anormal ou excessivo de gordura no organismo, 
que pode levar a um comprometimento da saúde; para Edu-
ardo e Lima, (2007) a cárie diz respeito a uma anormalidade 
encarada como uma doença multifatorial, infecciosa, trans-
missível e dieta - dependente, que produz uma desminera-
lização das estruturas dentárias, podendo ser causada por 
fatores extrínsecos e intrínsecos sendo estes, por exemplo 
e respectivamente, a imunidade e os hábitos alimentares ri-
cos em sacarose (que, por sua vez, representam a chamada 
“dieta cariogênica”); para Traebert (2014), tem-se o elemen-
to considerado como fator etiológico comum; os hábitos 
alimentares, onde na sociedade vigente o que predomina 
são os famosos “FastFoods”, ou seja, comida rápida, que se 
compõe de alimentos com valores exacerbados em saca-
rose e lipídios.  Sabe-se que estes fatores são cíclicos, nos 
quais os hábitos alimentares realizados de maneira incoe-
rente são predisponentes a obesidade, resultando também 
na cárie dentária. Segundo Freeman e Sheiam, (2014), em ci-
dades do Brasil, onde apresentou considerável consumo de 
alimentos açucarados por crianças e adolescentes principal-
mente, procurou-se entender os fatores que levam os ado-
lescentes a consumirem açúcar e concluíram que a ingestão 
se dá por conta do prazer imediato, que acaba suplantando 
os malefícios. A cárie dentária junto à obesidade tornou-se 
problema de Saúde Pública. Isto é um fato, porém segundo 
Lima (2007), há soluções advindas do profi ssional de saú-
de da Odontologia. Através de uma pesquisa bibliográfi ca 
em artigos científi cos baseados em fontes seguras Scielo e 
OMS (Organização Mundial de Saúde, 2010), foram selecio-
nados artigos de acordo com o seu embasamento teórico 
e por estarem direcionados ao tema escolhido. Os autores 
concluíram que a atuação dos profi ssionais da odontologia 
pode reduzir o índice da doença cárie através da realização 
da educação em saúde, por meio de palestras, tendo como 
alvos os pais com seus fi lhos, iniciando no período neonatal, 
com a implementação do aleitamento materno exclusivo até 
os seis meses, pois este proporciona imunidade e nutrientes, 
excluindo durante o seu crescimento dieta cariogênica, além 
da ênfase na higienização dentária correta, concomitante 
com os  fatores amplamente protetores como fl uoretos, o 
que resultará em uma diminuição considerável da obesida-
de, morbidade e  consequentemente da cárie dentária.
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PREVALÊNCIA DA HEPATITE A NO ESTADO DE SERGIPE, 
2007-2013

Leandro Oliveira Valença, Weber de Santana Teles, Simo-
ne Alves Garcez Guedes, Taíssa Alice Soledade Calazans, 

Mauricio Santos Santana, Júlia Maria Ferreira da Silva, 
Anna Camila Souza dos Santos, Isadora Luisa de Santa-
na Araújo, Éricles Santana Santos, Verónica de Lourdes 

Sierpe Jeraldo

Resumo

A hepatite é considerada uma doença, na maioria das ve-
zes silenciosa, que acomete milhões de pessoas, sendo 
um grave problema de saúde pública mundial. No Brasil a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a maior 
parte dos casos de hepatite deve-se aos vírus A e B. Assim 
o objetivo deste trabalho foi revelar a prevalência da hepa-
tite A no Estado de Sergipe, com base em banco de dados 
secundários. Foram utilizadas informações do ano de 2007 
a 2013 da Secretaria de Vigilância em Saúde do Estado de 
Sergipe e do Departamento de Vigilância Epidemiológica 
para construção do banco de dados contendo casos da 
doença quanto ao gênero e localização. Pode-se observar 
que ocorreu um registro de 583 casos de pessoas porta-
doras do vírus da Hepatite A, revelando uma prevalência 
de 46,9% (274) no gênero feminino e 53% (309) do gêne-
ro masculino. As regionais prevalentes foram o Glória com 
13,03% (73), Propriá 13,89 (81), Estância 11,09% (65), Lagarto 
13,27% (78), Itabaiana 10,29% (60), Nossa Senhora do Socor-
ro 14,23% (83), sendo na capital Aracaju 24,01% (140) casos. 
Se faz relevante a divulgação destes dados, no interesse 
de possibilitar aos ouvintes uma noção geral da realidade 
prevalente da Hepatite A em Sergipe. Bem como, a aplica-
ção de políticas públicas que corroborem na promoção de 
campanhas preventivas e qualidade de vida como um todo, 
com intuito de controlar e/ou evitar transmissão do vírus e 
disseminação da Hepatite A.
 

DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO 
FRENTE AO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER INFANTIL 

VIVENCIADO PELAS MÃES EM UMA ORGANIZAÇÃO 
NÃO GOVERNAMENTAL EM SALVADOR - BAHIA

Juliana Oliveira Musse S, Irenilda Silva Barros, 
Ogvalda Devay Sousa Torres

Resumo

Na ocasião de um impacto sistêmico sobre a estrutura fa-
miliar frente a um diagnóstico de câncer infantil, e sendo a 
mãe, geralmente, a principal cuidadora, objetivou - se co-
nhecer e identifi car as difi culdades encontradas e estraté-
gias de enfrentamento, frente ao diagnóstico desta doença, 
vivenciadas pelas mães em uma organização não gover-
namental em Salvador - BAHIA. Trata – se de um estudo 
qualitativo, realizado com onze mães através de um roteiro 
de entrevista com quatro questões subjetivas, que busca, 
diante de um processo complexo, os fatores preponderan-
tes no que tange às difi culdades encontradas e estratégias 
de enfrentamento vivenciadas pelas mães, através dos 
depoimentos das mesmas. As difi culdades mais referidas 
nos depoimentos foram: o aspecto fi nanceiro, transporte, 
longos períodos de tratamento, sentimento de impotência 
diante do sofrimento do fi lho(a), afastamento familiar. O 

suporte de enfrentamento que permeia é a fé em Deus, o 
apoio da família, de amigos e das casas de apoio. A fé em 
Deus foi unânime nos depoimentos das mães; é através 
da fé, independente da crença religiosa, que as mães en-
contram forças para a resignação da doença, elas precisam 
estar fi rmes, mesmo sozinhas, longe da família, do marido, 
dos amigos e, até mesmo dos outros fi lhos para vencer os 
obstáculos do tratamento do câncer. O suporte da casa de 
apoio, não somente auxilia na moradia, alimentação, trans-
porte, assistência e educação, mas favorece um ambiente 
de conforto emocional, onde o impacto das difi culdades 
e mudanças familiares são amenizadas, mediante a com-
panhia e experiência de outras mães e de profi ssionais. 
Diante da realidade vivenciada pelas mães de crianças com 
câncer e sob olhar de uma pesquisa qualitativa, conclui – se 
que o diagnóstico do câncer infantil, na perspectiva mater-
na, revela momentos de desespero, dor, angústia, medo e, 
também, alívio em ter a certeza do diagnóstico e saber um 
pouco mais sobre a doença a fi m de que possa cuidar do 
seu fi lho (a). Neste contexto é que tange a importância da 
atuação da enfermagem no acolhimento e orientação da 
mãe, pessoa importante no cuidado com o fi lho, a fi m de di-
minuir os enlaces da doença e, essencial à uma assistência 
singular no ambiente domiciliar e hospitalar.
 

A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS 
ALIMENTARES POR PROFISSIONAIS COMPETENTES

Davidson dos Reis Nascimento, Maria das Graças Silva 
Correia, Jainara Santos Oliveira, Paula Gabrielle Reis San-
tos Graduando do Curso de Nutrição, Thaisley Sayonara 

Alves Santos, Maria das Graças da Silva Correia

Resumo

A procura por suplementos alimentares tem aumentado por 
ser um recurso que fornece melhoria do desempenho nas 
atividades físicas e por obter resultados estéticos, em um 
curto período de tempo. O uso de suplementos tem vários 
propósitos, alguns deles são melhorar alguns aspectos do 
desempenho físico, aumentar massa muscular, melhorar 
na estética corporal, servir para a prevenção de vários tipos 
de doenças e o retardo do envelhecimento. Porém, estudos 
mostram que o uso abusivo destes suplementos podem 
causar danos a saúde. O presente estudo teve como obje-
tivos identifi car se o uso de suplemento alimentar é feito de 
forma adequada e obter informações sobre quem os indica. 
A metodologia baseou-se em Pesquisa bibliográfi ca em ar-
tigos e livros, sobre o tema. A maioria das pessoas que uti-
liza os suplementos alimentares, o fazem por prescrição de 
amigos, colegas de academia, automedicação ou por infor-
mações da internet. Não sabendo os efeitos colaterais que 
estes podem trazer ao organismo se forem usados de forma 
incorreta. Com a preocupação de chegar a estética perfeita, 
pessoas podem fazer uso indiscriminado de suplementos 
alimentares. Estes devem ser utilizados por meio de prescri-
ção de profi ssionais capacitados por se tratar de um medi-
camento e seu uso inadequado poder trazer vários danos a 
saúde. Sendo o nutricionista o profi ssional mais capacitado 
para sua indicação seria interessante a sua presença no am-
biente da academia. Assim ele poderia avaliar os pratican-
tes, individualmente, oferecendo orientações sobre seu uso 
e sobre a ingestão adequada dos nutrientes, sem oferecer 
riscos a saúde evitando que pessoas que os utilizam façam 
de forma incorreta trazendo risco a sua saúde.
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PROJETO BAÚ DA CONTAÇÃO COMO INSTRUMENTO 
DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Juliana Gabrielle Santos Arnaldo, Kaylla de Santana Rosa, 
Herbert Carvalho Silva, Gabrielle Dantas Menezes, Lorenna 

Emília Sena Lopes, Fernando Henrique Bezerra de Brito 
Souza, Myriam Paes Dantas Pacheco, Jéssica Maria 

Silva Bitencourt, Karla Edyjane Machado Rocha, Derijulie 
Siqueira de Sousa

Resumo

O processo de hospitalização infantil trás para a criança e 
seus familiares uma série demudanças. Segundo Azevêdo 
(2013) transformações de humor, transtorno do sono, altera-
ções no cotidiano e quadros de estresse são algumas carac-
terísticas que os acometem. O Projeto Baú da Contação tem 
por fi nalidade elaborar ações que visam educação em saúde, 
proporcionando conhecimentos sobre a prevenção de infec-
ções e melhoria dos hábitos cotidianos. OBJETIVO: Propor-
cionareducação em saúde àcriança hospitalizada utilizando 
como instrumento a contação de história. METODOLOGIA: 
Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, 
realizado durante as visitas dos membros do projeto Baú da 
Contação a pediatria do Hospital de Urgência de Sergipe – 
HUSE, as quais ocorreram todos os sábados, nos meses de 
março a setembro de 2014. RESULTADOS:O projeto de ex-
tensão Baú da Contação utiliza a narração de histórias como 
instrumento educacional na promoção de saúde de crianças 
hospitalizadas. Com caráter atrativo e linguagem adequada 
à compreensão das crianças, esse instrumento torna-se im-
portante na adaptação ao ambiente hospitalar e educação 
em saúde. Uma das histórias narradas pelos participantes 
do projeto foi aBranca de Neve e os setes anões,com uma 
adaptação do enredopara a importância da higienização 
das mãos e alimentos.A narrativa conta a história da prin-
cesa Branca de Neve e sua madrasta, que tenta fazê-la mal 
ao oferecer uma maçã sem realizar a higienização e infl uen-
cia a mesma a não lavar as mãos antes de alimentar-se. No 
decorrer do conto os acadêmicos participantes do projeto 
transformam uma simples fábula em um meio de ação de 
cuidado, conscientizando as crianças e seus familiares sobre 
a relevância do auto-cuidado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O 
lúdico com fi nalidade educativa vem sendo bastante posi-
tivo para odesenvolvimento psíquico no âmbito hospitalar, 
além de contribuir para o bem estar eelevação da auto-esti-
ma das crianças. Participativas e curiosas sobre o que seria 
abordadono decorrer da contação de história, as mesmas 
transpareciam em cada olhar o entendimento sobre a impor-
tância da higienização dos alimentos.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM FRENTE ÀS 
NEOPLASIAS MALIGNAS: LINFOMAS E MIELOMAS 

MÚLTIPLOS

Carlos Carvalho Silva, Daniel Montalvão Melo Ferreira, 
Iamara Lemos Silva Santos, Krísney Francielly Pereira 
Calado, Marília Braga Souza Tourinho, Renata Teixeira 

Lima, Vanessa Conceição Nascimento, Fernanda Gomes 
Magalhães Soares

Resumo

O mieloma múltiplo (MM) é uma doença hematológica 
maligna que se caracteriza pelo aumento das células plas-

máticas na medula óssea e consequentemente a produção 
desregulada de imunoglobulina monoclonal. Desta forma, 
ocasionam infecções, destruição óssea, problemas renais e 
supressão hematopoiética. O mesmo é responsável por 1% 
de todas as neoplasias malignas hematológicas diagnosti-
cadas. A doença é diagnosticada nas mesmas proporções 
em homens e mulheres, sendo mais frequentes em negros 
do que em brancos. Já o linfoma maligno simboliza um gru-
po de neoplasias que são caracterizadas pela diferenciação 
maligna dos linfócitos representada por um dano no DNA 
e consequentemente na mutação dos mesmos após o nas-
cimento, resultando assim no crescimento descontrolado. 
Entretanto são identifi cados na forma tumorais sólidas nos 
linfonodos e em outros locais, singularmente divididos em 
duas categoriais: os linfomas de Hodgkin e os linfomas 
não-Hodgkin. O linfoma é um distúrbio incomum, apresen-
tando menos de 1% de todas as neoplasias. Em geral, os 
pacientes afetados são os jovens, onde existe uma relação 
entre homens e mulheres de 4:3. Objetivo: Analisar e des-
crever as características clínicas, os diagnósticos e trata-
mentos médicos e de enfermagem em pacientes portado-
res de MM e Linfomas Malignos no intuito de aprimorar o 
conhecimento referente às patologias para a comunidade 
científi ca, e ao mesmo tempo, facilitar o acesso referente 
a tais informações para a comunidade em geral. Metodo-
logia: Estudo descritivo analítico transversal de revisão 
bibliográfi ca integrativa, o qual foi construído através de 
levantamentos de dados por meios de livros, manuais e ar-
tigos em periódicos nacionais. Para busca foram utilizados 
os seguintes descritores: conceitos técnicos, fi siopatologia, 
manifestações clínicas, históricos e diagnósticos, trata-
mentos médicos e de enfermagem das doenças aborda-
das. Resultados e Discussão: O presente trabalho resultou 
de diversas pesquisas, que após seleção dos principais tex-
tos com foco no tema abordado, foi feita uma análise em 
oito deles. A análise enfatizou as características clínicas, os 
diagnósticos e tratamentos médicos e de enfermagem em 
pacientes portadores de MM e Linfomas Malignos. Conclu-
são: As neoplasias abordadas são responsáveis por diver-
sas mortes e comprometimento de órgãos vitais. Quando 
diagnosticadas e tratadas precocemente, a sobrevida dos 
pacientes aumenta signifi cativamente. Desta forma, é de 
fundamental importância o conhecimento e a participação 
do enfermeiro frente a estas patologias, em especial no au-
xílio para os diagnósticos e tratamentos adequados.

A EDUCAÇÃO FÍSICA E O ENSINO MÉDIO: 
UM OLHAR PARA O COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UNI-

VERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Mariza Alves Guimarães, 
Denise Andrade de Melo Guimarães

Resumo

Com o decorrer dos anos, a disciplina Educação Física veio 
perdendo força no que tange à sua materialização no cur-
rículo escolar do Ensino Médio, por isso vemos a necessi-
dade de analisar como se encontra a organização dos co-
nhecimentos desta disciplina, neste nível de ensino. Este 
estudo tem como objetivo identifi car de que forma a Edu-
cação Física é organizada no Colégio de Aplicação da Uni-
versidade Federal de Sergipe, no Ensino Médio.  Como ob-
jetivos específi cos temos: identifi car a idéia de Educação 
Física desenvolvida pelos professores do CODAP-UFS no 
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Ensino Médio; verifi car quais conhecimentos são minis-
trados aos alunos e o porquê destes serem elencados 
como necessários à formação deles; identifi car qual me-
todologia utilizada pelos professores de Educação Física 
nesta instituição ; verifi car de que forma é feita a avaliação 
nas aulas de Educação Física. Para orientar este estudo 
nos baseamos na Pesquisa Qualitativa Descritiva. A po-
pulação escolhida foi os professores de Educação Física 
do CODAP-UFS, e como amostra selecionamos os profes-
sores que ministram aulas para o Ensino Médio. Para co-
leta de dados utilizamos um questionário com perguntas 
mistas. Através dos dados encontrados percebemos que 
o Colégio de Aplicação da UFS tem proposta pedagógica 
e regimento interno, documentos que orientam o trabalho 
pedagógico desenvolvidos pelos professores desta insti-
tuição. Os professores de Educação Física entendem esta 
disciplina enquanto componente curricular que auxilia na 
formação dos alunos, para isto busca estar organizados 
com base nos documentos que norteiam a educação bra-
sileira e o colégio no qual estão inseridos. Como conhe-
cimentos selecionam os relacionados a cultura corporal, 
a saúde, a qualidade de vida, a mídia, a políticas públicas, 
esportes de aventura. Buscam avaliar seus alunos tendo 
como base todo o processo pedagógico e observando as 
atividades desenvolvidas durante o ano letivo.

BENEFÍCIOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA

Tânia Mara Stankowich, Maria das Graças Silva Correia, 
Taciana Ramos Neves, Maria das Graças da Silva

Resumo

Na Educação Física adaptada encontram-se algumas 
teorias e abordagens que absorvem crenças, atitudes e 
habilidades com o mesmo grau de importância. Na úl-
tima década, os cursos de Educação Física implemen-
taram em seus programas curriculares conteúdos rela-
tivos às pessoas com deficiência. A atividade motora 
adaptada, vista como uma área emergente destina-se 
aos profissionais e estudantes de Educação Física 
que trabalham com pessoas deficientes, oferecendo-
lhes condições de trabalho com a inclusão. A prática 
da Educação Física adaptada possibilita o desenvol-
vimento das múltiplas linguagens, explora e manipula 
objetos, organiza pensamentos, auxilia na descoberta 
e utilização de regras, desenvolvendo as capacidades 
físicas, autonomia, confiança, prazer e socialização. É 
essencial inteirar-se das peculiaridades de cada gru-
po; com deficientes visuais as atividades devem ser 
voltadas para o desenvolvimento da psicomotricidade; 
a base fundamental de qualquer trabalho que envol-
va a deficiência auditiva é o fator comunicação; com 
deficientes físicos é preciso desenvolver as habilida-
des motoras; no caso da deficiência intelectual, cabe 
aos profissionais envolvidos promover atividades que 
desenvolvam o domínio motor, cognitivo, afetivo e so-
cial. O presente trabalho teve como objetivo possibi-
litar o reconhecimento da Educação Física adaptada 
como uma prática corporal recreativa e inclusiva, pon-
tuando as possibilidades da pessoa com deficiência, 
contribuindo com a melhoria da qualidade de vida e 
sua inclusão social. Esta pesquisa teórica baseou-
se em pesquisa bibliográfica no Google acadêmico, 
Scielo, Biblioteca Virtual da Universidade Tiradentes 

(Aracaju-Sergipe). Diante do atual quadro que se en-
contra o processo de inclusão, no que diz respeito à 
Educação Física adaptada, o ensino-aprendizagem, as 
abordagens pedagógicas, as metodologias de ensino, 
a capacitação de profissionais comprometidos com 
a inclusão social e melhoria da qualidade de vida de 
pessoas com deficiência, vê-se a necessidade de um 
estudo mais aprofundado, demonstrando que a Edu-
cação Física adaptada se constitui em uma ferramenta 
pedagógica, como estratégia de ensino na educação 
especial. Sendo assim, conclui-se que, com embasa-
mento nos estudos das diferenças, sem preconceito, 
com mente aberta e visão de futuro, tendo como fun-
damento a inclusão na Educação Física, através da ati-
vidade física adaptada e um posicionamento crítico do 
papel do profissional de Educação Física, aprendendo 
com a diversidade humana, o amor será com certeza a 
ferramenta fundamental, única e indispensável no pro-
cesso de inclusão na Educação Física.

MORADORES DE RUA: A QUALIDADE DE VIDA, UM 
DESAFIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE

Daniel Montalvao Melo Ferreira, Ayrla Ramathila Lima de 
Souza, Aliane Caroline Santos Silva, Dayane dos Santos 
Rodrigues, Jose Mateus de Oliveira, Larissa Ribeiro Lôbo, 
Nágila Wanessa Andrade de Resende, Thaisa Luana do 

Nascimento Santos, Sergio Danillo Santana de Lima Juraci

Resumo

A pesquisa tem como objetivo discutir a qualidade de vida 
da população em situação de rua, divulgar os seus direitos 
e incentivar a educação em saúde a estas pessoas a fi m de 
promover sua saúde. A crescente população em situação 
de Rua no Brasil é o retrato mais cruel da miséria social, 
milhares de pessoas encontram-se vivendo em condições 
sub-humanas, sofrendo com a precariedade e insalubrida-
de das ruas, sendo assim seres mais vulneráveis a adquirir 
doenças crônicas e agudas. Estas pessoas muitas vezes vi-
vem invisíveis aos olhos da sociedade, desafi ando as políti-
cas e as práticas de atenção social e de saúde, cujo objetivo 
é amparar as pessoas que delas necessitam e geralmente 
não atacam a causa do problema, apenas tentam suprir 
as necessidades básicas de sobrevivência. A inefi cácia 
dessas políticas faz com que se destaque o trabalho das 
ONG’s e das Instituições religiosas, que tem seu trabalho 
voltado para o amparo dessa população auxiliando em sua 
sobrevivência. Porém, o profi ssional de saúde, nesse con-
texto, pode exercer uma papel de extrema relevância, con-
tribuindo na aplicação de processos  de promoção à saúde, 
respeitando a igualdade social. Dessa forma, a educação 
em saúde, apresenta-se como um meio de promover a bus-
ca pela autonomia e o respeito do sujeito, esclarecendo 
sobre os seus direitos nos diversos setores da sociedade, 
respeitando a cidadania e promovendo a reinserção destas 
pessoas na sociedade. Metodologia: Esta pesquisa orga-
nizou-se através de abordagem qualitativa fundamentada 
em revisão bibliográfi ca de 4 artigos. Resultados: A educa-
ção em saúde possibilita o despertar da potencialidade da 
população e situação de rua e da própria sociedade, através 
de ações que visam a promoção da saúde, prevenção de 
riscos e agravos de doenças e a redução da exclusão social, 
proporcionando assim uma vida mais digna e igualitária 
para essas pessoas.
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: PERFIL NUTRICIONAL DOS 
ALUNOS DE UMA ESCOLA PARTICULAR NO MUNICÍPIO 

DE BARRAS DOS COQUEIROS/SE

Aline dos Santos Passos Damasceno, Maria das Graças 
Silva Correia, Betina Maiara Ribeiro Carvalho, Edilene Ma-
ria da Silva Leite, Jônata Rodrigues Gama Reis, Kamila dos 
Santos Dantas Chagas, Maria Carolina Rezende, Maria das 

Graças da Silva Correia, Hugo Xavier

Resumo

Ter uma alimentação saudável é o principal meio para se 
garantir um estado nutricional adequado de saúde e quali-
dade de vida. Para tanto, as refeições devem ser equilibra-
das e balanceadas de acordo com as necessidades nutri-
cionais de cada indivíduo.  É na escola que à crianças e os 
adolescentes passam a maior parte do seu tempo, portan-
to, esta se torna um dos meios mais propícios ao estímulo 
de práticas alimentares saudáveis. Sendo assim, o objetivo 
deste trabalho foi o de sensibilizar acerca da importância 
de uma alimentação saudável os alunos de uma escola 
particular no município de Barra dos Coqueiros, Sergipe. Os 
sujeitos constituintes da pesquisa foram 59 alunos de am-
bos os sexos com idades entre 9 a 15 anos. Este trabalho 
trata-se de uma pesquisa descritiva, já que esta consiste 
em descrever e entender como um fenômeno ocorre em 
uma dada realidade. Foram coletadas medidas antropomé-
tricas (peso e estatura) para o cálculo do índice de massa 
corporal (IMC) na verifi cação do estado nutricional atual 
das crianças e a utilização de Inquérito. A prevalência de 
baixo peso, entre os alunos foi identifi cada, constatou-se 
também que a rotina alimentar dos alunos se encontrava 
em défi cit, pois muitos deles omitiam umas das refeições.
 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DENGUE 
NO ESTADO DE SERGIPE

Weber Santana Teles, Veronica de Lourdes Sierpe Jeraldo, 
Taíssa Alice Soledade Calasans, Sheila Santos Araújo, 

Thaize Souza de Jesus, Victória de Jesus Lino de Souza

Resumo
 
O dengue é uma doença febril aguda, cujo agente etiológico 
é um vírus de gênero Flavivírus. São conhecidos atualmente 
quatro sorotipos, antigenicamente distintos: DEN-1. DEN-2,-
DEN-3  e DEN-4.Clinicamente, as manifestações variam de 
uma síndrome viral e benigna,até um quadro grave e fatal de 
doença hemorrágica com choque. Essa pesquisa tem como 
objetivo expor os fatores de risco da dengue, seus principais 
conceitos e consequências, através do comparativo entre 
casos positivos encontrados. Foram utilizados dados da Se-
cretaria de Vigilância em Saúde do Estado de Sergipe e do 
Departamento de Vigilância Epidemiológica e foi construído 
um banco de dados contendo informações, como frequência 
de casos quanto ao gênero e localização. Durante o ano de 
2013 no estado de Sergipe foram notifi cados 539 casos, des-
tes 99,8% (538) casos foram positivos de acordo com a soro-
logia de IgM para dengue. O percentual de mulheres conta-
minadas é de 53,7% (289) e masculino 46,2% (249). O maior 
índice é encontrado no município de Aracaju 52,2% (281). A 
faixa etária mais acometida foi entre maiores de 16 anos. Os 
meses com maior número de notifi cação foram março, abril, 
maio e junho totalizando 45,7% (246) casos. Assim, é possí-

vel concluir que o número de casos de dengue no município 
foi relativamente alto, fazendo com que sejam priorizadas 
ações que objetivem as medidas preventivas, conscientiza-
ção da sociedade e capacitação profi ssional.
 

AÇÃO DE CONDIMENTOS SOBRE HELMINTOS 
PARASITOS DE PEIXES DE IMPORTÂNCIA 

GASTRONÔMICA

André Luiz Oliveira, Katia Viana Souza

Resumo

Com a crescente notoriedade da gastronomia e a abertura do 
mercado para a importação de pescados, as mídias sociais im-
pulsionaram novos hábitos alimentares, entre eles o consumo 
do peixe cru. Sabe-se da incidência de parasitas patógenos em 
peixes no Brasil e no exterior, podendo também ser patogêni-
co ao homem. Os parasitas de maior importância já estudados 
são: cestóide Diphyllobotrium e o trematóide Ascocolyte (Pha-
gicola) longa que são zoonóticos e o cestóide Trypanorhyncha. 
O objetivo da pesquisa está fundamentado em uma revisão 
da literatura sobre helmintos, parasitos de peixes de importân-
cia para gastronomia e a ação dos condimentos sobre esses 
parasitas. Tem-se na culinária japonesa bastante difundida e 
apreciada como principal ingrediente o peixe cru. O sashimi e 
o sushi são os pratos elaborados com o peixe cru e servidos 
acompanhados de molho de soja (feito à base de soja e ce-
reais fermentados) e Wasabi: raiz forte. A contaminação pode 
ocorrer devido ao consumo do peixe na forma cru. O conheci-
mento dos parasitos de peixes é fundamental sob o aspecto 
de produção e para a inspeção sanitária, pois através da ação 
espoliativa, tóxica ou mecânica, estes bioagentes podem 
desencadear quadros patológicos que restringem o cresci-
mento e até podem levar à morte de seus hospedeiros (SÃO 
CLEMENTE et al., 1998; EIRAS, 1994a). Dentre estes agentes, 
os parasito zoonóticos transmitidos pelo pescado estão cada 
vez mais chamando a atenção de pesquisadores e autoridades 
sanitárias do mundo inteiro, em função dos riscos decorren-
tes da globalização do comércio de alimentos e do crescente 
consumo de alimentos elaborados com peixe cru e daqueles 
oferecidos em redes “Fast Food”. Dados mundiais indicam que 
esses parasitos infectam mais de 18 milhões de pessoas com o 
número de pessoas em risco em mais de meio bilhão, particu-
larmente em países do sudeste asiático (FAO,2004). No Brasil, 
o hábito de ingerir peixes, em especial crus (sashimi e sushi), é 
de introdução recente no cardápio de alguns estabelecimentos 
brasileiros, comuns nos bairros das classes mais elevadas e es-
pecializadas para imigrantes asiáticos. Este hábito exige ótima 
qualidade do pescado, para evitar a ação patogênica de bacté-
rias e helmintos parasitos, que no homem, se forem ingeridos, 
são responsáveis pelo quadro clínico caracterizado por diarreia, 
dores abdominais, náuseas, vômitos, emagrecimento e febre.

RELATO DE CASO BASEADO NO PROCESSO DE 
ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE

Michelle Santana Prata, Bibione Tércia de Oliveira Silva, 
Priscilla Silva Patrício Cruz, Greyce Kelly de Jesus Santos

Resumo

Introdução: Tratou-se de um estudo de caso clínico desen-
volvido durante as atividades práticas da disciplina Enfer-
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magem na Saúde do Adulto I, do curso de Graduação em 
Enfermagem, realizado no primeiro semestre 2014, em um 
hospital público de grande porte no Estado de Sergipe que 
objetivou relatar a aplicação da Sistematização da Assis-
tência de Enfermagem (SAE) na assistência a uma paciente 
portadora de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Insufi -
ciência Renal Crônica (IRC). A HAS caracteriza-se como 
um grande problema de saúde pública sendo uma doença 
crônica não transmissível e resulta do aumento da Resis-
tência Vascular Periférica e do Débito Cardíaco. 90% dos 
casos de HAS são hereditárias, além do estilo de vida con-
tribuir de maneira signifi cativa para seu desenvolvimento e 
possíveis complicações. A Insufi ciência Renal Crônica (IRC) 
ocorre devido à diminuição da função renal, já que os pro-
dutos excretados acumulam-se no sangue, desenvolvendo 
uremia que afetará os sistemas orgânicos. A doença tende 
a progredir com mais rapidez nos pacientes que excretam 
quantidades signifi cativas de proteínas ou que têm hiper-
tensão. Relato de Caso: Os dados foram coletados através 
da análise em prontuário e entrevista dirigida a responsável 
e paciente. A Paciente, 14 anos de idade, ensino fundamen-
tal incompleto, solteira, natural de Itabaiana/SE, foi trazida 
pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no dia 31 
de maio de 2014 para realizar diálise de urgência quando 
foi necessária a introdução de cateter peritoneal. Admitida 
na Unidade de Terapia Intensiva no mesmo dia, foi diag-
nosticado HAS, IRC e suspeita de Anemia Falciforme. Os 
achados do exame físico: PA: 158 x 96 mmHg , hematomas 
no hipocôndrio direito e esquerdo e constipação, em uso 
de cateter venoso central triplo lúmen em veia femoral es-
querda fl uindo Nipride. Os exames evidenciaram, anemia, 
no raio-x torácico Edema Pulmonar, no Ecocardiograma 
hipertrofi a excêntrica do ventrículo esquerdo com compro-
metimento sistólico moderado (fase inicial de miocardio-
patia dilatada), derrame pericárdico discreto e insufi ciência 
mitral e tricúspide discreta. Os principais diagnósticos de 
enfermagem foram volume de líquidos excessivo e consti-
pação. Conclusão: O caso considerou que a hospitalização 
da “pré-adolescente” portadora IRC e HAS sinaliza o quão 
grave são estas doenças crônicas e também que estas 
precocemente vêm incidindo na população, com consequ-
ências biológicas, sociais e emocionais. Ao utilizar a SAE 
percebeu-se que o método científi co orientou as interven-
ções de enfermagem com foco aos problemas reais, a fi m 
de atender as necessidades humanas básicas.

ATENDIMENTO INICIAL PRÉ-HOSPITALAR A VÍTIMAS 
POLITRAUMATIZADAS: RELATOS DE UMA PESQUISA 

BIBLIOGRÁFICA

Rute Silva Nascimento

Resumo

Esta pesquisa objetivou compreender como se dá o atendi-
mento inicial a vítimas de trauma pelo método mnemônico 
(ABCDE) imposto pelo protocolo do Advanced Trauma Life 
Support (ATLS), abordando o papel do profi ssional de en-
fermagem nesta ação. Foi utilizado o método de pesquisa 
bibliográfi ca, com embasamento principal ATLS,8ª Ed. Tam-
bém pelas diretrizes da American Heart Association (AHA), 
2010. Aliado a artigos científi cos, publicados em 2012 en-
contrados no site da Scielo (Scientifi c Electronic Library 
Online), e ainda na pesquisa de protocolos clínicos reali-
zada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 

(VIEIRA, ET AL, 2011), escolhidos por conta de seguridade 
no que se diz respeito ao cientifi cismo. A implantação dos 
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) é 
um grande benefício no que se diz respeito ao atendimen-
to pré-hospitalar, pois possibilita que a equipe multiprofi s-
sional de saúde, leve tratamento e suporte, muitas vezes, o 
defi nitivo, a pacientes graves na iminência de morte até o 
local em que a vítima se encontra (SIMÕES, ET AL, 2012). O 
ATLS é o protocolo que norteia os profi ssionais de saúde, 
na prática pré-hospitalar. A avaliação primária e Reanima-
ção Cardiorrespiratória (RCP) ocorrem em uma seqüência 
lógica de condições de risco à vida, conhecida como “AB-
CDE” (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposition - 
Via aérea, Respiração, Circulação, Disfunção Neurológica e 
Exposição), efetuada na avaliação primária em até 2 a 5 mi-
nutos .  E segundo a AHA, 2010, a ação para o atendimento 
a vítimas politraumatizadas que apresentam Parada Car-
diorrespiratória (PCR), é realizar imediatamente a RCP que 
deve acontecer na sequência (CABD) onde corresponde 
respectivamente a compressões, ventilações, vias aéreas 
e DEA (Desfi brilador Externo Automático). No que compe-
te ao profi ssional de enfermagem, conforme VIEIRA, 2011, 
este desempenha ações de planejamento e organização de 
materiais para realização de procedimentos; coordenação 
e realização de técnica inerente à prática de enfermagem, 
de acordo com a prescrição médica, tais como: sondagem 
vesical, gástrica, punções venosas periféricas; auxílio e 
cuidados no transporte de pacientes estáveis a radiologia. 
Com isso conclui-se que, o protocolo da ATLS junto às di-
retrizes da AHA torna unifi cado o atendimento inicial à ví-
tima politraumatizada pelos profi ssionais de saúde, a fi m 
de, facilitar a interação entre a equipe, aperfeiçoar o tempo 
do atendimento, diminuindo as complicações e agravos de 
doenças, o que resulta no sucesso do atendimento, salvan-
do vidas. 

EVIDENCIAS NA UTILIZAÇÃO DOS ÁCIDOS GRAXOS 
ESSENCIAIS NO TRATAMENTO DE FERIDAS

Gabrielle Dantas Menezes, Daniele Mota, Maiara Simões, 
Isabelle Christine Melo, Mayra Dias Aragão, Williane 

Oliveira Gama, Fernanda Gomes

Resumo

A cicatrização é um processo que ocorre logo após o sur-
gimento da lesão envolvendo uma sequencia de etapas 
originadas e coordenadas pelo organismo com o objetivo 
de reconstituir estrutural e funcionalmente o tecido lesado. 
Alguns produtos contribuem para um processo cicatricial 
de evolução rápida e com cicatriz de boa qualidade, den-
tre eles destacam-se os ácidos graxos essenciais (AGE). 
Essas substâncias promovem aumento da resposta imu-
ne; mantém a lesão úmida acelerando o crescimento do 
tecido de granulação; estimulam o processo de cicatriza-
ção por meio da angiogênese e epitelização, além de ter 
ação bactericida. O cuidado com feridas é uma habilidade 
esperada do enfermeiro com objetivo de garantir resoluti-
vidade e qualidade da assistência. Objetivo: Identifi car na 
literatura científi ca evidências que possam sustentar a efi -
cácia do uso dos ácidos graxos essenciais no tratamento 
de feridas por cicatrização de segunda e terceira intenção, 
com o intuito de evidenciar a qualidade da utilização desse 
produto. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfi ca 
de caráter qualitativo descritivo. A coleta de dados foi rea-
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lizada no mês de novembro de 2013, através de pesquisa 
em livro e por via eletrônica, consultando-se os bandos de 
dados: Literatura Latino- Americana em Ciências da Saúde 
(LILACS) e Scientifi c Electronic Library Online (Scielo).  A 
busca foi executada usando os descritores em Ciências da 
Saúde, de maneira única ou combinados, ácidos graxos es-
senciais; ácido linoleico e cicatrização; úlcera por pressão. 
Os critérios de inclusão foram livros do acervo da biblioteca 
Jacinto Uchôa e artigos indexados nas referidas bases de 
dados; emitidos na língua portuguesa, inglesa, espanhola; 
publicados no período de 2008 a 2013, foram incorporados 
clássicos da literatura da década de 90 que são relevantes 
para a presente pesquisa. Foram excluídas as demais publi-
cações que não atendessem aos critérios de inclusão. Para 
a pré-seleção da amostra bibliográfi ca foram analisados tí-
tulo e resumo a fi m de verifi car se estes atendiam a questão 
norteadora: “A utilização dos ácidos graxos essenciais tem 
efi cácia no tratamento de feridas?” e temática dessa pes-
quisa. Resultado: A maioria das publicações utilizadas são 
estudos comparativos, que objetivaram avaliar a ação do 
AGE frente a utilização de outros produtos. Dois ensaios clí-
nicos randomizados, um realizado por Declair et al (2002) e 
outro por Goldmeier, S. (1997) desenvolvidos com humanos, 
em seus resultados, evidenciou a efi cácia da utilização do 
AGE no desenvolvimento do tecido de granulação e cicatri-
zação, de acordo com o desenho das pesquisas, confere-se 
alto grau de validade e confi abilidade aos seus resultados. 
Outros estudos porém, não apresentam concordância com 
o que a literatura científi ca aponta como mecanismo de 
ação dos AGE. Como por exemplo, o estudo de Cavazana et 
al (2009) que, mediante os resultados de seu experimento 
afi rmou não ter havido diferença signifi cante na avaliação 
da resposta infl amatória, entre o grupo AGE e grupo contro-
le, o que se contrapõe com o identifi cado na literatura cien-
tífi ca. Somente o experimento de Magalhães et al (2008) 
afi rmou que o AGE não acelerou o processo de reparação 
tecidual por segunda intenção.

PROJETO BAÚ DA CONTAÇÃO: EDUCANDO CRIANÇAS 
HOSPITALIZADAS DE FORMA LÚDICA

Gabrielle Dantas Menezes, Lorenna Emilia Lopes, Kar-
la Machado Rocha, Juliana Santos Arnaldo, Fernando 

Henrique Souza, Myriam Paes Pacheco, Derijulie Siqueira 
Sousa, Jéssica Maria Bitencourt, Kaylla Santana Rosa, 

Herbert Carvalho Silva

Resumo

A hospitalização é uma situação delicada na vida de uma 
criança, pois implica em mudanças na rotina de toda sua 
família. Por conta disso, a atividade lúdica, no âmbito na 
pediatria, tem papel terapêutico, a fi m de promover a con-
tinuidade do desenvolvimento infantil e possibilita reduzir 
a ansiedade e estresse causado pelo processo de hospi-
talização. Associado a “ludoterapia”, a educação em saú-
de se insere como recurso que promove a família dessas 
crianças hospitalizadas, a introdução de mudanças na 
prática de enfermagem visando uma assistência mais inte-
gral, levando em consideração as necessidades da criança 
e família. O desenvolvimento de um ambiente acolhedor 
que permita assistir a criança de forma integral proporcio-
na o melhor enfrentamento da hospitalização. OBJETIVO: 
Realizar atividades de educação em saúde utilizando me-
todologia lúdica sobre os temas: higiene bucal e corporal. 

METODOLOGIA: A educação em saúde foi realizada no 
setor pediátrico de um Hospital público de Aracaju/SE, pe-
los integrantes do Projeto Baú da Contação, acadêmicos de 
enfermagem da Universidade Tiradentes. A educação ocor-
reu em forma de peça teatral onde todos os integrantes se 
fantasiaram de roupas confeccionadas pelo próprio grupo, 
elaboraram cenário e falas que coubessem a participação 
das crianças. Utilizamos também o nosso baú de onde os 
utensílios necessários para desenvolver e facilitar a com-
preensão da história, como por exemplo, os mapas da caça 
ao tesouro. RESULTADOS: Alcançamos uma média de 40 
crianças para assistir a apresentação, sendo que em média 
10 participaram ativamente da apresentação, desenvolven-
do atividades com o auxílio dos participantes do grupo. Po-
de-se perceber a satisfação de crianças, acompanhantes e 
funcionários, além do envolvimento de todos diante ao que 
foi exposto pelo grupo.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 
DA DENGUE NO ESTADO DE SERGIPE

Sheila Santos araújo, Thaize Souza de Jesus, Weber Santa-
na Teles, Veronica de Lourdes Sierpe Jeraldo, Taíssa Alice 

Soledade Calasans

Resumo

O dengue é uma doença febril aguda, cujo agente etiológico 
é um vírus de gênero Flavivírus. São conhecidos atualmen-
te quatro sorotipos, antigenicamente distintos: DEN-1. DEN-
-2,DEN-3  e DEN-4.Clinicamente, as manifestações variam 
de uma síndrome viral e benigna,até um quadro grave e fa-
tal de doença hemorrágica com choque. Essa pesquisa tem 
como objetivo expor os fatores de risco da dengue, seus 
principais conceitos e consequências, através do compa-
rativo entre casos positivos encontrados. Foram utilizados 
dados da Secretaria de Vigilância em Saúde do Estado de 
Sergipe e do Departamento de Vigilância Epidemiológica e 
foi construído um banco de dados contendo informações, 
como frequência de casos quanto ao gênero e localização. 
Durante o ano de 2013 no estado de Sergipe foram notifi -
cados 539 casos, destes 99,8% (538) casos foram positivos 
de acordo com a sorologia de IgM para dengue. O percen-
tual de mulheres contaminadas é de 53,7% (289) e mascu-
lino 46,2% (249). O maior índice é encontrado no municí-
pio de Aracaju 52,2% (281). A faixa etária mais acometida 
foi entre maiores de 16 anos. Os meses com maior número 
de notifi cação foram março, abril, maio e junho totalizando 
45,7% (246) casos. Assim, é possível concluir que o núme-
ro de casos de dengue no município foi relativamente alto, 
fazendo com que sejam priorizadas ações que objetivem 
as medidas preventivas, conscientização da sociedade e 
capacitação profi ssional.
                      
SÍFILIS: TRANSMISSÃO, MANIFESTAÇÕES, PREVENÇÃO, 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Amanda Rosa Santos , Maria das Graças Silva Correia, 
Ozanilda da Gama Nobre

Resumo
 
A Sífi lis é uma Doença Sexualmente Transmissível cau-
sada por uma bactéria do gênero Treponema. Conhecida 
desde o século XV alastrou-se pelo mundo tornando-se 
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uma das principais pragas mundiais. Conhecida como 
Cancro Duro, pode se distinguir em três fases, de acordo 
com o seu nível de evolução. Nesse sentido, esta pesqui-
sa teve como objetivos enfatizar a importância da pre-
venção da sífi lis como ação principal na erradicação da 
patologia, caracterizando–a com seus respectivos está-
gios e manifestações clínicas a fi m de se obter um diag-
nóstico precoce com o intuito de promover e incentivar 
ao tratamento adequado antes de evoluir para um qua-
dro tardio. A Pesquisa Bibliográfi ca possibilitou acesso 
a fontes secundárias cujas análises proporcionaram um 
aprofundamento acerca do tema. Na primeira, observa-se 
ferimentos nas genitais, os quais servem como porta de 
entrada para bactéria. Estes apresentam as bordas endu-
recidas e profundas com o fundo macio e pouco dolorido. 
Na segunda percebe-se manifestações por todo o cor-
po, afetando os órgãos internos e principalmente a pele. 
Outros sintomas associados são: febre baixa, síndrome 
nefrótica e glomerulonefrite. A sífi lis terciária caracteri-
za a fase crônica da doença. Nesse estágio, tem grande 
possibilidade de afetar diversos órgãos como o fígado, 
principalmente o coração e o cérebro, desenvolvendo a 
neurosífi lis e tendo como consequência grave a menin-
gite ou um acidente vascular cerebral. A sífi lis não trata-
da ou inadequadamente tratada no estado gestacional 
pode acarretar para a Sífi lis Congênita. Esta é transmitida 
através da placenta e pode ocorrer em qualquer fase da 
gestação, porém ocorre com mais frequência nos está-
gios iniciais ou ainda pode ocorrer de forma direta atra-
vés do canal do parto. Para combatê-la pode-se tomar 
medidas preventivas como: utilização de preservativos, 
diminuição na quantidade de parceiros sexuais, evitar o 
contato com objetos contaminados e fazer o acompa-
nhamento pré-natal. No diagnóstico laboratorial podem 
ser feitos exames que variam desde provas diretas a 
sorologia, dependendo do estágio em que se encontra 
a doença. Por ser de fácil contágio pode ser transmitida 
pelo beijo. É tratável e a principal difi culdade ainda está 
em seu diagnóstico, pois esta pode ser confundida com 
outras doenças. possível realizar.  Merece destaque a im-
portância dos programas de incentivo ao seu combate e 
mais ainda os destinados à prevenção da mesma.
 

ESTUDO BIBLIOGRÁFICO SOBRE INFECÇÕES 
DO TRATO URINÁRIO EM CRIANÇAS

Paula Vivianne Lima

Resumo

Segundo Goldraich Korb, 2010 Infecções do Trato Urinário 
– ITU’s é a segunda patologia bacteriana mais frequente 
em crianças, que estão presentes em diversos estudos já 
realizados e possivelmente a esse respeito muitos outros 
virão. Com o objetivo de mostrar informações sobre as 
ITU’s e procedimentos para evita-las, onde evidencia as 
principais causas, sintomas, tratamentos e medidas que 
devem ser tomadas no intuito de evitar essas infecções. 
A metodologia utilizada para a realização desse trabalho 
foi à pesquisa bibliográfi ca, através de artigos científi cos 
e livros que discorrem a cerca do assunto. Conclui-se que 
à medida que se prosseguia com o estudo pode perceber 
a importância de se conhecer as ITUs de modo a tratá-las 
de forma adequada ou mesmo quando admissível evitá-las 
observando os fatores de risco.

CARDIOPATIA NA PEDIATRIA: 
UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

Rute Silva Nascimento

Resumo

O referente trabalho teve por objetivo abordar as cardio-
patias em criança hospitalizada e compreender, o pa-
pel do profi ssional de enfermagem neste cenário. Este 
trabalho foi realizado através de um estudo embasado 
em referenciais teóricos utilizando-se das diretrizes da 
American Heart Association AHA, 2010, junto ao Esta-
tuto da Criança e do Adolescente quanto às diretrizes e 
junto a artigos científi cos. A partir da lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990, é abordada a disposição sobre a pro-
teção integral à criança e adolescente, dentre suas pres-
crições, a saúde é fundamental, considerando criança a 
pessoa até doze anos de idade incompletos. Para tanto, 
é de suma importância proporcionar-lhes o atendimen-
to ideal, é preciso que o profi ssional de saúde detenha 
conhecimento teórico no que diz respeito à anatomia 
já que esta se apresenta de maneira diferenciada a de-
pender da idade , frente a procedimentos simples ou 
complexos, como uma intubação. É imprescindível ainda 
compreender a fi siopatologia da doença, sabe-se que, 
as cardiopatias são anomalias resultantes de defeitos 
anatômicos do coração ou na rede circulatória que com-
prometem suas funções. O defeito resulta da malforma-
ção do coração ou dos vasos próximos do coração que 
não se desenvolvem normalmente antes do nascimento 
(AHA, 2010). Para RAMOS, 2010, com a evolução da me-
dicina cardiológica como também da enfermagem como 
profi ssão, a cardiologia evoluiu signifi cativamente, estes 
tratamentos são dados por meio de intervenções clíni-
cas e cirúrgicas que são atribuições do profi ssional de 
medicina. Assim, há uma necessidade de entender o pa-
pel do profi ssional de enfermagem neste cenário. Ainda 
segundo RAMOS, 2010, o enfermeiro primordialmente 
necessita de embasamento teórico-prático,e tem a atri-
buição de tornar o lugar de tratamento aconchegante e 
familiar, pois a internação hospitalar poderá comprome-
ter seu desenvolvimento normal e interação com o meio, 
sendo assim, pode intervir, desenvolvendo atividades 
lúdicas, dar assistência aos pais, promovendo uma inte-
ração, dentre outros. Assim conclui-se que, o profi ssional 
de saúde deve deter os conhecimentos teórico-prático 
quanto à cardiopatia na pediatria, e ao enfermeiro cabe 
aplicar as suas atribuições de forma correta.

ATIVIDADE FÍSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS

Maria das Graças Silva Correia, Luan Peterson Lima Casa-
do, Mona Carla Eleutério Santos, Roberta Emilia Nasci-

mento Oliveira, Tarcisio Cassiano Cassiano

Resumo

Este artigo aborda a importância e os benefícios físicos e 
psíquicos promovidos pelos exercícios e atividades físicas 
que são praticados tanto por competividade quanto por di-
versão pelas pessoas com defi ciências. Destaca-se que a 
prática do esporte é uma das formas encontradas por estes 
indivíduos para redescobrir a vida de maneira ampla e glo-
bal. A reeducação da sociedade sobre as difi culdades en-
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contradas por pessoas com algum tipo de defi ciência, seja 
ela física ou intelectual, torna-se imprescindível. O presente 
trabalho teve como objetivos identifi car os problemas que 
os defi cientes físicos sofrem ao procurar um centro que dis-
ponibiliza atividades físicas e comparar o aprimoramento 
de suas habilidades (motoras, cognitivas, etc.). Justifi ca-se 
a escolha do tema devido a ocorrer um elevado grau de ca-
rência de profi ssionais e cursos especializados para tratar 
desses indivíduos e a falta de informação da sociedade que 
por ser discriminatória contribui para a sua baixo-estima, 
podendo levá-los a se autoexcluírem do mundo em que vi-
vem. A metodologia constou de Pesquisa Bibliográfi ca em 
fontes secundária para fundamentação do tema abordado. 
A atividade física proporciona ao indivíduo uma melhoria 
na qualidade de vida devida também aos aspetos emocio-
nais e psicológicos. Nos últimos anos o indivíduo portador 
de alguma defi ciência ganhou direitos constitucionais, po-
rém, ainda sofre com o preconceito. É notório que a ativida-
de física praticada pelos defi cientes ajuda os mesmos, não 
apenas como uma maneira de inclusão social, mas tam-
bém no dia-a-dia, melhorando a autoestima e a convivên-
cia. Sendo assim, a prática de esportes e exercícios físicos 
deve ser feita respeitando sempre as limitações, adequan-
do modalidades e objetivos pessoais com a necessidade 
do acompanhamento e uma grande atenção voltada para 
esta clientela. Respeitando as normas de segurança, e con-
sequentemente, evitando acidentes. Sempre objetivando a 
melhoria da autoestima, desenvolvimento motor, além de 
motivar para atividades futuras.
 

PREVALÊNCIA DO VÍRUS DA HEPATITE B NO ESTADO 
DE SERGIPE, BRASIL

Layanne Barbosa dos Santos

Resumo

O vírus da hepatite B (VHB) é um hepadnavírus transmitido, 
altamente infectivo e facilmente transmitido pela via sexu-
al, por transfusões de sangue, procedimentos médicos e 
odontológicos e hemodiálises sem as adequadas normas 
de biossegurança, pela transmissão vertical (mãe-fi lho), por 
contatos íntimos domiciliares (compartilhamento de esco-
va dental e lâminas de barbear), acidentes perfurocortantes, 
compartilhamento de seringas e de material para a realiza-
ção de tatuagens e piercings. Este trabalho teve como ob-
jetivo avaliar a prevalência da Hepatite B no estado de Ser-
gipe no período de 2007 a 2013. Foram utilizados dados da 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Estado de Sergipe e 
do Departamento de Vigilância Epidemiológica e foi cons-
truído um banco de dados contendo informações como fre-
quência de casos quanto ao gênero e localização. Durante 
os anos de 2007 a 2013 no estado de Sergipe foram regis-
trados 911 pessoas portadoras do vírus da Hepatite B onde 
o percentual de mulheres contaminadas é de 48,6% (443), 
e no gênero masculino foi de 51,3% (468). O maior índice é 
encontrado no município de Aracaju 32,9% (300) pessoas 
contaminadas entre elas homens e mulheres e crianças. No 
município de Estância 6,8% (62) casos. Em Itabaiana foi re-
gistrados um total de 6,2% (57). Em Lagarto 0,8% (08) casos. 
No município de Laranjeiras 0,7% (07) casos. No município 
de Nossa Senhora do Socorro foi encontrado um total de 
11,3% (103) casos. Em Propriá 1,1(10) casos, Já em São Cris-
tóvão 1,5 (14) casos. Em suma, acreditamos que o presen-
te trabalho será de  grande utilidade, constituindo-se em  

ferramenta de consulta sobre a incidência da  hepatite B, 
especialmente no Estado de Sergipe, auxiliando a implan-
tação  de mais políticas de prevenção e promovendo  a con-
tinuidade do controle da transmissão do  HBV através de 
campanhas de vacinação.

A GINÁSTICA LABORAL E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL E COLETIVO

Taciana Ramos Neves, Juliana Nunes de Paula, Marilene 
Batista da Cruz Nascimento

Resumo

A ginástica laboral (GL) ou ginástica de pausa é considera-
da mais do que uma atividade física orientada e dirigida por 
um profi ssional de Educação Física ou de Fisioterapia.  Tra-
ta-se de uma prática realizada no próprio ambiente de tra-
balho que tem a fi nalidade de promover benefícios físicos 
e fi siológicos, diminuição das tensões musculares, preven-
ção e reabilitação de doenças ocupacionais com vistas à 
melhoria da qualidade de vida do profi ssional e à integração 
social no lócus de labor. OBJETIVOS Identifi car os fatores 
benéfi cos da GL para a contribuição do desenvolvimento 
individual e coletivo dos colaboradores, bem como descre-
ver a infl uência da ginástica laboral no condicionamento 
fi siocorporal. METODOLOGIA Estudo teórico, de cunho bi-
bliográfi co, acerca dos conceitos da GL que possibilitaram 
compreender essa categoria como exercício diário, de curta 
duração, elaborado em função das atividades e demandas 
físicas durante a jornada de trabalho. RESULTADOS. A GL 
previne lesões musculares que podem ocorrer quando uma 
atividade repetitiva e de sobrecarga é realizada antes de 
um prévio aquecimento ou distensionamento muscular. 
As lesões mais ocorridas no labor diário são Lesões por 
Movimentos Repetitivos (LER) e Distúrbio Osteomolecu-
lar Relacionado ao Trabalho (DORT), as quais se tornaram 
mais frequentes na era da informática. Outras evidências 
demonstraram que a implantação da GL em uma empresa 
proporciona mudanças de estilo de vida dos trabalhadores 
e, por consequência, aumento da produtividade. Os cola-
boradores desenvolvem maior fl exibilidade, coordenação 
motora, agilidade, condicionamento-postural e bem estar 
nas relações interpessoais. Além disso, os afastamentos 
por acidentes e lesões atingem um contingente mínimo e 
a instituição consolida seu perfi l humanizado e de respon-
sabilidade social diante dos seus funcionários e da socie-
dade. Concluiu-se, então, que a GL promove qualidade de 
vida, combate o sedentarismo, reduz os riscos de doenças 
cardiovasculares e contribui para o desenvolvimento indivi-
dual e coletivo.

RELATO DE CASO BASEADO NO PROCESSO DE 
ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE

Michelle Santana Prata, Bibione Tércia de Oliveira Silva, 
Priscylla Silva Patrício cruz, Greyce Kelly de Jesus Santos, 

Fernanda Gomes de Magalhães Soares Pinheiro

Resumo

Introdução: Tratou-se de um estudo de caso clínico desen-
volvido durante as atividades práticas da disciplina Enfer-
magem na Saúde do Adulto I, do curso de Graduação em 
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Enfermagem, realizado no primeiro semestre 2014, em um 
hospital público de grande porte no Estado de Sergipe que 
objetivou relatar a aplicação da Sistematização da Assis-
tência de Enfermagem (SAE) na assistência a uma paciente 
portadora de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Insufi -
ciência Renal Crônica (IRC). A HAS caracteriza-se como 
um grande problema de saúde pública sendo uma doença 
crônica não transmissível e resulta do aumento da Resis-
tência Vascular Periférica e do Débito Cardíaco. 90% dos 
casos de HAS são hereditárias, além do estilo de vida con-
tribuir de maneira signifi cativa para seu desenvolvimento e 
possíveis complicações. A Insufi ciência Renal Crônica (IRC) 
ocorre devido à diminuição da função renal, já que os pro-
dutos excretados acumulam-se no sangue, desenvolvendo 
uremia que afetará os sistemas orgânicos. A doença tende 
a progredir com mais rapidez nos pacientes que excretam 
quantidades signifi cativas de proteínas ou que têm hiper-
tensão. Relato de Caso: Os dados foram coletados através 
da análise em prontuário e entrevista dirigida a responsável 
e paciente. A Paciente, 14 anos de idade, ensino fundamen-
tal incompleto, solteira, natural de Itabaiana/SE, foi trazida 
pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no dia 31 
de maio de 2014 para realizar diálise de urgência quando 
foi necessária a introdução de cateter peritoneal. Admitida 
na Unidade de Terapia Intensiva no mesmo dia, foi diag-
nosticado HAS, IRC e suspeita de Anemia Falciforme. Os 
achados do exame físico: PA: 158 x 96 mmHg , hematomas 
no hipocôndrio direito e esquerdo e constipação, em uso 
de cateter venoso central triplo lúmen em veia femoral es-
querda fl uindo Nipride. Os exames evidenciaram, anemia, 
no raio-x torácico Edema Pulmonar, no Ecocardiograma 
hipertrofi a excêntrica do ventrículo esquerdo com compro-
metimento sistólico moderado (fase inicial de miocardio-
patia dilatada), derrame pericárdico discreto e insufi ciência 
mitral e tricúspide discreta. Os principais diagnósticos de 
enfermagem foram volume de líquidos excessivo e consti-
pação. Conclusão: O caso considerou que a hospitalização 
da “pré-adolescente” portadora IRC e HAS sinaliza o quão 
grave são estas doenças crônicas e também que estas 
precocemente vêm incidindo na população, com consequ-
ências biológicas, sociais e emocionais. Ao utilizar a SAE 
percebeu-se que o método científi co orientou as interven-
ções de enfermagem com foco aos problemas reais, a fi m 
de atender as necessidades humanas básicas.

A UTILIZAÇÃO DA DRENAGEM EM GESTANTES COMO 
FORMA DE MELHORAR O EDEMA: ESTUDO DE REVISÃO

Márcia Maria Matos, Nathália Góes Cunha, Audeci Amaro 
Santos Silva, Adriana Bispo Fonseca Ferreira

Resumo

O corpo da mulher durante o período gestacional pode 
sofrer várias alterações físicas, como ganhos de peso e 
aumento das mamas, internamente o útero cresce a cada 
mês para acomodar o feto. Uma dessas alterações que afe-
ta mais de 70% das gestantes se trata do edema gestacio-
nal, devido o aumento na produção hormonal sendo que 
alguns desses hormônios são responsáveis pela retenção 
hídrica. Normalmente esse edema se manifesta em torno 
da 38ª semana gestacional. OBJETIVO: Demonstrar a efi -
cácia da drenagem linfática na gestação através de um es-
tudo de revisão. METODOLOGIA: Este trabalho é um estu-
do de revisão bibliográfi ca que teve como tema principal a 

drenagem, linfática manual no período gestacional. Foram 
pesquisados artigos científi cos na base de dados Scielo, 
Bireme, Pubmed, biblioteca Jacinto Uchoa. RESULTADO E 
DISCUSSÃO: De acordo com o estudo de Oliveira Nayara, 
foi feito a drenagem linfática manual em uma gestante de 
vinte e oito semanas, avaliada através de medidas antro-
pométricas onde pode se notar de imediato a redução do 
edema principalmente nas mãos e nos pés, e o alívio das 
dores nas pernas.  CONCLUSÃO: Essa pesquisa permite 
concluir que a DLM, é importante para as gestantes  des-
de o quarto mês até o pós-parto, tem o objetivo de aliviar a 
dor, reduzir edema principalmente em membros inferiores 
e superiores.

CÂNCER DE MAMA DURANTE A GESTAÇÃO. 
OS DESAFIOS E AVANÇOS NO TRATAMENTO

Renata Rodrigues Barros, Ingrid Shweter Ganda

Resumo

Considera-se câncer de mama ligado à gravidez aquele que 
se é diagnosticado durante a gestação, durante a lactação 
ou no primeiro ano que se segue após o parto. Esse estudo 
teve como objetivo a análise do tratamento, baseado em 
revisões bibliográfi cas do câncer de mama em pacientes 
gestantes. As fontes utilizadas como base para esses estu-
dos foram SciElo, Google Acadêmico, LILACS, MEDLINE e 
artigos da Revista da Associação Médica Brasileira. Dentre 
os artigos relacionados ao tema, é possível verifi car que a 
gravidez não está diretamente relacionada a um agrava-
mento do quadro clínico da paciente e sim o seu diagnós-
tico tardio. Pesquisas revelam que o câncer de mama em 
pacientes em idade fértil varia de 1: 3.000 a 1: 10.000, sendo 
diagnosticados tardiamente e com um pior prognostico em 
mulheres não grávidas, a descoberta tardia desse proble-
ma de saúde leva ao óbito devida à baixa quantidade de 
pacientes portadoras do câncer mama durante a gestação. 
Os danos causados ao feto, pela quimioterapia, são meno-
res do que os causados pelo uso da radioterapia, que com-
provadamente, além do aborto do blastocisto, em idades 
mais avançadas pode causar alterações cognitivas, lesões 
oculares, malformações graves e microcefalia. A quimio-
terapia, nestas condições, torna-se a opção mais viável de 
tratamento, já que não foram associadas à quimioterapia 
anomalias genéticas ou doenças congênitas em bebês em 
que as mães foram submetidas ao tratamento a partir do 2º 
e/ou 3º semestre de gestação.

ATIVIDADE FÍSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS

Luan Peterson de Lima Casado,  Maria das Graças Silva 
Correia, Mona Carla Eleutério dos Santos, Pedro Henrique 
Costa Souza, Roberta Emilia do Nascimento Oliveira, Ro-

mário Oliveira dos Santos, Tarcisio Cassiano

Resumo

Este artigo aborda a importância e os benefícios físicos e 
psíquicos promovidos pelos exercícios e atividades físicas 
que são praticados tanto por competividade quanto por di-
versão pelas pessoas com defi ciências. Destaca-se que a 
prática do esporte é uma das formas encontradas por estes 
indivíduos para redescobrir a vida de maneira ampla e glo-
bal. A reeducação da sociedade sobre as difi culdades en-



270

Anais || Sempesq || 2014

contradas por pessoas com algum tipo de defi ciência, seja 
ela física ou intelectual, torna-se imprescindível. O presente 
trabalho teve como objetivos identifi car os problemas que 
os defi cientes físicos sofrem ao procurar um centro que dis-
ponibiliza atividades físicas e comparar o aprimoramento 
de suas habilidades (motoras, cognitivas, etc.). Justifi ca-se 
a escolha do tema devido a ocorrer um elevado grau de ca-
rência de profi ssionais e cursos especializados para tratar 
desses indivíduos e a falta de informação da sociedade que 
por ser discriminatória contribui para a sua baixo-estima, 
podendo levá-los a se autoexcluírem do mundo em que vi-
vem. A metodologia constou de Pesquisa Bibliográfi ca em 
fontes secundária para fundamentação do tema abordado. 
A atividade física proporciona ao indivíduo uma melhoria 
na qualidade de vida devida também aos aspetos emocio-
nais e psicológicos. Nos últimos anos o indivíduo portador 
de alguma defi ciência ganhou direitos constitucionais, po-
rém, ainda sofre com o preconceito. É notório que a ativida-
de física praticada pelos defi cientes ajuda os mesmos, não 
apenas como uma maneira de inclusão social, mas tam-
bém no dia-a-dia, melhorando a autoestima e a convivên-
cia. Sendo assim, a prática de esportes e exercícios físicos 
deve ser feita respeitando sempre as limitações, adequan-
do modalidades e objetivos pessoais com a necessidade 
do acompanhamento e uma grande atenção voltada para 
esta clientela. Respeitando as normas de segurança, e con-
sequentemente, evitando acidentes. Sempre objetivando a 
melhoria da autoestima, desenvolvimento motor, além de 
motivar para atividades futuras.
 

COMPORTAMENTO SEXUAL DE PACIENTES HIV/AIDS 
ACIMA DE 50 ANOS EM SERVIÇO ESPECIALIZADO DO 

MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE.

Fabiana Pereira Brito, Jéssica Gonzaga Melo, Laís Oliveira 
Sobral, Tatyane Andrade Santos, Bianca Araújo Brasil, 

Luciana Santos Cariri, Rubens Riscala Madi, Cláudia Moura 
Melo, Carla Grasiela Santos Oliveira

Resumo

A infecção pelo HIV assume uma nova característica 
epidemiológica com o aumento do número de casos 
acima de 50 anos. Objetivo: Analisar o comportamen-
to sexual dos pacientes HIV/AIDS acima de 50 anos 
em Serviço de Atendimento Especializado do município 
de Aracaju/SE, por meio de aspectos relacionados ao 
tipo de parceria sexual e ao uso/não uso de preservati-
vos. Metodologia: Estudo epidemiológico, documental, 
retrospectivo, transversal, com abordagem quantitati-
va e análise descritiva, através dos 190 prontuários de 
usuários HIV/AIDS acima de 50 anos cadastrados e 
atendidos de 2007 a 2012. Os dados foram coletados 
utilizando um roteiro para coleta de dados, registran-
do-se as seguintes informações: características sócio-
demográficas, epidemiológicas, relacionadas à via de 
infecção ao vírus (fatores de risco) e informações sobre 
o tratamento antirretroviral. Os dados foram analisados 
por meio do programa SPSS 21.0, interpretados através 
da estatística descritiva utilizando análise de frequên-
cia absoluta e relativa. Todas as análises estatísticas 
foram realizadas com o intervalo de confiança igual ou 
menor que 5%. Resultados: A média de idade dos pa-
cientes foi 56,4 anos, sendo a maioria (64,7%) do sexo 
masculino. A faixa etária mais acometida foi entre 50 e 

59 anos com um total de 74,7%, seguida da faixa entre 
60 e 69 anos (21,1%). O perfil de escolaridade foi o ensi-
no fundamental (55,3%), e etnia padrão a parda (56,3%). 
Em relação ao uso de drogas injetáveis, 88,4 % referiram 
não fazer uso. No que se refere à relação sexual com 
indivíduos sabiamente HIV/AIDS, 77,4% alegaram não 
saber que o parceiro (a) era portador do vírus. Referindo-
se à categoria de exposição, foi evidenciada predomi-
nância de relações heterossexuais em ambos os sexos 
(71,1%) e 40% dos indivíduos referiram parceiro “fixo ex-
clusivo”. Quanto ao uso de preservativos, 34,7% sempre 
tiveram relação sexual desprotegida com parceiro fixo. 
Palavras-chave: Síndrome da Imunodeficiência Adquiri-
da; Comportamento Sexual; Sexo Seguro. Referências: 
BALBINOT, J. R. G. et al. Perfil epidemiológico de idosos 
brasileiros que morreram por síndrome da imunodefici-
ência adquirida entre 1996 e 2007. Acta Paul Enferm, v. 
25 n.2, p.302-307, 2012; BRITO, F. P. G. et al. Perfil epide-
miológico de portadores do vírus da imunodeficiência 
humana e síndrome da imunodeficiência adquirida no 
estado de sergipe, 2007-2012.Interfaces Científicas - 
Saúde e Ambiente, Aracaju, v.2, n.2,  p. 59 – 71, fev, 2014; 
GIRONDI, J. B. R. et al. Epidemiological profile of elderly 
Brazilians who died of acquired immunodeficiency syn-
drome between 1996 and 2007. Acta Paul Enferm, v.25, 
n.2, p.302-307, 2012.

FATORES QUE INFLUENCIAM O AUMENTO DO NÚMERO 
DE CASOS DO DIABETES TIPO 2 EM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES

Marjory Antunes Rodrigues, Alan Vinícius Nunes 
Nascimento, Ilva Santana Santos Fonseca

Resumo

O diabetes é uma doença metabólica caracterizada pela 
hiperglicemia crônica, devido à falta ou má absorção de 
insulina. Ela pode ser dividida em três tipos: diabetes tipo 
1 conhecido também como insulinodependente, quando o 
pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina, ocorrendo 
com mais frequência nas crianças e adolescentes; o tipo 2, 
quando há resistência à ação da insulina combinado com 
a incapacidade de secreção, acometendo mais adultos aci-
ma de 40 anos e o diabetes gestacional que é intolerância 
aos carboidratos, de graus variados de intensidade, diag-
nosticada pela primeira vez durante a gestação, podendo 
ou não persistir após o parto. O presente estudo objetivou 
identifi car os fatores de risco para o aumento do diabetes 
tipo 2 em crianças e adolescentes e a atuação do enfermei-
ro na mudança deste paradigma. Trata-se de uma revisão 
de literatura sobre os fatores que infl uenciam o aumento de 
casos do diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes, com 
a coleta de dados realizada através do Scientifi c Electronic 
Library Online (SCIELO). Estudos relatam que o grande au-
mento do número de casos do diabetes tipo 2 em crianças 
e adolescentes, está ligado com o aumento da prevalência 
de obesidade, sedentarismo, mudança nos hábitos alimen-
tares, muitas vezes com dietas hipercalóricas e gordurosas, 
antecedente familiar e baixo peso ao nascer. Conclui-se 
que é de grande importância o acompanhamento precoce, 
a prevenção e promoção da saúde dessas crianças, com o 
estímulo para adotar o estilo de vida saudável, podendo as-
sim, reverter a obesidade e, consequentemente diminuir a 
taxa do diabetes tipo 2 nesses indivíduos.
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FISIOTERAPIA NO PÓS-PARTO

Gerlaine Santos, Pureza Oliveira, Ana Tomaz, Candida Viana, 
Roberta Santos, Iasmine Conceição, Darticlea Oliveira

Resumo

O puerpério é o momento em que as modifi cações locais 
e sistêmicas provocadas pela gravidez e parto retornam à 
situação do estado pré-gravídico. Este momento tem início 
após a expulsão da placenta e anexos placentários e tem 
duração de 6 a 8 semanas após o parto. Classifi ca-se em 
imediato (1º ao 10º dia após o parto), tardio (do 11º ao 45º dia) 
e remoto (além de 45 dias). Como tem sido demonstrado e 
salientado na literatura, é necessário que a puérpera seja 
assistida por uma equipe multidisciplinar, a fi m de propor-
cionar-lhe segurança e conforto no puerpério imediato. O 
trabalho te como objetivo demonstrar os principais recur-
sos da fi sioterapia no pós-parto. Essa pesquisa é um estu-
do de revisão, Estudo de revisão bibliográfi ca, com busca 
nas bases de dados Scielo, Lilacs. Os descritos do assunto 
utilizados foram: fi sioterapia no pós parto; puerpério; cesá-
rea. Foram selecionados apenas artigos em português du-
rante o período de 1999 à 2010.De acordo com Mesquita 
et al, 1999 o atendimento fi sioterápico no puerpério ime-
diato reduz signifi cativa na diástase dos músculos retos 
abdominais após cada atendimento, consequentemente  
melhor recuperação dos músculos supracitados  precoce-
mente; Borges et al, 2002 a eletroestimulação neuromus-
cular como recurso de tratamento no pós parto mostrou 
resultados favoráveis que justifi cam o uso da mesma na 
terapêutica Puerperal, para melhor ativação dos músculos 
(abdominais) sujeitos a terapia; Melo et al,2005 houve uma 
redução signifi cativa da intensidade da dor nos indivíduos 
que usaram o ENT  pós-parto, podendo assim concluir que 
o tens é mais um recurso usados em mulheres submetidas 
á cesariana; Rett et al, 2008 o perfi l das pacientes atende-
ram ao resultado esperado, estando elas em recuperação 
puerperal  as condutas  fi sioterapêuticas foram realizadas 
pela maioria delas; Sancho et al,2010 os exercícios do para 
os músculos do assoalho pélvico não só foram importan-
tes para a diminuição do edema e dor do assoalho pélvico 
no início como depois no restabelecimento da função dos 
músculos do assoalho pélvico.De acordo com os resulta-
dos encontrados nos estudos supracitados é possível con-
cluir que a fi sioterapia é de extrema importância no pós 
parto, podendo assim trazer a ativação muscular adequada 
o mais rápido possível, para melhor realizar suas funções e 
consequentemente melhor desempenho muscular.

DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 
EM PACIENTES COM LESÕES CEREBRAIS 

TRAUMÁTICAS

Isabela Nunes Almeida, Gabriela Barboza, Fernanda Pinheiro

Resumo

Traumatismo Cranioencefálico (TCE) é problema de saúde 
pública mundial, de alta mortalidade com consequências 
e incapacidades graves a saúde e sequelas físico-emocio-
nais de alto impacto econômico. No Brasil houve mais de 
740 mil internações realizadas na rede hospitalar do SUS 
por trauma e aproximadamente 17 mil óbitos. Em Sergipe 
ocorreram mais de sete mil internações e 150 óbitos por 

trauma. O objetivo da pesquisa é construir com base nos 
diagnósticos de enfermagem coletados, um plano de in-
tervenções específi cas que atendam as necessidades hu-
manas básicas das vítimas de TCE. Trata-se dos resultados 
parciais da pesquisa de campo, desenvolvida a partir do 
trabalho de conclusão de curso de Enfermagem, sendo um 
estudo descritivo, exploratório de natureza quantitativa que 
se baseia em prontuários de vítimas com diagnóstico de 
TCE. A coleta de dados vem sendo executada desde primei-
ro de setembro de 2014 e é composta por vítimas de TCE in-
ternadas na UTI de um hospital de referência do Estado de 
Sergipe. São incluídos na pesquisa vítimas com idade su-
perior ou igual a 18 anos, ambos os sexos, com diagnóstico 
principal de TCE e possuir instrumento da Sistematização 
da Assistência de Enfermagem (SAE) anexado ao prontu-
ário. A pesquisa atende os critérios éticos e foi aprovado 
pelo Comitê de Ética sob CAAE: 31993514.3.0000.5371. 
Os resultados parciais sinalizam dentre as principais cau-
sas de TCE 50% foram de acidentes motociclísticos, sendo 
assim considerado a maior parte dos casos. Ferimento por 
projétil por arma de fogo são 16,67% e acidentes automo-
bilísticos, atropelamentos, queda e agressões físicas tota-
lizam 8,333%. A média da idade das vítimas é 37 anos, a 
grande maioria é do sexo masculino (91,67%). Foram encon-
trados até o momento 17 diagnósticos de enfermagem, em 
que os mais recorrentes foram: risco para broncoaspiração 
(20%), défi cit no autocuidado relacionado ao banho/higie-
ne (18,2%), risco de infecção relacionado pelo uso de dis-
positivos invasivos e desobstrução inefi caz de vias aéreas 
(9,1%). Pretende-se que o estudo proporcione um feedback 
ao serviço, em específi co aos enfermeiros, a fi m de conver-
gir a assistência de enfermagem implementada às vítimas 
de TCE na unidade de alta complexidade. Assim como, es-
pera-se, que o estudo subsidie futuras pesquisas e que os 
enfermeiros possam refl etir sobre a metodologia da SAE 
como importante instrumento gerencial. 

UMA RARA COMPLICAÇÃO APÓS EXODONTIA DE 
TERCEIRO MOLAR INFERIOR. RELATO DE CASO CLÍNICO

Felipe Varjão de Sá Carvalho, Karla Santos Pinto, 
Paulo Almeida Júnior

Resumo

O deslocamento acidental de um terceiro molar inferior ou 
uma das suas raízes é relativamente raro, apenas informa-
ções limitadas sobre incidência e administração podem ser 
encontradas na literatura. Os locais mais comuns de deslo-
camento, são para o seio maxilar e espaço submandibular. 
A forma mais adequada de prevenção das situações ines-
peradas é o planejamento do procedimento cirúrgico desde 
o conhecimento da história médica do paciente até os cui-
dados pós-operatórios que cada paciente deve observar. O 
objetivo deste trabalho é relatar e discutir um caso de des-
locamento de terceiro molar inferior pro espaço submandi-
bular, de uma paciente que compareceu ao serviço de CTB-
MF do HUSE, com queixa de dor, edema, trismo e disfagia. 
A mesma revelou que há dois dias fora submetida há uma 
tentativa frustrada de exodontia do 48. Ao exame extra oral 
observou-se edema duro a palpação em região submandi-
bular direita associada ao trismo intenso. Ao exame intra 
oral, presença de sutura na região do 48, sem drenagem 
de exsudato purulento. Diante do quadro relatado, foram 
solicitadas radiografi as extra orais e tomografi a computa-
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dorizada feixe cônico de mandíbula, as quais evidenciaram 
a presença de um corpo estranho radiopaco e hiperdenso 
semelhante ao terceiro molar inferior direito integro e inver-
tido deslocado para a região submandibular direita. O tra-
tamento proposto foi internação hospitalar para antibiótico 
terapia e posterior remoção cirúrgica sob anestesia geral. 
Regredindo o quadro clínico de celulite e realização dos 
exames pré-operatórios o dente foi removido por acesso 
lingual. O pós-operatório transcorreu com boa saúde geral 
e sem complicações. 

COMUNICAÇÕES BUCO-SINUSAIS CARACTERÍSTICAS 
E TRATAMENTO. RELATO DE CASO CLÍNICO

Felipe Varjão de Sá Carvalho, José Carlos Pereira

Resumo

As comunicações buco-sinusais são causadas pela ruptu-
ra de partes ósseas do processo alveolar durante as exo-
dontias dos dentes maxilares posteriores. São ocorrências 
comuns e quase sempre estão relacionadas principalmen-
te porque há uma relação anatômica íntima entre o ápice 
das raízes dos dentes pré-molares e molares com o seio 
maxilar. Essas comunicações, se não tratadas, de forma 
adequada podem evoluir para fístulas, já que existem vá-
rias técnicas para o tratamento dessas complicações. Nor-
malmente uma comunicação buco-sinusal com menos de 
2 mm de diâmetro fecha-se espontaneamente, mas quan-
do este defeito é igual ou maior que 3 mm de diâmetro, ou 
o seio ou a região periodontal estão comprometidos por 
um processo infl amatório ou infeccioso, a abertura persis-
te frequentemente. As técnicas para o tratamento dessas 
complicações envolvem retalhos pediculados vestibulares, 
palatinos e enxertos livres, entre outros. Este trabalho teve 
por objetivo relatar casos de comunicação buco-sinusal re-
cente e tardia. E fazer uma revisão de literatura procurando 
elucidar as características e as formas de seus diferentes 
tipos de tratamento.

PREVALÊNCIA DE DIABETES EM GESTANTES 
ATENDIDAS EM UMA MATERNIDADE DE ALTO RISCO 

DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Marcela Stephani Lima

Resumo

O objetivo do estudo é avaliar a ocorrência da diabetes 
mellitus nas gestantes atendidas em uma maternidade de 
alto risco em Aracaju – Sergipe, ressaltando a importância 
do acompanhamento do pré-natal, da detecção prévia da 
doença e da adoção de vida saudável na gravidez. Para isto, 
foi necessário avaliar os prontuários das gestantes atendi-
das na maternidade. O estudo iniciou-se a partir da coleta 
e análise dos prontuários das gestantes atendidas na ma-
ternidade, onde foram extraídas as variáveis demográfi cas, 
socioeconômicas, relativas às causas e ao período graví-
dico – puerperal. Os prontuários foram analisados apenas 
uma vez e registrados no programa Microsoft Offi  ce Excel 
2010.Foram avaliados aleatoriamente 362 prontuários, po-
demos observar que apenas 23 (6%) tiveram diagnóstico 
para Diabetes mellitus, onde apenas 6 (26%) já apresenta-
vam a doença antes da gestação, a faixa etária mais atingi-
da foi entre 31 e 40 anos, onde 9 (39%) realizaram a glicemia 

de jejum. Foi detectado que a realização do pré-natal é de 
extrema importância na detecção precoce e no controle da 
Diabetes mellitus gestacional, mostrando que o rastreio 
tem boa representatividade.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE 
COM PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA

Carla Patrícia Santos Oliveira, Berta Rocha Pacheco, 
Keyciane Bispo Santa Rita, Josimar das Virgens dos 

Santos, Thamires Souza Santana, Katiane dos Santos 
Sousa, Fernanda Gomes de Magalhães Soares Pinheiro

Resumo

A Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI) é um distúrbio 
hemorrágico autoimune, caracterizado por trombocitope-
nia e tem incidência rara na população em geral. Ocorre 
em todas as faixas etárias e não deve estar relacionada ao 
estilo de vida, clima ou fatores ambientais. A PTI pode ser 
classifi cada como primária, defi nida quando há a ausência 
de uma etiologia identifi cada ou doença de base. E secun-
dária quando acontece simultaneamente com um distúrbio 
subjacente responsável por distúrbios de função imune 
levando a trombocitopenia ou ainda induzido por drogas. 
Proporcionar uma revisão bibliográfi ca no intuito de pro-
mover maiores informações a fi m de esclarecer questões 
controversas sobre o diagnóstico e o tratamento da patolo-
gia, o que difi culta a defi nição e a situação real da doença. 
Revisão bibliográfi ca descritiva sendo que todo o material 
utilizado foi obtido através de pesquisas em livros e revis-
tas cientifi cas nos bancos de dados on-line, tais como Scie-
lo, LILACS e BVS, através dos descritores Trombocitopenia, 
Púrpura Trombocitopênica Idiopática, Plaquetopênia. Devi-
do à falta de dados ofi ciais a respeito de sua incidência e 
prevalência na população brasileira, foi utilizado dados epi-
demiológicos internacionais que, indicam uma incidência 
de 1,6 a 2,7 casos para cada 100 mil adultos por ano e preva-
lência de 9,5 a 23,6 casos por 100 mil pessoas, sendo pre-
dominante o sexo feminino. Nas crianças possui incidência 
anual de 3 a 8 casos por 100 mil crianças, com um pico en-
tre 2 a 5 anos e predomínio no sexo masculino. A distinção 
entre a primária e secundária é importante devido as dife-
renças no histórico da natureza patológica e tratamentos. 
Para a trombocitopenia secundária, o tratamento é muitas 
vezes orientado para o distúrbio subjacente. Por outro lado, 
a PTI induzida por drogas tem uma rápida regressão após 
a retirada da droga que a originou. Nas crianças é uma do-
ença, em geral, aguda, autolimitada, com remissão espon-
tânea independente de tratamento, enquanto nos adoles-
centes, ainda possui as características clínicas e resultados 
mal defi nidos. Já nos adultos difi cilmente ocorre a remis-
são espontânea e nos casos mais graves há necessidade 
de esplenectomia. As manifestações clínicas comuns são 
presença de petéquias, equimoses, epistaxe, gengivorragia 
e menorragia. Sangramentos do trato gastrointestinal e ge-
niturinário são pouco frequentes, hemorragia intracraniana 
é raro, podendo ser fatal. O diagnóstico de PTI é de exclu-
são, baseado na história clínica, exame físico, hemograma 
completo e esfregaço do sangue periférico. Necessário 
compreender essa síndrome autoimune com o intuito de 
desenvolver um plano de cuidados e intervenções de Enfer-
magem que atendam as necessidades de saúde da pato-
logia. Um conhecimento mais preciso sobre a patologia se 
faz necessário para reconhecer precocemente os sinais e 
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sintomas proporcionando maiores condições de efetivar os 
cuidados. Sendo assim de fundamental importância a inte-
gração do profi ssional de Enfermagem com entendimento 
da patologia, para que possa prestar uma assistência inte-
gral, orientar a população no que diz respeito a patologia e 
a identifi cação de um diagnóstico seguro.

DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE E A 
ENFERMAGEM: ASPECTOS RELEVANTES

Ana Carolina Lima Santos, Raiane Ludmila Santos, Breno 
Cezar Santos, Karoline Bispo De Jesus, Cindy Alves De 
Souza, Hélia Cristina Andrade Silva, Maria Aparecida 

Andrade De Souza, Ilva Santana Santos

Resumo

O presente trabalho teve como objetivo esclarecer e orien-
tar a população sobre a Distrofi a Muscular de Duchenne e 
os cuidados para com os pacientes.

AÇÃO DA ENFERMAGEM NO CONTROLE DOS 
SINTOMAS E DA TRANSMISSÃO DO VÍRUS 

CHIKUNGUNYA

Cindy Alves De Souza, Ana Carolina Lima Santos, Hélia 
Cristina Andrade Silva, Maria Aparecida Andrade De Sou-
za, Karoline Bispo De Jesus, Breno Cézar Santos, Raiane 

Ludmila Costa, Ilva Santana Santos

Resumo

Este resumo teve como objetivo, traçar um plano de cui-
dados de enfermagem para a sintomatologia apresentada 
assim como as medidas a serem adotadas na prevenção 
da doença.

QUAL O MELHOR MOMENTO PARA EXODONTIA 
DOS TERCEIROS MOLARES?

Manoel Paraíso Filho, José Carlos Pereira, 
Edvaldo Dória dos Anjos

Resumo

A exodontia dos terceiros molares ainda representa uma 
controvérsia na literatura enquanto ao melhor momento 
para a sua remoção. Os terceiros molares são os últimos 
dentes a erupcionarem na arcada dentária, por volta dos 18 
aos 20 anos em média. Vários aspectos devem ser leva-
dos em consideração para se obter o diagnóstico correto 
do dente em questão,e dentre eles destacamos : a idade do 
paciente, a proximidade com as estruturas nobres, o grau 
de difi culdade na exodontia e o espaço disponível no arco 
dentário(MEDEIROS,P.J. 2003). Dessa forma, em alguns ca-
sos o espaço disponível para seu correto posicionamento é 
comprometido e na maioria das vezes eles fi cam impacta-
dos, ou seja, não conseguem espaço para “nascerem” por 
completo.  Normalmente sua posição se torna inclinada ou 
deitada, encoberto por osso, por outros dentes ou pela pró-
pria gengiva. Quando eles não são extraídos podem causar 
desconforto na região, impactação de alimentos, odor de-
sagradável, reabsorções de outros dentes, desalinhamento 
das arcadas e lesões císticas. A remoção dos dentes in-

clusos tem como objetivo a prevenção da saúde bucal. A 
remoção destes visa evitar que outras patologias se insta-
lem, como doença periodontal, cárie, pericoronarite, cistos 
e tumores odontogênicos, reabsorção radicular, fratura de 
mandibula, dor de etiologia desconhecida e maloclusão(-
MEDEIROS,P.J. 2003). O mais importante é uma correta in-
dicação para remoção respeitando, a formação dentária, a 
idade do paciente e o seu melhor momento. O paciente não 
precisa ter receio de realizar e extração dos terceiros mola-
res, tendo consciência de que esse é um passo importante 
para o resultado, e precisa ser uma situação enfrentada.

BENEFÍCIO DAS FIBRAS ALIMENTARES NA SAÚDE

Júniar Batista Dos Santos, Amanda Alves Dos Santos, 
Marcus Vinícius Santos Do Nascimento

Resumo
 
A fi bra alimentar (FA) é a parte comestível de plantas que 
são resistentes à digestão e absorção no intestino del-
gado de seres humanos, podendo ter sua fermentação 
completa ou parcial. Nas últimas décadas, a FA tem sido 
apontada como responsável por uma série de eventos 
nutricionais e fi siológicos, potencialmente benéfi cos à 
saúde humana, além da comprovada associação com 
a saúde do intestino e prevenção de patologias como a 
obesidade e o diabetes tipo II e doenças cardiovascula-
res. Nesse contexto, o presente trabalho tem o objetivo 
de caracterizar e discutir o papel das fi bras alimentares 
na promoção da saúde. Os dados do estudo foram obti-
dos a partir de pesquisa bibliográfi ca com artigos cien-
tífi cos das bases de dados Medline/Pubmed e Scielo. 
Apesar de alguns autores sugerirem uma nova nomen-
clatura, diversos trabalhos classifi cam as FA quanto à 
sua solubilidade em água, dividindo-as assim em fi bras 
solúvel e insolúvel. As fi bras solúveis são encontradas 
principalmente em frutas, farelo de aveia, cevada e legu-
minosas (feijão, lentilha), enquanto as insolúveis estão 
presentes no farelo de trigo, raízes e hortaliças. Quando 
inserida na alimentação, ambos os compostos podem 
ajudar na promoção da saúde a partir de alguns meca-
nismos. As fi bras solúveis tem recebido destaque por 
uma possível prevenção e controle do diabetes tipo II. 
No estômago essa FA transforma-se em uma substância 
gelatinosa que envolve o alimento, reduzindo a ação da 
amilase pancreática sobre o quimo e assim a absorção 
de carboidrato. Além disso, também retardam o tempo 
de esvaziamento gástrico e a liberação de glicose na cor-
rente sanguínea, regulando a glicemia. Já as fi bras inso-
lúveis, têm sido estudadas principalmente em relação à 
regulação intestinal. Por serem parcialmente fermenta-
das, acabam sendo excretadas nas fezes, formando um 
maior volume fecal e estimulando o transito intestinal. 
Algumas pesquisas também tem discutido a importân-
cia das Fibras Alimentares, em geral, no tratamento da 
obesidade. Nesse caso os principais mecanismos re-
feridos têm sido a distensão abdominal provocada e o 
maior tempo de mastigação no consumo de alimentos 
ricos em fi bras. A partir da revisão de literatura, foi possí-
vel constatar que as fi bras podem ajudar na prevenção e 
tratamento da obesidade, diabetes tipo II e constipação 
intestinal, provavelmente pela sua infl uência positiva no 
metabolismo da glicose, pela indução da saciedade e 
pela aceleração do trânsito intestinal.
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SUBJETIVIDADE E SOFRIMENTO PSÍQUICO DO DOCENTE

Fabyanne Wilke Costa Santos, Lívia De Melo Barros

Resumo

No âmbito educacional podemos observar algumas situ-
ações que corroboram para o mal estar docente, capazes 
de trazer consequências psicopatológicas aos educadores. 
Esses acontecimentos são ocasionados por vezes de uma 
discrepância da perspectiva de trabalho do sujeito e a real 
situação laboral, que às vezes frustra o professorado, ge-
rando eventualmente uma tensão no ambiente de trabalho, 
e atinge tanto a subjetividade do indivíduo, quanto o am-
biente educacional. Esse adoecimento acontece gradual-
mente através de inúmeras difi culdades que os educadores 
têm que lidar, como má remuneração incompatível com o 
trabalho realizado, o comportamento dos alunos em sala 
de aula, a divisão hierarquicamente verticalizada das insti-
tuições, difi culdades pedagógicas, entre outros fatores. As-
sim, propomos estudar os signifi cados do professor acerca 
do mal estar e do sofrimento psíquico nas práxis docente. 
Tendo como os objetivos específi cos: descrever a percep-
ção dos docentes sobre a dinâmica laboral na produção do 
bem estar docente, identifi car se os professores relacionam 
a perda da saúde e/ou a produção do sofrimento psíquico à 
docência, analisar as consequências do sofrimento psíqui-
co sobre a prática laboral, além de verifi car os fatores que 
interferem no sofrimento psíquico e na subjetividade do 
professorado. Para isso, realizaremos uma pesquisa qua-
litativa, com uso das entrevistas narrativas com o viés de 
possibilitar coletar dados subjetivos do indivíduo diante da 
sua vivência da prática docente, essas entrevistas contam 
com um total de 3 professores escolhidos aleatoriamente 
através de sorteio, 01 de cada área do conhecimento (Exa-
tas, Humanas e sociais e Saúde), o roteiro da entrevista 
será previamente defi nido. Para as análises das entrevistas 
utilizaremos o método da análise textual discursiva. Assim, 
entendemos que a análise dos dados das entrevistas em 
conjunto com as bases teóricas estudadas nos permitirá 
uma possível compreensão acerca da subjetividade docen-
te e do sofrimento psíquico, a fi m de pensarmos estratégias 
de intervenção que visem conter futuras psicopatologias 
que possam ser ocasionadas pelas práxis docentes. O que 
poderá contribuir para a construção de ambiente educacio-
nal mais saudável.

ENFERMAGEM NA INTERPRETAÇÃO DE EXAME 
CITOPATOLÓGICO DO COLO UTERINO

Júniar Batista Dos Santos, Amanda Alves dos Santos, 
Carine Santana Ferreira

Resumo

O exame citopatológico do colo uterino também conhecido 
como Papanicolau ou exame preventivo tem o objetivo de 
analisar em microscópio células2 coletadas do colo uteri-
no3 para a detecção do câncer4 de colo5 de útero (CCU). 
Também podem encontrar patologias não cancerígenas, 
como infecções8 causadas por vírus, como verrugas geni-
tais causadas pelo HPV (papilomavírus humano), podendo 
ser precursor de CCU, herpes, infecções8 vaginais causa-
das por fungos, como a candidíase9 ou por protozoários10, 
como o Trichomonas vaginalis. O exame preventivo é in-

dicado a todas as mulheres sexualmente ativas, indepen-
dentemente da idade. Deve ser realizado no início da vida 
sexual ativa por prevenção e pode ser interrompido aos 
65 anos, mas se houver exames anteriores repetidamen-
te normais. O intervalo ideal entre as coletas deve ser de 
um ano, mas há casos que há necessidade de fazer a cada 
seis meses. Mulheres infectadas pelo vírus HPV deve ser 
feito um acompanhamento e a cada seis meses é feito um 
novo exame, sendo que outras patologias de médio e alto 
grau devem seguir esse mesmo processo. O profi ssional 
de enfermagem está apto a realizar o exame citopatológico 
do colo uterino e interpretá-lo em seu consultório de en-
fermagem, mas também poderá encaminhar a paciente ao 
ginecologista em caso de suspeita de agravos maiores. A 
pesquisa tem o objetivo de mostrar aos acadêmicos de En-
fermagem e enfermeiros a importância que o Papanicolau 
tem na vida das mulheres e esta importância se dá pelo fato 
de ser um procedimento preventivo. Esta pesquisa servirá 
como base de conhecimento científi co para os enfermeiros 
não ter apenas um manual de ginecologia em mãos, mas 
também um conhecimento sobre interpretação do exame 
citopatológico. A metodologia utilizada consistiu na pes-
quisa bibliográfi ca. Os livros utilizados foram retirados do 
acervo da biblioteca da Universidade Tiradentes (UNIT) e 
livros digitais através do site Google livros. Nesse interim 
avalia-se que o profi ssional de Enfermagem poderá atuar 
em caso de anormalidades, mas se as alterações forem de 
médio ou alto grau, o acompanhamento também ocorrerá 
por um ginecologista, ressaltando o trabalho em equipe.  
 

AVULSÃO DENTAL

Julio Araujo Cavalcanti, Júlio Cavalcanti Oliveira

Resumo

A avulsão dental é um trauma decorrente de súbitos aci-
dentes, implicando em um deslocamento total do elemento 
dentário de seu alvéolo. O trabalho aqui descrito tem como 
objetivo fornecer informações sobre a avulsão dental, enfa-
tizando a conduta clínica adotada após o trauma, o proto-
colo de tratamento em dentes permanentes avulsionados, 
os tipos de contenção e prognóstico. Após o trauma ter 
ocorrido, é interessante que de imediato o paciente entre 
em contato com um especialista, neste caso, o cirurgião-
dentista. Uma vez que este obtém os conhecimentos cientí-
fi cos de como orientar o paciente no momento pós-trauma.  
O dentista deverá tomar uma conduta bastante cautelosa, 
primeiramente deixará o paciente calmo, para em seguida 
fazer perguntas de como sucedeu o trauma, a situação do 
avulsionado e o tempo que o dente passou fora de seu al-
véolo. Esses fatores são considerados de extrema impor-
tância para o sucesso do tratamento escolhido, neste caso, 
o reimplante dental. A primeira medida a ser tomada após 
o trauma é o reimplante imediato, porém não é sempre que 
este pode ser realizado.

ANÁLISE DAS CÓRNEAS PROCESSADAS

Isabelle Christine Melo, Emilia Cervino Nogueira

Resumo

A qualidade da córnea que será transplantada é de grande 
importância para um bom prognóstico do paciente. São di-
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versos os fatores atuantes para a boa qualidade da córnea, 
sejam eles ligados ao doador, à captação, avaliação e con-
servação da córnea, como também a fatores relacionados 
ao receptor. Desta maneira, pode-se observar a importância 
da promoção de uma constante avaliação da qualidade da 
córnea. Com base nisso, o estudo tem como objetivo ana-
lisar as condições das córneas processadas pelo Banco de 
Olhos do Estado de Sergipe a partir do prontuário do do-
ador, desde a sua criação, até os dias de hoje. Trata-se de 
um estudo investigativo com abordagem quantitativa, onde 
foram avaliados os dados encontrados nos prontuários dos 
doadores existentes no Banco de Olhos de Sergipe. Para 
a coleta dos dados necessários foi utilizado um Roteiro 
de Captação de Dados (RCD), previamente elaborado pela 
pesquisadora constando de dados existentes no prontuá-
rio do doador a saber: idade, causa de hora do óbito, tipo 
de óbito (PCR ou ME), local de captação, tempo decorrido 
entre o óbito, a enucleação e a preservação da córnea; a 
avaliação da córnea realizada pelo Banco de Olhos; e as 
causas do descarte das córneas preservadas mas não uti-
lizadas. A pesquisa atende os critérios éticos e foi aprova-
do pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIT sob CAAE: 
31191114.4.0000.5371. Os resultados parciais sinalizam que 
dentre as causas de óbito 36,63% são devido a traumas e 
95,48% é por PCR, sendo assim considerada a maior parte 
dos casos. O Hospital de Urgência de Sergipe foi apontado 
como o local onde a maior parte dos tecidos são captados 
(75,21%). A mediana da idade dos doadores foi de 44 anos, 
sendo a grande maioria do sexo masculino (63%). Das cór-
neas avaliadas 89% foram óticas e a sua maioria não pos-
suía alterações (63,37%). A média de tempo entre o óbito e 
a enucleação foi de 3,68 horas, variando de uma a 23 horas. 
Já com relação entre o tempo de enucleação e preservação 
a média foi de 3,32 horas, num período que variou entre 
uma e 48 horas. Das córneas que foram descartadas a so-
rologia reagente foi apontada como a maior causa, acome-
tendo 57,67% dos doadores. Espera-se, com os resultados 
da pesquisa, conhecer a qualidade das córneas processa-
das pelo Banco de Olhos do Estado de Sergipe, relacionan-
do os resultados das variáveis estudadas com o possível 
descarte da córnea. O estudo traz a possibilidade de gerar 
conhecimento, podendo vir a servir de fonte de pesquisa 
para futuros trabalhos associados ao tema.

TUMOR ODONTOGÊNICO 
CERATOCÍSTICO-RELATO DE UM CASO

Manoel Paraíso Filho, José Carlos Pereira, 
Edvaldo Dória dos Anjos

Resumo

O termo Ceratocisto Odontogênico (CO) foi introduzido por 
Philipsen em 1956 e referia-se a qualquer cisto dos maxila-
res que apresentasse formação de ceratina representativa 
(SANTOS; YURGEL, 1999; AMORIM et al., 2003). Porém, em 
1962, Pindborg, Philipsen e Henriksen estabeleceram crité-
rios histológicos e caracterizaram um comportamento clíni-
co específi co para esta lesão em particular, que seria dife-
rente dos demais cistos dos maxilares (SANTOS; YURGEL, 
1999), pois outros cistos odontogênicos, em determinadas 
circunstâncias, também podem apresentar ceratinização 
dos seus limitantes epiteliais, citando-se, como exemplo, 
os cistos radicular e dentígero. O Tumor Odontogênico 
Ceratocístico (TOC) pode ser defi nido como um tumor in-

traósseo, benigno, de origem odontogênica. A incidência 
dessa lesão na mandibula é de 3 a 4 vezes maior que na 
maxila, com preferência pela região dos terceiros molares 
inferiores, no ângulo da madíbula, de onde se estende para 
o ramo ascentende. Em casos de lesões mais extensas, ob-
serva-se tumefação, drenagem ou dor associada, aumento 
de volume de tecidos moles e tecido ósseo, parestesia, mo-
bilidade de dentes envolvidos pela lesão, bem como cres-
cimento lento e deslocamento de peças dentárias. BMS, 
gênero feminino, 42 anos, melanoderma, casada, procurou 
a Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial 
do HUSE com queixas de aumento de volume na face. O 
exame intra oral evidenciou aumento de volume na região 
da mucosa gengivo vestibular, sem presença de fl utuação 
e/ou fístulas. Realizou-se incisão através do bisturi de Bar-
dPaker com lâmina 15 ao longo do bordo anterior do ramo 
ascendente mandibular, englobando de forma elipsóide a 
região circunvizinha à abertura do marsúpio previamente 
realizada. O descolamento do retalho mucoperiostal foi ob-
tido às expensas do sindesmótomo, seguido de descolador 
de Obwegeser. Realizou-se, a seguir, a enucleação da cáp-
sula rota. A peça operatória foi encaminhada para exame 
histopatológico que confi rmou, em defi nitivo, a hipótese 
diagnóstica de tumor odontogênico ceratocístico. Realizou-
se controle clínico e radiográfi co com 01 mês, três meses e 
01 ano de pós-operatório.

DOR INVISÍVEL E SILENCIOSA: PERCEPÇÃO DE 
MULHERES QUE SOFREM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Barbara Layane Batista dos Santos

Resumo

A violência doméstica conjugal é um fenômeno caracteri-
zado nas relações de gênero, poder e sexualidade.  A Lei 
Maria da Penha classifi ca a violência em sexual, moral, físi-
ca, patrimonial e psicológica, essa última foi estudada nes-
sa pesquisa. A violência psicológica sofrida pelas mulheres 
nas relações é um meio imperceptível, silencioso e deses-
truturante, muitas vezes mais intenso que o abuso físico. A 
cada 15 segundos uma mulher sofre violência doméstica no 
Brasil, apesar de alarmante essa é uma estatística hipodi-
mensionada, uma vez que a mulher pelo receio e medo não 
consigam denunciar ou ter estratégia de enfrentamento no 
âmbito jurídico. Há poucos estudos na literatura relaciona-
do ao tema, análise de suas consequências, assim como a 
identifi cação das estratégias de enfrentamento utilizadas 
pelas mulheres que sofrem violência psicológica. Este es-
tudo pretendeu investigar o impacto da violência psicoló-
gica nas mulheres que sofrem violência doméstica, através 
de um viés de entendimento sobre o gênero, diferenciando 
os vários contextos que predispõe na violência doméstica, 
como também, aborda-se sobre os motivos que contribuem 
para a mulher permanecer nesta relação.  Trata-se de pes-
quisa de campo, com delineamento de análise de dados 
qualiquantitativos, por meio de entrevista semiestruturada. 
A partir das informações obtidas verifi cou-se que as mu-
lheres atribuem os motivos da violência psicológica a não 
aceitação do fi m do relacionamento, ciúmes, desconfi ança. 
Constatou-se que a violência psicológica apresenta-se em 
índices alarmantes no ciclo da violência doméstica, muitas 
entrevistadas sabiam que estavam sofrendo violência psi-
cológica, outras citavam que eram humilhadas, xingadas, 
desprezadas, desvalorizadas, porém não conseguiam atri-
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buir tal característica a esse tipo de violência. Foram des-
tacados como fatores que contribuem para que a mulher 
permaneça nesta relação: a difi culdade de educar os fi lhos 
sem o pai, o medo elevado do agressor ou de ser morta e 
a esperança que ele pudesse mudar. Após avaliação dos 
resultados,  foi proposto um Programa de Enfrentamento 
para a Violência Doméstica embasado na Terapia Cogni-
tiva Comportamental,  com o intuito de incentivar a mulher 
a ter estratégias de enfrentamento para obter maior equilí-
brio emocional e qualidade de vida.

MIELOMA MÚLTIPLO: MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 
E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM

Aparecida Praxedes de Oliveira Freitas, Cleidinaldo Ribeiro 
de Goes Marques, Irla Karoline Nunes da Rocha, Maria 

Polyana Cruz Santos, Paula Juliana de Oliveira Fontes, Yas-
min Almeida Pereira Santos, Yasmim Anayr Costa Ferrari, 

Fernanda Gomes Magalhães Soares Pinheiro

Resumo

Introdução: Neoplasia onco-hematológica progressiva e in-
curável de células B, sendo o segundo mais comum entre os 
distúrbios hematológicos, o mieloma múltiplo caracteriza-
se por uma proliferação desregulada e clonal de plasmóci-
tos na medula óssea, que produzem e secretam imunoglo-
bulina monoclonal ou fragmento dessa, os quais migram 
pra outras regiões do corpo, levando ao desenvolvimento 
dos sintomas que comprometem signifi cativamente a qua-
lidade de vida. Metodologia: Trata-se de um levantamento 
bibliográfi co a partir das bases de dados Scielo e Lilacs, nas 
quais foram utilizados os descritores: mieloma múltiplo, 
neoplasia, medula óssea. Limitada a artigos em português, 
publicados após o ano de 2007, sendo selecionados sete 
dos quinze encontrados, com base no interesse desperta-
do e a validade das suas conclusões. Objetivo: Descrever 
as características clínicas e laboratoriais, identifi cando a 
faixa etária e gênero mais acometidos, como também as in-
tervenções de enfermagem em pacientes com a neoplasia. 
Resultados: As manifestações clínicas presentes são con-
sequência direta da infi ltração da célula maligna medular e 
da presença da proteína M no sangue e/ou urina, destacan-
do-se: dor óssea, fraturas patológicas, fraqueza, emagreci-
mento, infecções recorrentes e alteração da função renal. 
Apresenta incidência elevada em negros e adultos de meia 
idade, prevalecendo em maior parte a partir dos sessenta 
anos. A sobrevida pode variar de alguns meses até mais de 
uma década. O tratamento consiste em elevadas doses de 
agentes quimioterápicos, seguido por transplante de me-
dula óssea ou de células tronco e radioterapia, como me-
dida paliativa. Por sua capacidade em comprometer órgãos 
vitais, deve ser diagnosticado (por meio de radiografi as, 
tomografi a computadorizada e ressonância magnética) e 
tratado o mais rapidamente possível. Contudo, devido às 
fragilidades na identifi cação dos sintomas apresentados, 
isso não ocorre. As intervenções baseiam-se em planeja-
mento, execução, coordenação, supervisão e avaliação da 
assistência em todas as fases do tratamento e nos níveis 
hospitalar, ambulatorial e domiciliar, realizando educação e 
orientação dos pacientes e de seus familiares a continuida-
de do cuidado. O presente estudo pode compreender e re-
fl etir a importância em conhecer as manifestações clínicas 
e sua relação com a evolução da doença, sendo possível 
constatar que em todos os casos da doença a dor óssea se 

destaca como principal sintoma encontrado, que ocorre um 
acometimento maior em pacientes do gênero masculino, 
de raça negra e entre a sexta e sétima década de vida. As 
intervenções de enfermagem em pacientes com neoplasia 
baseiam-se em evitar complicações provenientes da doen-
ça e aliviar os sintomas, priorizando o bem-estar do pacien-
te através de uma assistência holística e humanizada.

ATUAÇÃO DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL 
ASSOCIADA AOS APARELHOS

Sayanne Santos Moura, Rosely Janaina Andrade 
Cavalcante, Francy Mary Rolemberg Silvia, Patrícia 

Leandro dos Santos Silva, Elza Juliana da Silva, Licia 
Santos Santana

Resumo

A drenagem pode ser realizada de duas maneiras tanto 
manual quanto mecânica, alguns recursos como vacuote-
rapia e endermoterapia utilizado na mecânica tem como 
função mobilizar líquido e promover uma drenagem mais 
profunda, assim também como a corrente Russa e Aus-
sie que promove contrações musculares, para redução de 
edema. Tem como objetivo identifi car os tipos de aparelho 
utilizado na drenagem linfática através de um estudo de 
revisão. A metodologia utilizada foi um estudo de revisão 
bibliográfi ca, utilizando artigos científi cos com busca nas 
bases de dados Scielo, Medline, Bireme acervos da bibliote-
ca Jacinto Uchôa. Os descritos do trabalho foram aparelho, 
drenagem linfática e edema. De acordo com Almeida et. al, 
1997, realizaram uma pesquisa com 10 mulheres com idade 
média de 24 anos, através de fi cha de Anamnese, fotogra-
fi as, exame físico detalhado, inspeção e palpação onde na 
coleta de dado foram utilizadas as técnicas de drenagem 
linfática manual e ultrassom na região acometida pelo FEG 
com uma frequência de 3MHz, com intensidade de 0,6W/
cm², modo contínuo. E obteve como resultado melhora no 
aspecto de grau da FEG; não houve diferença de peso; teve 
uma diminuição do aspecto “casca de laranja. Essa revisão 
permite concluir que a drenagem linfática realizada atra-
vés de aparelhos não obteve o resultado esperado pelas 
pacientes, apenas em alguns casos que estava associado 
com atividade física. Na pesquisa observamos também 
que existe uma escassez de  informação muito grande em 
relação a drenagem linfática apenas com aparelhos. Enfi m 
notamos que a drenagem linfática manual nas pesquisas 
obteve mais resultado que a mecânica. 

O EFEITO DA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL SOBRE 
A COMPOSIÇÃO CORPORAL EM MULHERES 

FISICAMENTE ATIVAS PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO

Luiz Cezar Cezar Lima Junior, Antonio Coppi Navarro

Resumo

O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da orien-
tação nutricional sobre a composição corporal em mulheres 
fi sicamente ativas praticantes de musculação. Materiais e 
Métodos: A amostra foi constituída por 6 mulheres, com ida-
des entre 27 e 48 anos (média = 32,3 ± 5,4 anos) residentes 
da cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. Dividido em dois 
grupos. Grupo 1 que só realizou exercícios físicos (Muscula-
ção) e. Grupo 2 que realizou exercícios físico mais orienta-
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ção nutricional no período de 8 semanas. As participantes 
foram submetidas á avaliação antropométrica antes e após 
a intervenção, A análise dos dados foi obtida através de uma 
análise descritiva da media e desvio padrão. Resultados e 
Discussão: Os resultados dos estudos mostram alterações 
na composição corporal em ambos os grupos mais quem se 
destacou foi o grupo que associou treinamento com orienta-
ção alimentar. Conclusão: Então pode se concluir que exer-
cício físico associado a uma orientação nutricional é uma 
estratégia adotada mais signifi cativa quando aos efeitos na 
composição corporal, do que apenas exercício físico isolado.

PERFIL INFLAMATÓRIO DE OBESOS

Betina Maiara Ribeiro Carvalho, Rita Mariana Andrade de 
Oliveira, Talita Kizzy Barbosa Barreto

Resumo

Considerada pela Organização Mundial da Saúde¹ como epi-
demia do século XXI, a obesidade é uma doença crônica de 
caráter infl amatório e etiologia multifatorial, caracterizada pelo 
excesso de gordura corporal e está associada ao comprometi-
mento da saúde. Alguns exames bioquímicos são fatores im-
portantes para observar o grau de infl amação causado conse-
quentemente por esse balanço energético positivo. Segundo 
Silveira², por conta do comprometimento na resposta imuno-
lógica, indivíduos obesos seriam mais susceptíveis a doenças 
infl amatórias e infecciosas do que indivíduos eutrófi cos. Ob-
jetivo: O presente estudo tem como objetivo avaliar o grau de 
infl amação e o estado nutricional em indivíduos obesos. Mé-
todos: O estudo vai ser realizado com indivíduos de diferentes 
graus de obesidade em um hospital universitário de Aracaju/
SE, onde será traçado o perfi l do paciente como história clí-
nica, antecedentes familiares e patológicos, renda familiar e 
profi ssão para traçar a correlação entre o poder aquisitivo e 
a obesidade. Será feita a antropometria fazendo uso de me-
didas como peso e altura para o cálculo do Índice de Massa 
Corporal, aferição da Circunferência do Pescoço, Circunferên-
cia da Cintura, Circunferência do Quadril e dobras cutâneas 
bicipital e tricipital para avaliar diagnóstico nutricional e cálcu-
lo das razões cintura/estatura e cintura/quadril importantes 
para avaliar o risco de desenvolvimento de Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis. Será aplicado o recordatório de 24hs e 
em seguida encaminhar-se-á o paciente para a realização de 
exames como hemograma completo, lipidograma, glicemia e 
PCR a fi m de mensurar as alterações metabólicas do tecido 
adiposo nesse grupo. Resultados: Projeto ainda em andamen-
to, mas espera-se que com base na literatura, o tecido adiposo 
aumente o estado de infl amação crônica comprovado pelos 
níveis elevados nos exames bioquímicos. Conclusão: Dessa 
forma, este estudo quer comprovar por meio dos dados que 
serão coletados, as reais e possíveis consequências que o te-
cido adiposo em excesso exerce sobre os indivíduos.

FISIOTERAPIA MOTORA NA PARALISIA 
FACIAL PERIFÉRICA: RELATO DE CASO

Anne Caroline Santos, Aline Souza Alves, Deniere Lima, 
Aida Carla Santana de Melo Costa

Resumo
 
A Paralisia Facial Periférica corresponde à perda temporá-
ria ou permanente da sensibilidade e motricidade, acome-

tendo pessoas de todas as idades. As principais queixas 
são dor retroauricular nos primeiros dias, lacrimejamento 
excessivo, alterações gustatórias, hiperacusia, vertigens 
e dormência na hemifase afetada. Há alterações estético-
funcionais e psicológicas, podendo levar muitos pacientes 
à incapacidade profi ssional e/ou social. Requer tratamento 
especializado, tendo a fi sioterapia o objetivo de restabele-
cer a mímica facial. Trata-se de um relato de caso de uma 
paciente de 10 anos de idade, admitida no Centro de Re-
abilitação Ninota Garcia, em Aracaju-SE, com diagnóstico 
clínico de Paralisia Facial Periférica (Paralisia de Bell). Fo-
ram realizadas dez sessões de fi sioterapia motora em um 
sequenciamento de três vezes por semana, sendo suas 
queixas iniciais tremor no rosto, não fechamento palpebral, 
desvio de comissura labial para a direita e paresia na he-
miface esquerda. A paciente foi submetida a exame físico, 
sendo estabelecida a seguinte conduta: alongamento de 
esternocleidomastóideo, escaleno e trapézio, mantidos por 
30 segundos cada, aceleração das respostas dos mecanis-
mos neuromusculares através do Kabat facial, massotera-
pia de relaxamento na hemiface direita não comprometida, 
massoterapia de estimulação na hemiface esquerda para-
lisada, massagem em forma de oito, massagem intra - oral, 
estimulação proprioceptiva com o método Rood, utilizan-
do gazes, gelo e objetos de diferentes texturas, além de 
exercícios de mímica facial para o recrutamento muscular 
da hemiface esquerda. Kisner (2009) relata que o alonga-
mento promove a prevenção de lesões novas ou recorren-
tes de processos patológicos que acometem os tecidos 
neuromusculares. Favarão (2004) desenvolveu um estudo 
com pacientes com Paralisia Facial Periférica onde foi veri-
fi cado que o Kabat Facial apresenta efi cácia no tratamento, 
com resultado satisfatório no aumento da força muscular 
de alguns músculos examinados. Seubert (2008), em seu 
estudo, descreve que a massoterapia melhora a nutrição 
dos tecidos pelo aumento da circulação sanguínea e linfá-
tica, além de proporcionar outros benefícios físicos e emo-
cionais. Segundo Coelho (2008), o metódo Rood promove 
a estimulação sensorial, de modo a modifi car os padrões 
motores, mediante a utilização de técnicas como a estimu-
lação cutânea, a massagem lenta, a escovação rápida e a 
aplicação de gelo. Paciente apresentou melhora signifi ca-
tiva do quadro, com pleno fechamento palpebral e maior 
mobilidade facial, sendo observada face simétrica. Após as 
dez sessões de fi sioterapia, a mesma recebeu alta médica 
e fi sioterapêutica, denotando o restabelecimento de suas 
funções. Dessa forma, esta pesquisa evidenciou que a fi -
sioterapia motora traz benefícios para o paciente com Pa-
ralisia Facial Periférica, com respostas satisfatórias para a 
reabilitação facial.
 

SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DA UR-
GÊNCIA PEDIÁTRICA DE UM HOSPITAL PÚBLICO 

EM ARACAJUSE

Gabrielle Dantas Menezes, Lorenna Emilia Lopes, Derijulie 
Siqueira Sousa, Enaldo Vieira Melo

Resumo

Introdução: A Síndrome de Burnout, na área da saúde, é ca-
racterizada como estresse crônico sendo muito frequente 
em profi ssionais dessa área e grande responsável por ele-
vadas taxas de absenteísmo e abandono profi ssional. Con-
forme dados do Ministério da Previdência Social, no ano de 
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2007 cerca de 4,2 milhões de trabalhadores foram afas-
tados, desses indivíduos 3.852 tiveram o diagnóstico de 
Síndrome de Burnout. O estresse crônico gera o Burnout, 
infl uenciando em atividades rotineiras, relacionamento in-
terpessoal, produtividade e na qualidade do serviço presta-
do pelo trabalhador. Em relação à enfermagem, o estresse 
está presente em todo cotidiano das atividades prestadas. 
Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo determi-
nar a prevalência da síndrome de Burnout em profi ssionais 
de enfermagem da urgência pediátrica de um hospital pú-
blico de Aracaju/SE. Metodologia: Trata-se de um estudo 
quantitativo de natureza exploratória e descritiva. A popu-
lação do estudo constitui-se de 80 trabalhadores de en-
fermagem atuantes na Urgência pediátrica de um hospital 
público de Aracaju/SE, no período da coleta de dados, sen-
do 18 enfermeiros, 49 técnicos e 13 auxiliares de enferma-
gem, lotados nos três turnos de trabalho. Foram incluídos 
na pesquisa todos os profi ssionais da área de Enfermagem 
(auxiliares, técnicos e enfermeiros) da urgência pediátrica 
do referido hospital que aceitem participar da pesquisa por 
meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre Es-
clarecido e excluídos aqueles estiverem de licença mater-
nidade, férias ou atestado médico. Para a coleta de dados, 
será utilizado um questionário estruturado, autoaplicável, 
que registra os dados sócio-demográfi cos, dados profi ssio-
nais, informações sobre lazer, além disso, um questionário 
mensurador da síndrome de burnout chamado de Maslach 
Burnout Inventory (M.B.I.) com a fi nalidade de avaliar o des-
gaste profi ssional. Esse método de avaliação é composto 
por 22 questões sendo essas afi rmações, as quais serão 
atribuídas graus de intensidade avaliados por graus de in-
tensidade: 0 (nunca), 1 (algumas vezes por ano), 2 (uma vez 
por mês), 3 (algumas vezes por mês), 4 (uma vez por se-
mana), 5 (algumas vezes por semana) e 6 (todos os dias). 
Os dados colhidos por meio dos questionários serão ana-
lisados quantitativamente por meio de estatística pelo pro-
grama Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 
O projeto já foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa, 
o qual foi aprovado com o parecer de número 746.208. Re-
sultados: O presente trabalho busca obter conhecimento 
acerca do perfi l dos profi ssionais de enfermagem do local 
da pesquisa, conhecimento da prevalência da Síndrome 
de Burnout destes profi ssionais, fatores estressores da ur-
gência pediátrica delimitados e propostas para reduzir os 
níveis de estresse da urgência pediátrica. Espera-se que ao 
fi nal dessa pesquisa, informações obtidas possam servir de 
base para os profi ssionais da urgência pediátrica adquiram 
melhores formas para redução dos níveis de estresse.

ESTUDO DE CASO A INDIVÍDUO PORTADOR DE 
HEPATOPATIA ALCOÓLICA

Tatyane Andrade Santos, Rayssa de O. Jacaúna, Fernanda 
G. M. Soares G. M. Pinheiro

Resumo

Introdução: Tratou-se de um estudo de caso clínico desen-
volvido durante as atividades práticas da disciplina Enfer-
magem na Saúde do Adulto I, do curso de Graduação em 
Enfermagem da Universidade Tiradentes, realizado em 
agosto de 2014, em hospital público de grande porte no 
Estado de Sergipe que objetivou relatar a aplicação da Sis-
tematização da Assistência de Enfermagem (SAE) ao pa-
ciente portador de Hepatopatia Alcoólica. Relato de caso: 

Um homem pardo 46 anos de idade foi admitido no hospi-
tal dia 27/07/2014 com queixa de distensão e desconforto 
abdominal, onde foi realizado paracentese de alívio, sendo 
necessária internação para acompanhamento da evolução 
do quadro clínico. No nono dia de internação hospitalar foi 
submetido à laparotomia exploratória e encaminhado para 
o pós-operatório em unidade de terapia intensiva (UTI). 
Os achados do exame físico evidenciaram interação com 
o meio através de olhares que expressavam olhar de so-
frimento e apatia. Presença de curativo cirúrgico devido à 
laparatomia exploratória, edema em região abdominal, su-
porte ventilatório invasivo, em uso de catéter venoso cen-
tral na região subclávia direita fl uindo em uso de hipotensor 
e dieta parenteral. A partir do levantamento de dados e apli-
cação da SAE foram traçados os diagnósticos de enferma-
gem principais, para que fossem estabelecidas as devidas 
intervenções, sendo os diagnósticos: Ansiedade1, Conforto 
prejudicado2 e Ventilação espontânea prejudicada³ onde 
possuem como intervenções, respectivamente: 1- Encorajar 
a enfrentar a situação do estado clínico da doença e auxiliar 
a identifi car pontos positivos e a reforçá-los. 2- Utilizar uma 
abordagem calma e tranquilizadora ao entrevistar o cliente 
e manter repouso no leito quando o cliente apresentar si-
nais de desconforto. 3- Monitorar sintomas indicativos de 
aumento do trabalho respiratório e posicionar o paciente 
de modo a facilitar a combinação ventilação-perfusão. Con-
clusão: Ao praticar a implementação da SAE no cuidado a 
esse paciente, pode-se refl etir que o cuidado de enferma-
gem depende da percepção, prática clínica e conhecimen-
tos do enfermeiro que deve priorizar com individualidade a 
fi m de atender com humanismo e ciência as necessidades 
singulares do ser cuidado.

A ENFERMAGEM NO CUIDADO COM PACIENTES 
PORTADORES DE DOENÇAS AUTOIMUNES: UMA 

ABORDAGEM SOBRE PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA 
IDIOPÁTICA (PTI)

Carolina de Andrade Accioly Guimarães, Andreza Lima Sil-
va, Amilly Campos, Danielle Alves Pereira, Laysa Ismerim 
Cavalcante, Quitéria Ramos Santos, Fernanda Gomes de 

Magalhães Soares Pinheiro

Resumo

A Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI) é uma doença 
autoimune caracterizada pela trombocitopenia, processo no 
qual os anticorpos agem contra as plaquetas, esta enfermi-
dade afeta indivíduos de todas as idades e é comumente 
vista em crianças e mulheres jovens podendo apresentar-se 
sob duas formas: aguda e crônica. Faz-se necessário conhe-
cimento a cerca da doença, para melhores resultados do tra-
balho de enfermagem no cuidado com pacientes portadores 
de doenças autoimunes, tornando a intervenção um sucesso.

ANEMIA FALCIFORME EM CRIANÇAS 
MENORES DE 5 ANOS

Tatyane Andrade Santos, Bianca Héglan,
 Larissa Lima, Rayssa Jacaúna

Resumo

Introdução:Anemia falciforme é uma doença hereditária ca-
racterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, 
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tornando-os parecidos com uma foice, assim o nome falci-
forme. Essas células têm suas membranas alteradas e rom-
pem-se mais facilmente, causando anemia. A hemoglobina, 
que transporta o oxigênio e dá cor aos glóbulos vermelhos, é 
essencial para a saúde de todos os órgãos do corpo. Os gló-
bulos vermelhos em formato de foice não circulam adequa-
damente na microcirculação, resultando tanto em obstrução 
do fl uxo sanguíneo capilar como em sua própria destruição 
precoce. Este mecanismo fi siopatológico acarreta graves ma-
nifestações clínicas, com maior frequência após os 3 meses 
de idade. Durante os 6 primeiros meses de vida, esses indiví-
duos são geralmente assintomáticos devido aos altos níveis 
de hemoglobina F1.Objetivo: Educar, disseminar informações 
e orientações sobre um tema relevante e de importância para 
saúde pública, que chega a acometer 0,1 a 0,3% da população 
negra do país. Metodologia: O presente estudo trata-se de 
uma pesquisa pautada na revisão bibliográfi ca, sendo a fi na-
lidade de pesquisa exploratória sobre o discurso da literatura 
existente sobre o assunto referenciado. Resultados e Discus-
são: Os estudos mostram que há uma visível correlação entre 
defi ciência de ferro e anemia, e também há uma série de de-
terminantes, onde precisa-se conhecer os fatores de risco de 
cada população para que se possam oferecer medidas efi ca-
zes de controle e prevenção.  Para isto, foi criado o Programa 
Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), que corrigiu antigas 
distorções e trouxe vários benefícios, sobretudo a restauração 
de um dos princípios fundamentais da ética médica, que é o 
da igualdade, garantindo acesso igual aos testes de triagem a 
todos os recém-nascidos brasileiros, independentemente da 
origem geográfi ca, etnia e classe socioeconômica.  Conclu-
são: A alta prevalência de anemia falciforme em nosso meio é 
responsável pela elevada morbimortalidade por infecções as-
sociadas a esta condição, onde deve haver um fortalecimento 
do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), incluindo 
a triagem para as hemoglobinopatias para que ocorra o diag-
nóstico precoce e o tratamento adequado, evitando as possí-
veis complicações da doença.
 
PERFIL CLÍNICO E SOCIODEMOGRÁFICO DE VÍTIMAS DE 

TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO ATENDIDAS NA 
ÁREA VERMELHA DA EMERGÊNCIA DE UM HOSPITAL 

DE REFERÊNCIA EM TRAUMA EM SERGIPE

Mérilin Sampaio da Cruz Passos, Karem Emily Pina 
Gomes, Fernanda Gomes de Magalhães Soares Pinheiro, 
Daniele Martins de Lima Oliveira, Caio Lopes Pinheiro de 

Paula, Airton Salviano de Souza Junior

Resumo

Causas externas são acontecimentos relacionados à 
violência interpessoal, acidentes de trânsito, quedas, 
explosões, dentre outros, tendo como importante con-
sequência o traumatismo cranioencefálico (TCE), res-
ponsável por grande parte das hospitalizações, incapa-
cidades e óbitos no mundo. Dados do Brasil, em 2011, 
547.468 internações e 22.800 óbitos e em Sergipe, em 
2008, 768.992 internações e 1.339 óbitos. O TCE pode 
provocar sequelas temporárias ou permanentes afetan-
do a função motora, emocional ou cognitiva, podendo 
evoluir a óbito. Este agravo pode ser classificado em 
leve, moderado e grave, aplicando a Escala de Coma de 
Glasgow (ECG). O tratamento dá-se de forma conserva-
dora ou cirúrgica, levando em consideração a localiza-
ção da lesão, tamanho, desvio das estruturas e outros 

critérios. Trata-se dos resultados parciais do trabalho de 
campo desenvolvido através da disciplina Trabalho de 
Conclusão de Curso de Enfermagem que propõe traçar 
o perfil clínico e sociodemográfico das vítimas de TCE 
atendidas na área vermelha da emergência em hospi-
tal de referência em Sergipe. Estudo descritivo, docu-
mental, de corte transversal e natureza quantitativa, que 
está sendo realizado no Pronto Socorro (PS) adulto na 
área vermelha da emergência do Hospital de Urgência 
de Sergipe (HUSE). A amostra composta por 26 vítimas 
de TCE, admitidas durante o período de coleta de dados, 
que foi iniciada após aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa da UNIT, sob CAAE: 31197014.8.0000.5371. 
Para coleta de dados foram usados prontuário e ficha 
de atendimento. Os dados estão sendo armazenados 
no programa SPSS versão 20.0 com intervalo de con-
fiança de 95% e erro máximo de 5%. Os resultados 
parciais sinalizam que as faixas etárias mais acometi-
das é entre 18 a 30 anos e de 41 a 50 anos; na grande 
maioria 84,62% do sexo masculino, naturais de Sergi-
pe. Quanto ao estado civil foi notado o não preenchi-
mento deste campo em muitas fichas de atendimento. 
A grande maioria dos acidentes 92,31% ocorreu em via 
pública; a procedência da Grande Aracaju representou 
15,38%; o mecanismo do trauma por acidente por moto, 
totalizaram 69,23%. O dia da semana domingo signifi-
cou 46,15% do dos TCE´s, que de acordo com ECG fo-
ram classificados em graves 73,08%. A grande maioria 
92,31% foi adotado o tratamento conservador. A maioria 
das vítimas 88,46% estava em uso de analgesia, sendo 
a mais frequente dipirona 75,9% e tramal 24,1%. O su-
porte ventilatório que prevaleceu foi o invasivo via TOT 
com 88,46%. A totalidade usava monitorização não in-
vasiva; nutrição enteral 80,77%. Como terapia de supor-
te estava com balanço hídrico 61,54% e a grande maioria 
92,31% estava com sonda vesical de demora. Evidencia-
se que o TCE grave, no adulto jovem do sexo masculino 
prevaleceu e que o trauma por moto é representativo 
nesta amostra. Estima-se que o tratamento conserva-
dor e as terapias de suporte sejam padrão na condução 
clínica as vítimas de TCE, o que exige dos profissionais 
de saúde intervenções a fim de minimizar danos físicos 
e psicológicos.

PRIMEIROS PASSOS DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE: O NAS-
CIMENTO DA ENFERMAGEM EM ARACAJU – SE

Carolina de Andrade Accioly Guimarães, Ellen Caroline 
Santos Nunes, Ângela Maria Melo Sá Barros

Resumo

A questão da saúde passou a ser vista como um pro-
blema sócio-econômico, após grandes epidemias que 
se alastraram no território Brasileiro. O governo passou 
a buscar estratégias que visavam promoção à saúde e 
iniciou-se um processo de criação de serviços públi-
cos que seriam responsáveis pela vigilância e controle 
eficaz da saúde no território. No estado de Sergipe du-
rante as duas primeiras décadas do século XX, houve 
grandes melhorias no contexto social da época.Diante 
do olhar civilizador e do progresso em Sergipe, no ano 
1937, ocorreu a contratação da primeira enfermeira for-
mada, Opelina Rollemberg, vinda da Escola de Enferma-
gem Ana Néri, Rio de Janeiro, para o Hospital Cirurgia.
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HEMORRAGIA SUBARACNÓIDEA ANEURISMÁTICA: 
ESTUDO DE CASO EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA 

DE SERGIPE

Aparecida Praxedes de Oliveira Freitas, Cleidinaldo Ribeiro 
de Goes Marques, Yasmim Anayr Costa Ferrari, Fernanda 

Gomes Magalhães Soares Pinheiro

Resumo

Introdução: A hemorragia cerebral espontânea (HCE) é 
definida como o sangramento no parênquima encefáli-
co sem traumatismo associado. Responde por 10 a 17% 
de todos os acidentes vasculares encefálicos. Os fato-
res de risco mais importantes são hipertensão arterial 
(40 a 60%), aneurisma (20%), malformações vascula-
res (5 a 7%) e tumores (1 a 11%). Os aneurismas são de-
formidades arteriais através de um defeito estrutural 
na camada muscular da artéria, cuja massa subjacente 
pode ser embólica, neoplásica, traumática ou ateros-
clerótica. Objetivo: Descrever o caso clínico de uma 
paciente com quadro de HCE por aneurisma subsidia-
do pela implementação do Processo de Enfermagem. 
Metodologia: O instrumento Processo de Enfermagem 
(PE) foi aplicado a paciente na Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) de um hospital referência no Estado Ser-
gipe, nos dias 12 e 18 de agosto de 2014. Resultados: 
Mulher, 62 anos, admitida em hospital do interior de 
Sergipe com histórico de cefaleia súbita, rigidez nucal 
e êmese, com suspeita de AVE Hemorrágico que após 
a realização da tomografia computadorizada (TC) cere-
bral mostrou hemorragia subaracnóidea (HSA) difusa 
compatível com aneurisma. Foi encaminhada e admi-
tida dia 29/06/2014 no hospital referência no Estado 
Sergipe, onde foi feita angiografia cerebral e confirma-
do o diagnóstico de aneurisma em artéria comunican-
te anterior esquerda estágio 3 na escala de Fisher. Foi 
submetida à neurocirurgia para clipagem do aneuris-
ma no dia 04/08/2014, contudo, apresentou aumento 
do sangramento devido ao rompimento do aneurisma 
em consequência da hipertensão intracraniana. Du-
rante a internação na UTI, no pós-operatório, necessi-
tou do suporte ventilatório invasivo via traqueóstomo, 
com consequente pneumonia associada a ventilação 
mecânica (PAV). Os achados clínicos foram Escala de 
coma de Glasgow 4/1/4=9, coma vigil, presença de 
incisão cirúrgica em região parietal esquerda, atrofia 
muscular, úlcera por pressão sacral, uso de sonda ve-
sical e cateter central venoso. Os exames físicos rea-
lizados evidenciaram privação sensorial, déficit motor 
e de linguagem, hipertensão, taquicardia e extremida-
des cianóticas e frias. Os diagnósticos de enfermagem 
centrais foram Perfusão tissular periférica ineficaz 
definido pela redução da circulação sanguínea e Co-
municação verbal prejudicada, assim as intervenções 
e cuidados de enfermagem devem priorizar prevenir 
hipóxia, homeostase neurológica para melhorar a per-
fusão cerebral, regulação térmica, capacidade de lidar 
com a privação sensorial e monitorar aumento da pres-
são intracraniana e presença de sangramento. Ao utili-
zar o PE, percebeu o impacto individual sofrido e o uso 
de medidas terapêuticas complexas, o que requer do 
enfermeiro habilidades para cuidados a paciente críti-
co e com disfunção neurológica o que reflete sob res-
ponsabilidade do cuidado ao paciente neurocirúrgico.

UTILIZANDO DA ELETROTERAPIA NO TRATAMENTO DE 
GORDURA LOCALIZADA

Anne Caroline Santos

Resumo

A gordura localizada é uma ação hormonal podem levar 
ao depósito de tecido gorduroso em determinadas partes 
do corpo. No homem o local preferencial é a barriga e os 
“pneuzinhos” e na mulher Ginóide é a região do quadril, 
onde aparece o famoso “culote”. Na mulher Andróide, en-
contrasse na região da barriga, assim como homem.  O 
excesso de gordura pode existir mesmo em pessoas sem 
excesso de peso, o que explica a presença de culote ou 
barriga mesmo em mulheres aparentemente magras. Um 
dos tratamentos da fi sioterapia dermatofuncional é a ele-
troterapia por ser defi nida como a modalidade da terapia 
e da física que emprega a corrente elétrica como agente 
terapêutico. O presente trabalho tem como objetivo fazer 
um estudo de revisão da eletroterapia no tratamento das 
disfunções estéticas, verifi cando possível melhora do as-
pecto e aparência da pele. Este trabalho consisti de uma re-
visão de literatura, tendo início com o processo de coleta de 
dados realizando-se uma busca de referências a partir do 
seguinte termo: “Gordura” “Eletroterapia” “Fisioterapia” nas 
bases de dados nas bases de dados Scielo, Google Acadê-
mico, Lilacs, Medline e Science Direct.  Para Cameron, 2009 
e Low e Reed, 2001, o princípio da estimulação elétrica neu-
romuscular baseia-se na propagação de cargas elétricas 
pelas fi bras musculares e nas fi bras nervosas sensitivas e 
motoras que, ao serem excitadas pelos pulsos aplicados, 
geram mudanças na atividade metabólica tecidual e tem 
sido usada de maneira coadjuvante no treinamento físico. 
No que diz respeito a formação da gordura, inicia por alte-
rações intrínsecas e extrínsecas, que promovem o aumento 
do liquido intersticial e consequente acumulo de resíduos 
do metabolismo celular entre as células de gordura.  A ele-
troterapia age como um recurso efi caz para os pacientes 
que procuram melhora na aparência da pele.
 

EFEITO DA CARBOXITERAPIA NO TRATAMENTO DO 
FIBRO EDEMA GELÓIDE

Anne Caroline Santos

Resumo

O fi bro edema gelóide (FEG) é uma alteração topografi a do 
tegumento que ocorre nas regiões mais comuns na pelve, 
membros inferiores e abdome. É caracterizada por um es-
tofado ou aparência de “casca laranja”. Etimologicamente, 
é defi nida como um distúrbio metabólico localizado no te-
cido subcutâneo que provoca uma alteração na forma do 
corpo feminino. Um dos recursos da fi sioterapia dermato-
funcional é a Carboxiterapia, que consiste na aplicação de 
gás carbônico medicinal (Dióxido de Carbono ou CO2) inje-
tado no tecido subcutâneo. Esse estudo tem como objetivo 
fazer um uma revisão da carboxiterapia no tratamento do 
fi bro edema gelóide como um recurso terapêutico para me-
lhor aspecto da pele e colaborar com os profi ssionais de 
Estética.  No presente trabalho realizamos um estudo bi-
bliográfi co sobre a efi cácia da carboxiterapia no tratamento 
do FEG, tendo em vista a seleção dos artigos logo em se-
guida a coleta de dados realizando-se uma busca a partir 
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dos seguintes termo: “ Fisioterapia” “Celulite” “Epiderme” 
nas bases de dados Scielo, Google Acadêmico, Lilacs, Me-
dline e Science Direct.  No estudo de LOPEZ et al. 2005, 
aponta que a carboxiterapia causa a destruição das célu-
las gordurosas e facilita a vascularização da região tratada, 
eliminando assim as celulites.  Já Parassoni et al. 1997, diz 
que a aplicação de gás carbônico, promove a vasodilatação, 
melhora o fl uxo de nutrientes, entre eles, as proteinases ne-
cessárias para remodelar os componentes da matriz extra-
celular e para acomodar a migração e reparação tecidual.  
Há uma grande preocupação atual em atingir o padrão de 
beleza ideal, o que faz com que sujeitos fi quem insatisfei-
tos com seu corpo por acreditarem que não está de acordo 
comos padrões pré-estabelecidos. A carboxiterapia mos-
tra-se efi caz para o tratamento do FEG, na população aco-
metida por tal patologia, proporcionando bem estar físico e 
psiquicosocial.

TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO NA 
COREOATETOSE: ESTUDO DE CASO

Ana Carla Santos Silva, Gustavo Emílio Menezes Coria, 
Kenya Poderoso Aragão, Rafaela da Silva Santos, Daniela 
da Costa Maia, Licia Santos Santana, Sheila Schneiberg

Resumo

A paralisia cerebral congrega um grupo de afecções, secun-
dárias a uma lesão, danifi cação ou disfunção permanentes 
do SNC, não possui caráter progressivo,  e sua  instalação  
pode acontecer no período pré, peri ou pós-natal podendo  
causar alteração dos movimentos controlados ou postu-
rais. O quadro clínico da Paralisia Cerebral é baseado no 
distúrbio motor gerado, que pode ser classifi cado a partir 
da extensão ou distribuição do distúrbio; pela intensidade; 
ou pela qualidade do tônus. A extensão da lesão é carac-
terizada como quadriplegia, hemiplegia, diplegia ou mono-
plegia; a  intensidade pode ser leve, moderada, ou grave; 
a  qualidade do tônus  pode ser defi nida como espastici-
dade, discinesia (coreo-atetósico e distônico), rigidez, ata-
xia, hipotonicidade, ou mista (soma de dois tipos de tônus 
diferentes)(1,2,3). Esse trabalho tem o objetivo de fornecer 
informações sobre a Paralisia Cerebral do tipo Atetósica, 
com a proposta de demonstrar, através da evolução da pa-
ciente, como se dá a abordagem fi sioterapêutica durante o 
tratamento do paciente com essa patologia. Foi realizado 
um relato de caso baseado no tratamento de uma paciente 
do Centro de Educação e Saúde Ninota Garcia, pertencente 
ao grupo de crianças atendidos por alunos da disciplina de 
Fisioterapia na Saúde da Criança. O tratamento da paciente 
foi direcionado pelos  resultados encontrados em sua ava-
lição. Para escolha das técnicas a serem aplicadas foi reali-
zada uma revisão da literatura a partir da busca de estudos  
que  avaliassem técnicas de tratamento de Paralisia Cere-
bral do tipo Atetósica,  usando como descritores os termos  
‘Athetosis’ e  ‘Physical Therapy’ , nas bases de dados  SciE-
LO, LILACS, PubMed,  no período de  2005 à 2014, além 
de pesquisa realizada na Biblioteca Central Jacinto Uchoa 
de Mendonça usando como  descritores os termos  ‘Para-
lisia Cerebral’, ‘Fisioterapia Pediátrica’. Após 17 sessões de 
fi sioterapia a evolução da paciente trouxe resultados grati-
fi cantes, pois apesar de um prognóstico  complexo, as ex-
pectativas do tratamento foram alcançadas, principalmente 
no que diz respeito a manutenção automática de uma po-

sição desejada ou movimento contra a gravidade, onde ela 
consegue agora passar mais tempo sustentando a cabeça 
quando tenta acompanhar um objeto com o olhar, e segura 
por mais tempo o tronco quando posta na posição sentada. 
Apesar  desse aumento de tempo ser traduzido em poucos 
segundos ainda sim é considerado um ganho.

ESTUDO BLIOGRÁFICO SOBRE INFECÕES DE TRATO 
URINÁRIO EM CRIANÇAS

Paula Vivianne Lima

Resumo

Um dos tipos de infecções mais frequentes em termos de 
população brasileira são as infecções do trato urinário – 
ITUs que estão presentes em diversos estudos já realizados 
e possivelmente a esse respeito muitos outros virão. Com 
o objetivo de mostrar informações sobre as ITUs e procedi-
mentos para evita-las foi realizado um estudo em que se faz 
menção a determinados trabalhos de estudiosos no tocante 
ao assunto, ou seja, trata-se de uma pesquisa bibliográfi -
ca, desenvolvida com base em material já elaborado. Esse 
estudo foi sendo feito de modo a evidenciar as principais 
causas, sintomas, tratamentos e medidas que devem ser to-
madas no intuito de evitar essas infecções. A metodologia 
de pesquisa adotada tem como fi nalidade contribuir para o 
desenvolvimento e aprofundamento do conhecimento do 
assunto.À medida que se prosseguia com o estudo se pode 
perceber a importância de se conhecer as ITUs de modo a 
tratá-las de forma adequada ou mesmo quando admissível 
evitá-las observando-se os fatores de risco.

TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO ADULTO 
JOVEM COM PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA 
TETRAPARÉTICA GRAVE: UM ESTUDO DE CASO

Luana Aline Gonçalves de Aquino, Karen Perez Pereira 
Ramos, Luane Luizi Oliveira Gomes, Jéssyka Lopes Neves 
da Silva, Tássia Virgínia de Carvalho Oliveira, Paulo Autran 
Leite Lima, Tarcísio Brandão Lima, Lícia Santos Santana, 

Janaína Farias Candido, Edna Aragão Farias Candido

Resumo

A Paralisia Cerebral é uma encefalopatia crônica não progres-
siva que acomete o cérebro nos primeiros três anos de vida 
gerando transtornos clínicos de movimento e tônus que po-
dem gerar espasticidade (CÂNDIDO, 2012). É uma disfunção 
predominantemente sensoriomotora, envolvendo distúrbios 
no tônus muscular, na postura e na movimentação voluntária. 
Esses distúrbios caracterizam-se pela falta de controle sobre 
os movimentos, por modifi cações adaptativas do comprimen-
to muscular, resultando, em alguns casos, em deformidades 
ósseas (CARGNIN, 2003). O objetivo deste trabalho foi ana-
lisar o tratamento fi sioterapêutico realizado no adulto jovem 
com paralisia cerebral espástica tetraparética grave, buscando 
melhorias na tomada de decisão sobre a conduta a ser reali-
zada para que sejam alcançados resultados satisfatórios em 
relação a qualidade de vida do paciente. Foi feito um estudo 
de caso de um paciente do Centro de Fisioterapia Ninota Gar-
cia com os objetivos de modular tônus, aumentar a amplitude 
de movimento (ADM), diminuir contraturas, atrofi as e deformi-
dades e promover transferências posturais. As condutas reali-
zadas foram a utilização do óleo AlphiniaZerumbet colocando 
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duas gotas no ventre de cada músculo espástico; mobilização 
articular passiva com micromobilizações em todas as articula-
ções do corpo do paciente, priorizando articulações proximais 
e depois as distais (4 a 5 minutos em cada articulação, res-
peitando o estado do paciente); dissociação de cinturas es-
capular e pélvica passivamente com a paciente em DL (3 a 4 
minutos, respeitando o estado do paciente); liberação miofas-
cial do quadrado lombar com o paciente em decúbito lateral 
(DL); alongamento passivo e mantido de membros superiores 
(MMSS), membros inferiores (MMII) e tronco; treino de sedes-
tação (passivo e ativo-assistido), sempre inibindo os padrões 
patológicos; descarga de peso em MMSS com o paciente em 
sedestação; dissociação de cintura pélvica com o paciente em 
sedestação. Os resultados mostraram que após 14 sessões 
de fi sioterapia o paciente progrediu com diminuição dos mo-
vimentos involuntários do tipo coreoatetósicos, aumento da 
fl exibilidade, alongamento muscular dos membros e progres-
são do treino de sedestação que saiu do passivo para o ati-
vo-assistido e se tornou mais funcional. Observou-se, através 
dos resultados, que o tratamento fi sioterapêutico mostrou-se 
efi caz no paciente adulto jovem com paralisia cerebral espás-
tica tetraparética grave. 

TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA CRIANÇA 
COM PARALISIA CEREBRAL HIPOTÔNICA DO TIPO 

DIPARÉTICA LEVE (ESTUDO DE CASO)

Luana Aline Gonçalves de Aquino, Karen Perez Pereira 
Ramos, Jéssyka Lopes Neves da Silva, Luane Luizi Oliveira 

Gomes, Daniela Da Costa Maia, Tássia Virgínia de Car-
valho Oliveira, Paulo Autran Leite Lima, Tarcício Brandão 

Lima, Lícia Santos Santana

Resumo

A paralisia cerebral(PC) é um termo que abrange um grande 
número de patologias associadas a um comprometimento 
motor na criança e seu diagnóstico é formado até os dois anos 
de idade, podendo trazer complicações como a hipotonia que 
é uma condição de tônus muscular anormalmente baixo. Há 
diversos fatores de risco que interferem nos critérios de tra-
tamento, como a classifi cação anatômica diparesia, em que 
o comprometimento motor é maior nos membros inferiores 
(MMII) difi cultando a simetria dos movimentos. O tratamen-
to fi sioterapêutico nas crianças diparéticas tem como base a 
grande capacidade de plasticidade cerebral e a infl uência do 
início precoce do tratamento. São avaliados, em diversas posi-
ções, as posturas, os padrões de movimento e a sua marcha e 
a técnica utilizada para o tratamento destas crianças é ocon-
ceito neuroevolutivo Bobath, que trabalha o direcionamento 
da qualidade do movimento levando a uma dinâmica dos mo-
vimentos normais euma das formas de chegar a melhor sime-
tria é o uso de órteses, ocasionando uma posição mais fun-
cional e favorecendo uma biomecânica adequada. A criança 
também deve participar ativamente dos processos de solução 
de problemas para que o aprendizado seja efi caz, sendo que 
a repetição levará a funcionalidade e maior independência 
possível. Esta pesquisa tem por fi nalidade adequar um trata-
mento fi sioterapêutico específi co para a criança com paralisia 
cerebral hipotônica diparética leve, buscando melhorias na 
tomada de decisão sobre a conduta a ser realizada para que 
sejam alcançados resultados satisfatórios em relação a qua-
lidade de vida do paciente. Foi feita umarevisão bibliográfi ca 
e estudo de caso de um paciente do Centro de Fisioterapia 

Ninota Garcia. Os resultados mostram que após 6 sessões de 
fi sioterapiao paciente apresentou realinhamento na deambu-
lação com o auxílio da órtese AFO articulada e enfaixamento 
para rotação interna de quadris, conseguindo deixar o auxílio 
de MMSS do seu terapeuta e passando a utilizar um andador 
de 4 apoios, melhorou seu condicionamento físico através do 
treino de marcha na esteira adequando o sistema cardiorres-
piratório e aumentando seu desempenho nas atividades mo-
toras, sendo mensurado através de relógio, onde passou de 
4 minutos para 8 minutos até chegar a um estado de fadiga. 
É necessário que haja um maior espaço de tempo para que 
sejam observados outros fatores que venham apresentar me-
lhorias neste quadro clínico. 

AVALIAÇÃO SENSORIAL E FUNCIONAL 
EM PACIENTES COM FIBROMIALGIA

Luana Aline Gonçalves de Aquino, Luane Luizi Gomes 
de Oliveira, Ingrid Freire Freitas, Paulo Autran Leite Lima, 
Fernanda Mendonça Araújo, Josimari Melo De Santana

Resumo

A fi bromialgia (FM) é uma síndrome reumática que afeta, 
principalmente, mulheres com idade entre 40 e 55 anos, 
sendo caracterizada por dor musculoesquelética crônica 
difusa, além de pontos dolorosos específi cos à palpação 
(tender points). Em relação à sua patogênese, alguns es-
tudos mostraram que indivíduos acometidos por essa sín-
drome apresentam níveis reduzidos de serotonina e nore-
pinefrina, além de altos níveis de substância P no líquido 
cefalorraquidiano. Alterações no funcionamento do siste-
ma nervoso simpático e no eixo hipotalâmico-pituitária-a-
drenal também foram encontradas. Diante da variedade 
de alterações e da repercussão destas na sintomatologia 
desses indivíduos, o presente estudo teve como objetivo 
avaliar a sensibilidade à dor e a funcionalidade de pacien-
tes com FM. Participaram do estudo 20 mulheres, 10 porta-
doras de FM e 10 saudáveis, recrutadas no ambulatório do 
Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe. 
As participantes, após assinarem o termo de consentimen-
to livre e esclarecido, foram submetidas à avaliação senso-
rial, composta pelos testes de algometria (para mensuração 
do limiar de dor por pressão – LDP), Modulação Condicio-
nada da Dor (MCD) e Somação Temporal. Para avaliação da 
funcionalidade, foram realizados os testes Timed Up and 
Go (TUG) e Sentar e Levantar. Após teste de normalidade 
Shapiro-Wilk, os dados seguiram análise paramétrica e o 
teste t para amostras independentes foi utilizado. O nível 
de signifi cância foi fi xado em p<0,05. As pacientes com FM 
necessitaram de um tempo signifi cativamente maior que 
os controles saudáveis para executar os testes de sentar 
e levantar e o TUG (p<0,03). O LDP das pacientes fi bromi-
álgicas foi signifi cativamente menor do que em mulheres 
saudáveis (p<0,002). Em relação ao teste de somação tem-
poral, as pacientes com FM apresentaram maior amplifi ca-
ção da dor do que as mulheres do grupo controle (p<0,01). 
Já a MCD, apresentou-se defi ciente nas fi bromiálgicas, sen-
do que, durante a aplicação do procedimento isquêmico, as 
mulheres com FM (4±0,45 kgf) apresentaram menor LDP 
quando comparado com as mulheres saudáveis (7,6±0,63 
kgf). Desta forma, as mulheres com FM apresentam me-
nor desempenho funcional e anormalidades sensoriais no 
processamento da dor, desencadeando, assim, uma maior 
percepção dolorosa.
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PSICANÁLISE: UMA ABORDAGEM CONCEITUAL 
E EVOLUCIONISTA DA TEORIA FREUDIANA

Renata Franco Leite

Resumo

O presente trabalho se propõe a traçar uma evolu-
ção histórica da Psicanálise, abordando os principais 
conceitos que, ao longo dos anos, vêm se mantendo 
e se desenvolvendo no sentido de aprofundar cada 
vez mais os estudos psicanalíticos. A principal figura 
Psicanalítica, sem duvidas, é Freud. E, a partir dos con-
ceitos por ele traçados, outros estudiosos se interes-
saram e buscaram aprofundar ou complementar sua 
teoria. Sendo assim, este artigo tem como finalidade 
apresentar os principais conceitos e mencionar as 
principais Escolas Psicanalíticas, como forma de ilus-
trar a evolução e a importância da Psicanálise para o 
desenvolvimento dos estudos sobre o lado psíquico do 
ser humano. Foram utilizadas diversas referências de 
grande importância para o estudo da Psicanálise e Psi-
cologia, entre eles: Benson (2012), Bock (2008), Freud 
(1968), Jung (1989) e Zimerman (1999). Trata-se de uma 
pesquisa de caráter bibliográfico realizada pela Psicó-
loga Renata Franco Leite com o objetivo de estudar e 
disseminar algumas questões básicas sobre a Psica-
nálise.

ESTUDO DE CASO: MARGARIDA, “A (IN)SATISFEITA”

Renata Franco Leite

Resumo

O trabalho aqui exposto e orientado durante a disciplina Es-
tudo de Caso II cursada na graduação em Psicologia no ano 
de 2013. O relato e informações aqui contidas foram extra-
ídos da experiência na Clínica de Psicologia da Universida-
de Tiradentes, Clínica Escola, através da disciplina Estágio 
Específi co em Promoção de Saúde II. As informações conti-
das neste trabalho são referentes a uma paciente que já foi 
acompanhada por diversos estagiários e que permanecia 
em processo terapêutico. Vale ressaltar que as informações 
contidas aqui são sigilosas e, por questões éticas, foi utiliza-
do um nome fi ctício para fazer referência a paciente.  Assim 
sendo, o Estudo de Caso tem por objetivo proporcionar um 
refl exão sobre o caso, além de auxiliar outras pessoas escla-
recendo determinados aspectos que surgem ou que podem 
surgir ao longo do processo terapêutico. Para fundamentar 
algumas análises referentes a esse estudo foram utilizadas 
referências como: Eizirik (1989) e Zimerman (1999). Trata-se 
de uma refl exão realizada pela Psicóloga Renata Franco Lei-
te, a partir da experiência clínica adquirida através do estágio 
curricular, sobre os processos terapêuticos e as diferentes 
maneiras com que este pode ser conduzido e seus resulta-
dos ao longo dos atendimentos.  
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A COMUNIDADE E O MANGUE: 
UMA ANÁLISE DA PRAIA FORMOSA

Iris Sterfanie Santos, Lillian Maria de Mesquita Alexandre

Resumo

Com o crescimento populacional e, por conseguinte o 
crescimento imobiliário, determinados ecossistemas 
foram sufocados ou mesmo devastados em prol do 
“desenvolvimento” ao longo do tempo. Neste contexto, 
se encontra o manguezal que fica localizado na faixa 
litorânea do país, considerado um ecossistema rico em 
nutrientes e berçário de várias espécies. Contudo, ape-
sar de protegido por lei, o mesmo vem constantemente 
sendo reduzido a fim de atender as necessidades hu-
manas. A cidade de Aracaju é um exemplo da redução 
do manguezal, pois desde sua construção sucessivos 
cortes e aterros foram realizados. Em meio a esse ce-
nário buscou-se analisar a percepção de aracajuanos 
acerca do manguezal que compreende a extensão do 
bairro Treze de Julho. A percepção dos moradores foi 
analisada por meio de questionário auto-aplicável, se-
guida da análise do discurso e fundamentação teórica. 
A amostra foi composta por 32 moradores de Aracaju 
com idades entre 18 e 56 anos (média: 30,0 e dp.: 11,0), 
sendo a maioria estudantes com nível superior. Os mo-
radores, em sua maioria, atribuíram ao manguezal va-
lores antropocêntricos. Também foi possível verificar 
a presença de idéias antagônicas revelando uma su-
perficialidade do conhecimento sobre o ecossistema, 
como também forte tendência a cobrar ações dos ór-
gãos públicos no que tange a políticas de preservação 
e conscientização, fato que proporcionaria a resolução 
do problema do antagonismo.

DEVOÇÕES CATÓLICAS SERGIPANAS: HISTÓRIA, RE-
PRESENTAÇÕES E FÉ (1590-1808)

Edla Tuane Monteiro Andrade

Resumo

Embasada no campo da História Cultural com ênfa-
se em História e Religião, esta investigação objetivou 
fazer um estudo analítico a respeito do processo de 
instalação das primeiras devoções católicas sergi-
panas, sobretudo ao período referente à criação dos 
sete núcleos iniciais de povoamento do território da 
antiga Capitania de Sergipe D´El Rey, compreendo os 
anos de sua conquista pelos portugueses, em 1590 e 
a publicação do texto de Dom Marcos de Souza, em 
1808. É bem verdade que outros tipos de devoções 
poderiam ser aventados nesse projeto, considerando 
a presença das etnias indígena e negra na gestação 
de Sergipe. Em que pese à extensão dessa empreita-
da e a hegemonia religiosa da Igreja Católica, nos li-
mitaremos a este cenário. Desse modo, interessa-nos 
pensar o conceito de devoção circunscrito ao nível de 
representação do catolicismo instalado no Brasil por 
Portugal, sob as hostes de Roma, percebendo as par-
ticularidades desse projeto de evangelização e sua re-
lação com a conquista e com o desenvolvimento da 
capitania. Assim, remetemos à concepção de crença 
formulada por Michel de Certeau como fundamento da 

presente reflexão sobre a devoção. A pesquisa versa 
sobre os conceitos de vivência do religioso como ob-
jeto no campo da história (Certau, 1996), representa-
ção (Chartier, 1990) e poder simbólico/campo religio-
so (BOURDIEU, 2004). Metodologicamente o trabalho 
consisti na análise de fontes sobre a presença da Igre-
ja Católica em Sergipe presentes em diversas institui-
ções e lugares de memória incluindo as do Estado do 
Rio de Janeiro e, principalmente a cidade de Salvador, 
contendo a documentação do Arquivo da Diocese de 
Salvador, da qual pertenceu Sergipe até a criação da 
Diocese de Aracaju, em 1910. Afora isso, fontes sobre 
o catolicismo sergipano disponíveis no Arquivo Públi-
co de Sergipe, no Arquivo do Judiciário, IHGSE, PDPH 
e nas paróquias aqui estudadas. Essa pesquisa é re-
sultado de um trabalho monográfico em História/UFS 
e se encontra em andamento. A orientação é do Prof. 
Dr. Claudefranklin Monteiro Santos (DHI/UFS). O in-
teresse nesta investigação se dá pela importância de 
estudos que corroborem com a História e a Religião de 
Sergipe.

RELAÇÕES INTERPESSOAIS ENTRE 
ALUNOS E PROFESSORES: RELATÓRIO 

DE INTERVENÇÃO NA ESCOLA ESTADUAL 
PROFESSOR FRANCISCO PORTUGAL

Fernanda Da Silva Cansanção, Camila Alves Nascimento, 
Cintia Regina da Mota Oliveira, Lígia Maria Lorenzetti de 

Sanctis Pires

Resumo

O presente projeto aborda a importância das relações 
interpessoais entre professores e alunos no ambiente 
escolar, e sugere que o contato social nesse meio contri-
bui para um melhor desenvolvimento da aprendizagem, 
favorecendo uma maior construção social e intelectual. 
Tem por objetivo compreender e analisar a importância 
das relações interpessoais, a partir das diversas ativida-
des propostas por alunos de Psicologia, que auxiliarão 
a interação entre os iguais e professor-aluno no contex-
to escolar; proporcionar, por meio de dinâmicas, um en-
tendimento da importância das relações interpessoais 
para o processo de ensino e aprendizagem; estimular a 
reflexão dos educadores com respeito à compreensão 
do aluno como um ser social, que precisa ter como base 
boas relações dentro da escola para se constituir como 
pessoa; estreitar a relação afetiva entre aluno-aluno e 
aluno-professor. A instituição escolhida foi a Escola Es-
tadual Professor Francisco Portugal localizada no bairro 
Farolândia, Aracaju-SE, com a turma do programa Edu-
cação para Jovens e Adultos (EJA) referente à 6ª e 7ª 
série do ensino fundamental, com faixa etária a partir 
de 18 nos de idade para participar do programa. Entre 11 
a 22 de Novembro de 2013, foram utilizadas cinco tipos 
de dinâmicas de grupo, totalizando em dez encontros. 
Esta pesquisa resultou em uma experiência positiva, 
pois foi conquistada a transformação da relação dos 
alunos para melhor, onde os mesmos admitiram a ines-
timável importância de uma boa relação para o proces-
so de aprendizagem. Porém não foi alcançada a refle-
xão acerca do professor, já que apenas um participou 
e os demais foram embora, não obtendo um resultado 
satisfatório nesse quesito.



286

Anais || Sempesq || 2014

AS NOVAS TECNOLOGIAS COMO FERRAMENTA MULTI-
MODAL PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA

Waleska da Graça Santos

Resumo

É mais do que sabido o impacto e praticidade oriunda do 
uso de novas tecnologias em nossa vida. O uso destas 
ferramentas tornou-se tão imprescindível em nosso coti-
diano, ao ponto de não conseguimos imaginar viver sem 
elas. Diariamente, fazemos usos destes aparatos tecnoló-
gicos e fatores como distância e limites adquiriram uma 
conotação bem mais palpável. Literalmente, o mundo está 
ao alcance de nossos dedos. O conceito básico de mul-
timodalidade propõe enxergar um gênero, neste caso a 
internet, em seu sentido mais amplo, ou seja, visa anali-
sar a internet como veículo de comunicação, aprendizado, 
sóciointeração e pesquisa. Enxergar o uso de novas tec-
nologias como uma ferramenta multimodal, nada mais é 
que reforçar uma característica que já é inerente aos usos 
destas, e canalizá-la para o contexto da sala de aula, neste 
caso mais específi co, a sala de aula de língua inglesa. A 
escolha desse tema nasceu da necessidade de se repen-
sar o método adotado nas salas de aula de ensino de in-
glês, o perfi l dos alunos nos dias atuais é completamente 
divergente dos mesmos no passado. Realidade esta, que 
nos faz repensar o papel do professor na era das novas 
tecnologias, onde não há mais espaço para a tríade livro+ 
professor+ quadro, ou para aulas que não instigam e nem 
desafi am a curiosidade dos alunos. A metodologia ado-
tada para o desenvolvimento deste projeto obedecerá a 
seguinte sequência: Inicialmente, o mesmo consistirá em 
pesquisa bibliográfi ca, através da leitura de manuais didá-
ticos e teóricos que reforcem a problemática aqui mencio-
nada. É preterido através desta, fazer um apanhado geral 
sobre os principais trabalhos realizados na área, visando 
encontrar respaldo para os problemas aqui apresentados, 
assim como, suscitar possíveis discursões a respeito do 
mesmo. Atrelado à pesquisa bibliográfi ca, também serão 
aplicados questionários semiestruturados, com estes pre-
tende-se mensurar com que frequência o método tradi-
cionalista é utilizado em sala de aula e se os discentes 
percebem um “crescimento” com relação ao aprendizado 
na disciplina de língua inglesa. Pretende-se ao fi nal deste 
trabalho pontuar as principais razões pelas quais este mé-
todo tradicionalista tem sido tão usado ao longo dos anos, 
assim como lançar algumas perspectivas de abordagem 
na qual as novas tecnologias sejam usadas como instru-
mento de mudança na prática docente.

LUGAR DE MULHER É NA COZINHA? O CRESCIMENTO 
DO EMPREENDEDORISMO FEMININO NOS SERVIÇOS 

DE ALIMENTAÇÃO NO BRASIL

Paula Lorena Teles da Silva, Érica Emília Almeida Fraga

Resumo

O presente trabalho tem por objetivo central lançar um olhar 
sobre o crescimento do empreendedorismo feminino, sobre-
tudo no setor de serviços, onde as mulheres assumem o papel 
de empreendedoras, gerando emprego e renda, quebrando o 
paradigma historicamente machista, abandonando o papel 
de dona-de-casa o que lhe foi delegado durante décadas, 

rejeitando o estereótipo de “lugar de mulher é na cozinha”, 
enfrentando preconceitos e discriminações, assumindo uma 
atitude própria e lutando por seus sonhos e ideais. Com as 
experiências de empresas criadas por mulheres e um núme-
ro crescente de novos empreendimentos geridos por estas, 
diversos estudos vêm sendo realizados, ressaltando várias 
características empreendedoras. Para tanto, adotou-se como 
método de trabalho a pesquisa bibliográfi ca, com base em di-
versos autores que contribuíram de maneira sistemática para 
a compreensão do tema, oferecendo defi nições, conceitos e 
explicações acerca do mesmo. Os resultados obtidos com 
a elaboração desse trabalho forneceram subsídios valiosos 
para o aprofundamento desta compreensão, evidenciando o 
crescimento do empreendedorismo feminino no Brasil e, em 
particular, nos serviços de alimentação.

A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA NO BRASIL 
NA OBRA DE JEAN BAPTISTE DEBRET

Marta Costa, Josiane Oliveira Rabelo, Leonardo Leite de 
Andrade

Resumo

Neste trabalho usaremos como referencial de análise algu-
mas obras de arte de Jean Baptiste Debret, que veio e per-
maneceu no Brasil, ao convite da coroa portuguesa e em 
especial de D. João, entre os anos de 1816 a 1831, sendo este 
um dos mais importantes artistas do Brasil no período impe-
rial, fi cando incumbido de retratar cenas ofi ciais e cotidianas, 
com o propósito de documentação histórica, devido à au-
sência de tais documentos no então recém reino. O presente 
trabalho busca evidenciar a mulher, principalmente a negra e 
sua participação colaborativa na formação cultural brasilei-
ra, visto que a história tradicional privilegia a participação do 
homem e suas ações, não cabendo participação do gênero 
(feminino) na formação histórica, construindo uma lacuna de 
tamanho inestimável, devendo de preenchida por trabalhos 
tendo como foco de análise, não somente o olhar tradicional, 
mas outros, possibilitando o enchimento dessas frestas. A 
fi m de preencher essa contribuição elegemos três obras: Fa-
mília pobre em sua casa. (1834-39), Negra tatuada vendendo 
caju. (1827), Uma senhora brasileira em seu lar. (1823), essas 
obras, apesar de prevalecer à subjetividade de quem a faz, 
ainda assim nos traz um panorama do papel colaborativo 
da mulher, colocando-a como protagonista, num período em 
que as mulheres pouco, ou quase nada puderam documen-
tar a sua subjetividade. O resultado inicial dessa pesquisa é a 
percepção da vasta possibilidade de (re) leitura referente aos 
documentos históricos, mesmo tratando-se de documentos 
utilizados, dando assim outro olhar e outras refl exões.

CONTRATO DE CORRETAGEM

Ageu Joventino Gois Nascimento, Camila Dantas Araújo 
Mensezes, Cândida Helena Sobral dos Santos, Fábia 
Ribeiro Carvalho de Carvalho, Irecê Messias de Goes, 

José da Silva Guimarães Neto, Jannes Fonseca Ramos, 
Rgane Costa Lima

Resumo

O presente trabalho tem por fi nalidade apresentar a forma 
contratual no âmbito da corretagem e mostrar como são fei-
tas as transições imobiliárias pelo tal contrato, além de expli-
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car os efeitos e funções do contrato de corretagem. FUNDA-
MENTAÇÃO TEÓRICA: O Professor Caio Mário preleciona 
que contrato de corretagem é aquele pelo qual uma pessoa, 
mediante remuneração, obriga-se a intermediar negócios 
para outra, prestando informações e esclarecimentos que se 
fi zerem necessários para celebração do contrato intermedia-
do. (MÁRIO, 1965). “qualquer pessoa civilmente capaz pode 
praticar a corretagem livre, fi cando eventualmente sujeita a 
punições administrativas, salvo se a lei cominar com nulida-
de o ato, suprimindo a legitimidade para mediar a quem não 
seja corretor profi ssional regular. Tal fato, porém, não atinge 
a idoneidade das obrigações assumidas pelo comitente, ain-
da que responsável nos termos do injusto enriquecimento.” 
(VENOSA, 2005). OBJETIVOS E METODOLOGIA: O pre-
sente projeto de pesquisa tem como objetivo geral analisar 
o contrato de corretagem. E, especifi camente, identifi car, 
entender e prolatar as questões dispostas no tal contrato. 
Quanto à metodologia, este estudo na pesquisa bibliográ-
fi ca que tem por fi nalidade explicar um problema através de 
referências escritas (RODRIGUES, 2011).

GARANTISMO PENAL: ANÁLISE DO SISTEMA 
PRISIONAL BRASILEIRO NA PERSPECTIVA DA TEORIA 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Joeltherman Santos Santos Silva, Émilly Samita 
Sodré, Lívia Calazans de Andrade, Hortência de Abreu 

Gonçalves

Resumo

A discussão acerca do modelo garantista brasileiro con-
duz a um delineamento no âmbito jurídico-penal quanto à 
problemática do sistema prisional brasileiro na perspecti-
va da teoria dos direitos fundamentais. Em razão disso, o 
modelo penal garantista se apresenta como um sistema 
amplamente idealista, no qual cabe ao Estado dispor de 
mecanismos que consolide o conjunto de regras e princí-
pios na disposição da tutela dos direitos fundamentais do 
homem. Ressalta-se que o garantismo penal se fundamen-
ta no Estado Constitucional de Direito, vez que os diversos 
princípios garantistas consubstanciados na Constituição 
se confi guram com a fi nalidade de promover a limitação 
do poder punitivo estatal e da tutela da pessoa contra a ar-
bitrariedade. O objetivo é analisar o sistema prisional bra-
sileiro na perspectiva dos postulados teóricos acerca do 
garantismo penal e dos direitos fundamentais, buscando 
delinear soluções ou meios alternativos para o atual mo-
delo garantista. A metodologia utilizada foi por pesquisa 
bibliográfi ca impressa e digital, com ênfase na abordagem 
qualitativa norteada pelo método de análise de conteúdo. 
A teoria do garantismo penal desenvolvida por Luigi Ferra-
joli preconiza a necessidade de observância a dez axiomas 
que, na verdade, são princípios básicos de cunho iluminista 
e liberal, integrando os postulados dos direitos fundamen-
tais. Tendo em vista o ordenamento jurídico brasileiro, ve-
rifi ca-se a expressiva incorporação das teses garantistas, 
seja na Constituição Federal quando elenca no art. 5º as 
garantias constitucionais quanto à defi nição do crime, da 
pena e sua execução, assim como as garantias quanto à 
prisão; sejam no Código Penal e na Lei de Execução Penal 
em que são fi rmados princípios fundamentais de garantia 
do cidadão, tais como: legalidade, intervenção mínima, cul-
pabilidade, humanidade, ofensividade, proporcionalidade, 
além da fi nalidade retributiva e preventiva da pena; e ainda 

no Código de Processo Penal, quando estabelece as garan-
tias da verdade material, do contraditório entre as partes e 
a presunção de inocência, denotando a preservação da dig-
nidade da pessoa humana ante o poder punitivo estatal no 
Estado Democrático de Direito. Conclui-se que o sistema 
penal garantista brasileiro necessita de uma reforma que 
possibilite uma proteção efetiva dos direitos fundamentais 
do preso, para que os fi ns colimados da pena sejam perqui-
ridos, sendo fundamental uma maior atuação dos órgãos 
de defesa dos direitos humanos, dentre eles, o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), a Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB), o Ministério Público e a Defensoria Pública, que 
permitam a fi scalização das instalações carcerárias e a res-
ponsabilização do Poder Público, em caso de violação da 
dignidade humana do preso.

O COMPORTAMENTO DO CANGACEIRO EM RELAÇÃO 
A SEU ALIMENTO NO MEIO DO SERTÃO NORDESTINO

Katia Viana Souza, Bruno Almeida Oliveira, 
Thais Trindade Ribeiro

Resumo
 
O cangaço surgiu no século XVIII através das injustiças po-
líticas da época durando quase um século, o primeiro deles 
foi de Antônio Silverino, o segundo foi de Virgulino Ferreira 
da Silva mais conhecido como Lampião o rei do cangaço e 
o terceiro foi Corisco. Eles vestiam roupas de couro para se 
proteger dos espinhos e do próprio mandacaru que servia 
de alimento como também batata de umbuzeiro (raiz for-
te) e palma. Dadá, companheira de um dos fi éis seguidores 
de Lampião, Corisco, e a mulher mais valente do cangaço, 
era a responsável pelo ornamentos usados na vestimenta, 
bornais (sacos para transporte de água e alimento) e luvas. 
A pesquisa tem como fi nalidade mostrar alguns comporta-
mentos do cangaço diante dos seus alimentos desde a for-
ma de armazenamento até a de consumo durante as suas 
jornadas pelo sertão nordestino e a cozinha nordestina da 
época. Revisões bibliográfi cas e documentais, fazendo um 
levantamento de dados através de leituras de tcc’s , analises 
iconográfi cos, artigos e livros. Através de fotos e documen-
tos observamos que o Lampião comia utilizando as mãos, 
enquanto os cangaceiros se servem com prato e colher. 
Cada cangaceiro possui seu caneco, sua colher, o prato e 
a cabaça assim chamado o cantil para depósito d’água. Na 
literatura cangaceira, encontra-se que os hábitos cangacei-
ros, no tocante à alimentação, eram os mais variados, entre 
os alimentos destacando-se: farinha, carne de sol, rapadura, 
café, sal, leite, coalhada, galinha, bode, caças em geral, so-
me-se a isso, também temos frutas silvestres que eram con-
sumidas, inclusive cactos (xique-xique, coroa de frade, etc..), 
quando havia muita falta d’água.

RIO REAL QUILOMBOLA: A BUSCA PELO 
RECONHECIMENTO DE COMUNIDADE 

REMANESCENTE DE QUILOMBOLAS DA COMUNIDADE 
MOCAMBO DO RIO AZUL

Jeruzia Silva dos Santos, Kátia Maria Araújo Souza

Resumo

Rio Real é um município do Estado da  Bahia, localizado na 
região nordeste do Brasil, possui muitos povoados, com his-
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tórias próprias de ocupação, algumas relacionadas a presen-
ça de indígenas e negros ali escravizados.  E nesse proces-
so de construção histórica a Comunidade Mocambo do Rio 
Azul foi reconhecida como Remanescente de Quilombola.  
Sendo este o principal motivo que levou a esta pesquisa.  
O objetivo da pesquisa foi identifi car dentro do município 
comunidades que receberam a titulação de quilombolas e 
a partir daí investigar questões relacionadas as formas de 
organização, objetivos, desafi os, conquistas e  parcerias. A 
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfi ca, de cam-
po e documental. A organização da comunidade começou 
em 1997 através da criação da Associação Comunitária dos 
Agricultores da comunidade, mas a busca do reconhecimen-
to como quilombola foi iniciado em 2008 quando alguns 
membros da comunidade descobriram que isso era possível, 
a partir daí mobilizaram a comunidade para saber se havia 
interesse pelo reconhecimento, realizaram levantamento da 
história e deram inicio ao processo sendo este liberado pela 
Fundação Cultural Palmares, em 21/06/2010. O principal ob-
jetivo dos moradores engajados neste processo é a busca do 
reconhecimento das origens da comunidade, da valorização 
da raça e a regularização fundiária. Neste momento estão 
aguardando a visita de um antropólogo e a medição das ter-
ras que será feita por um técnico do INCRA de Sergipe para 
ver a questão fundiária. Até o momento não tiveram nenhum 
benefício direto por ser intitulado como quilombolas, exceto 
que a escola da comunidade passou a receber recurso como 
quilombola, sendo administrado o dinheiro pela Secretaria 
de Educação.  Através da associação a comunidade recebeu 
um infocentro que foi requerido a Secretaria de Ciências e 
Tecnologia de Estado sendo inaugurado 2012. Os morado-
res estão inseridos no Programa de Aquisição de Alimentos 
da Agricultura Familiar através da qual o pequeno agricultor 
vende a laranja para as indústrias. Das difi culdades encon-
tradas fora mencionado que as pessoas da comunidade 
que tem uma condição fi nanceira um pouco melhor que os 
demais moradores temem perder as terras, após a visita do 
INCRA. Como parceiros governamentais menciona a Secre-
taria de Promoção da igualdade Racial e da Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Regional. A nível de Estado tiveram 
o apoio da Fundação Cultural Palmares e nível municipal a 
prefeitura municipal, da CEALNOR ( Centro Ecológico Litoral 
Norte) e da SICOOB que é uma empresa de micro crédito. Os 
recursos fi nanceiros vem da participação dos sócios e dos 
eventos que a comunidade realizava. Em relação a questão 
cultural relata ter diminuído as manifestações como a dança 
de roda e samba de coco e que a expansão do evangelismo 
tem diminuído a manifestação do candomblé que tinha forte 
presença na comunidade.

NOTÍCIA SOBRE O ESTUDO FILOLÓGICO DO LIVRO 1 
DE RECONCILIAÇÕES E CONFISSÕES DA PRIMEIRA 
VISITAÇÃO DO SANTO OFÍCIO DA INQUISIÇÃO DO 

BRASIL (1591-1592)

Ana Claudia de Ataide Almeida Mota

Resumo

O presente trabalho visa apresentar os resultados par-
ciais da pesquisa de doutorado, cujo título é: Livro 1 de 
reconciliações e confissões  da primeira visitação do 
Santo Ofício da Inquisição do Brasil (1591-1592): edição 
e estudo. A referida pesquisa está sendo desenvolvida 
junto ao programa de Filologia e Língua Portuguesa, 

da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da Universidade de São Paulo e traz notícia referente à 
edição semidiplomática (mantém o texto como no origi-
nal, com intervenções somente no desenvolvimento de 
abreviaturas) do códice em questão, o qual foi produzi-
do no alvorecer do século XVI, por ocasião da Visitação 
do Santo Ofício ao Brasil. Essa visita foi concebida pelo 
Tribunal da Santa Inquisição com o objetivo de detectar 
e condenar indivíduos residentes na nova colônia, que 
tivessem cometido pecados pertencentes ao rol das he-
resias perseguidas por esse Tribunal. Nesta comunica-
ção, apresentar-se-á alguns aspectos relacionados aos 
estudos filológicos, com a proposta de que considere 
os seguintes pontos: a) contexto histórico de elabora-
ção do códice; b) identificação biográfica do notário 
Manoel Francisco; c) exame codicológico; d) exame pa-
leográfico; e) exame diplomático; f) levantamento de al-
guns vocábulos referentes à terminologia inquisitorial. 
Por fim, demonstrar-se-á o exemplo de uma confissão 
apresentada no livro, acompanhada da edição semidi-
plomática e respectivo facsímile.  

EDUCAÇÃO: POLÍTICA DE ACESSO 
AO TRABALHO QUALIFICADO E REDUÇÃO DA 

DESIGUALDADE DE RENDA

Jeff erson Reis Guimarães Andrade, 
Paulo Arruda Penteado Filho

Resumo

O aumento nos anos de estudo dos brasileiros traba-
lhadores tem evoluído gradativamente (aumento de 
54% no período de 1992 a 2012), atrelado à redução 
da desigualdade de renda (queda de 37% do índice de 
Gini, no mesmo período), permitindo inferir que o au-
mento no nível educacional, possibilita acessar a me-
lhores postos de trabalho, e com isso alcançar melhor 
remuneração, impactando na redução da desigualda-
de de renda do país (BARROS; FRANCO; MENDONÇA; 
2007; FERREIRA; CRUZ, 2010; IPEA, 2013). Partindo 
deste pressuposto traçou-se como objetivo do estudo 
identificar as políticas sociais de educação implanta-
das no Brasil nos últimos anos e compreender como 
estas políticas contribuem para o acesso ao trabalho 
e redução de desigualdade de renda. Para alcançar 
este propósito, foi realizado um ensaio teórico, no pri-
meiro semestre do ano de 2014, que permitiu verificar 
que as políticas sociais da educação básica (Brasil Al-
fabetizado), bem como as políticas sociais de cunho 
assistencialista (PETI, Programas de Transferência de 
renda), conduzem a redução do analfabetismo e a per-
manência do jovem na escola, culminando com a con-
clusão do ensino fundamental e médio, o que habilita 
o cidadão a cursar o ensino superior ou profissionali-
zante.  No tocante ao ensino superior, políticas como 
o Prouni (Programa Universidade para Todos), que con-
cedeu 164.379 mil bolsas integrais para cursos de nível 
no ano de 2013, e Fies (Financiamento Estudantil) que 
firmou 377,6 mil contratos de financiamento de cursos 
de graduação, também em 2013, ampliaram o acesso a 
universidade no Brasil. Com relação ao ensino profis-
sionalizante, observa-se que o governo federal em par-
ceria com os Estados e Municípios, vem ampliando a 
rede de educação tecnológica do país, especialmente 
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através do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego). A pesquisa concluiu que 
estas políticas têm reduzido as desigualdades edu-
cacionais (redução de analfabetos, ingresso e perma-
nência na escola, formação de nível técnico e superior) 
do país, permitindo o acesso ao trabalho qualificado e 
com melhor remuneração, o que implica em redução 
das desigualdades de renda.

COMPADRIO E REDES DE SOCIABILIDADE NA FREGUE-
SIA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA (1850 – 1910)

Suyan Dionizio Alves Teles Santos, 
Ane Luíse Silva Mecenas Santos

Resumo

A presente pesquisa, ainda em processo inicial, fo-
menta a análise das práticas de compadrio e as redes 
de sociabilidade estabelecidas entre os homens de cor 
na Freguesia Nossa Senhora da Vitória, em São Cris-
tóvão. O marco temporal vai da primeira metade do sé-
culo XIX à primeira década do século XX, e justifica-se 
pela compreensão das modificações sociais ocorridas 
no período da escravatura e pós-abolição. Consideran-
do o compadrio como importante forma de negociação 
e sociabilidade, muitas vezes utilizado como prática 
de ascensão social, é que através das fontes primá-
rias em questão é possível observar as estratégias de 
negociação em tempos de cativeiro e no pós-abolição. 
Esta forma de negociação configurava-se através do 
batismo, concedido pela Igreja Católica. Deste modo, o 
compadrio revela-se como uma forma de compreender 
a organização social brasileira em tempos de Império. 
Através da digitalização do acervo da Paróquia Nos-
sa Senhora da Vitória, e disponibilização do mesmo 
em um banco de dados, esta pesquisa contribui tan-
to para a preservação das fontes eclesiásticas, quan-
to para sua divulgação e produção científica. Após a 
transcrição dos dados obtidos através das fontes pri-
márias, com o auxílio de uma bibliografia previamente 
levantada, os dados serão interpretados, analisados e 
discutidos. Neste sentido, se faz importante ressaltar 
a importância deste projeto para preenchimento das 
lacunas existentes na historiografia local. 

DIGNIDADE HUMANA NO MEIO AMBIENTE DO 
TRABALHO: NO CONTEXTO DA ATIVIDADE DE 

CONCESSIONÁRIA DE COLETA DE LIXO 
DA CIDADE DE ARACAJU

Elenice Pires Damaceno, Adalberto Rodrigues, ANA 
LARISSA MATOS SOARES, Cláudia Maelle Santana dos 

Santos, Luiz Bruno Lisbôa de Bragança Ferro

Resumo

O presente trabalho pretende apresentar alguns parâ-
metros legais pelos quais se pauta o princípio da Dig-
nidade Humana no meio ambiente de trabalho. Nossa 
Lei máxima, a Constituição Federal do Brasil, dispõe 
que as empresas concessionárias de serviço público 
devem realizar suas atividades de maneira adequada, 
partindo desse pressuposto este artigo vem apresen-
tar alguns pontos em que há divergência entre a Legis-

lação e a prática trabalhista. Para tanto foi realizada 
pesquisa em meios midiáticos, utilizando como base 
notícias a respeito do meio ambiente de trabalho de 
empresa concessionária do serviço de coleta de lixo 
da cidade de Aracaju. O intuito deste trabalho é ana-
lisar, de forma clara e sucinta, as irregularidades leva-
das a público pelos empregados da referida empresa, 
demonstrando a fragilidade em garantir a dignidade 
humana no meio ambiente de trabalho, utilizando 
para tanto pesquisa realizada em mídia impressa e 
tendo como base a legislação brasileira vigente. Res-
tou demonstrado, ao longo deste artigo, que mesmo 
com toda legislação garantista vigente, ainda existem 
trabalhadores, cidadãos que desenvolvem suas ativi-
dades laborais as vistas da sociedade, não em locais 
isolados, e sim em vias públicas, e mesmo assim estão 
sujeitos a um meio ambiente de trabalho que fere a 
dignidade humana.

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MEIO AMBIENTE 
DE CRIANÇAS DO ALTO SERTÃO SERGIPANO: DADOS 

PRELIMINARES DE PESQUISA

Camila Bomfi m Gois, Maria José Nascimento Soares

Resumo

A partir da compreensão de que o entendimento acer-
ca do que se confi gura por meio ambiente é resultado 
de uma dinâmica sociocultural que é histórica, é local, é 
científi ca, cotidiana, afetiva e depende de sistemas de re-
presentação que orientam a percepção de uma variedade 
de signos e símbolos numa sociedade que se confi gura 
nesse movimento, lançamos o nosso olhar às represen-
tações de meio ambiente construídas por crianças que 
vivenciam o cotidiano de um território marcado por lu-
tas pela conquista de terra e direitos sociais, o Assenta-
mento Jacaré-Curituba, localizado no sertão sergipano. O 
estudo, em andamento, conta com a colaboração de 25 
(vinte e cinco) crianças na faixa etária de nove a 11 anos 
de idade. Os diálogos teóricos que estruturam o traba-
lho se fundamentam a partir de análises e discussões 
acerca das representações sociais (MOSCOVICI, 2010; 
REIGOTA, 2010), da construção do saber socioambiental 
(LEFF, 2001; CHARLOT, 2001) e das interações humanas 
com o ambiente (CLAVAL, 2001). Trata-se de uma pes-
quisa qualitativa com viés etnometodológico (COULON, 
1993). Na primeira etapa da coleta procuramos identifi car 
a imagem que as crianças trazem de si numa dinâmica 
interpretativa em que a busca do eu fi zesse menção ao 
lugar e as relações sociais vivenciadas por elas. Dentre 
os resultados obtidos identifi camos que a identidade da 
criança assentada, inicialmente ressaltada em nossas 
discussões como um dos determinantes à compreensão 
de mundo por parte das crianças, não existe. As crianças 
percebem e se percebem nas relações dinamizadas co-
tidianamente, sobretudo, no seio familiar e escolar, mas 
não há menções acerca do movimento social ligado a 
história da localidade, elas a desconhecem. Os relatos 
trouxeram à tona um cotidiano infantil marcado pela dis-
puta da quadra de esportes da escola, pelas brincadeiras 
no terreiro de casa e pelas habituais idas à roça da famí-
lia. Os ambientes mencionados estão associados às ati-
vidades cotidianas: na roça, plantar e cuidar de animais; 
na escola, estudar e brincar; no terreiro de casa, brincar.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA 
ESPANHOLA COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA (E/LE): 

IMPASSES, DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Antonielle Menezes Souza, Marcio Carvalho Silva, 
Ademara Andrade Mota

Resumo

A presente pesquisa tem o propósito de versar sobre 
uma temática relevante no contexto da contempora-
neidade, a formação de professores de língua espa-
nhola como língua estrangeira, os seus desafios e im-
pactos encontrados na formação desses profissionais 
para exercer com maestria no ensino fundamental e 
médio. Tomaremos como base os documentos oficiais 
e as propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
– PCNS, e de teóricos, a exemplo de Phillipe Perre-
noud, Schön, Paulo Freire, Piletti para demonstrarmos 
a importância da formação de um professor reflexivo 
para a construção de um ambiente educacional críti-
co, onde a sua base seja solidificada na valorização 
e compreensão das diversidades socioculturais, políti-
cas e econômicas. Pretende-se, dessa maneira, elimi-
nar qualquer tipo de atitude discriminatória, e por fim, 
possibilitar um novo horizonte intervencionista, onde 
o profissional da educação possa atuar como facilita-
dor do conhecimento e elo entre as discrepâncias en-
contradas em sala de aula.

INICIAÇÃO AO TÊNIS NA INFÂNCIA: MÉTODOS PLAY 
AND STAY E PARCIAL DE ENSINO

Ariosvaldo Meneses Santos Sobrinho

Resumo

Este artigo tem como objetivo provocar uma reflexão 
no leitor a respeito dos métodos de ensino do tênis, 
citados no título, respectivamente o “play and stay” e 
o Parcial, pois ambos se mostraram métodos quase 
opostos quando à metodologia de ensino. Justificou-
se então a pesquisa pelo fato de serem  grandes as 
diferenças nos estilos de ensino o que gerou um tó-
pico a ser estudado pelos  leitores e até mesmo pelos 
praticantes do esporte.  As teorias de ensino encon-
tradas nestas duas metodologias apesar de extrema-
mente diferentes ainda assim conseguem demonstrar 
o quão eficientes podem ser quando a tarefa é ensinar. 
Começando pelo método “play and stay” cujo a tradu-
ção seria “jogue e fique” que se baseia no princípio da 
ludicidade acima da repetição para o aperfeiçoamento  
e tem como  publico alvo as crianças e adolescentes 
por seu fundamento lúdico, um lema que foi  criado 
para definir este método foi “sacar, trocar bolas e jogar 
pontos”, em todas as aulas, assim todos os alunos tem 
a chance de vivenciar situações de jogo em todas as 
praticas, vale ressaltar que neste método pelo alto nu-
mero de partidas foi desenvolvido um material de en-
sino mais especifico, como quadras menores e bolas 
maiores de cores diferentes das normais facilitando a 
possibilidade de rebatidas e de um jogo mais fluido, as 
bolas variam em três cores cada uma possuindo um 
nível de dificuldade que cresce até o terceiro e ultimo 
nível, respectivamente bolas vermelhas , laranjas e 

verdes. Sobre os campos menores por ser um méto-
do com um publico  jovem o uso de quadras menores 
tem o intuito de melhorar a movimentação e diminuir 
o impacto nas articulações que normalmente ocorre 
em campos de tamanho padrão, por serem menores os 
alunos tem a possibilidade de se deslocar com mais 
facilidade e melhorar seu desempenho de movimen-
to para assim se preparar para o momento de avançar 
para as quadras de tamanho oficial. O método Parcial 
de ensino, sendo um método mais tradicional, ainda 
assim não perde sua importância por ser ainda um dos 
métodos mais precisos de ensino utilizados hoje em 
dia, pela sua observação aos detalhes de ensino e exa-
tidão na correção de erros assim evitando vícios nega-
tivos na pratica do tênis, se utiliza do campo padrão e 
do uso da bola de tamanho normal do esporte a única 
variável é o tamanho da raquete que varia a depender 
da estatura do praticante, uma característica marcante 
deste método é o enfoque no ensino passo-a-passo 
dos básicos do tênis assim não deixando espaço para 
uma técnica fraca no inicio do aprendizado. Os pro-
cedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa 
foram bibliográficos baseados na leitura de artigos 
e livros de autores como Balbinoti, Cortela e Herold. 
Concluiu-se que ambos os métodos são eficientes 
e que cabe ao professor selecionar de acordo com o 
contexto, destacando que o método Play and Stay por 
sua característica lúdica tem mostrado excelentes re-
sultados no trato com as crianças. 

“CONHECER PARA INSERIR”

Jessica Barbosa Nascimento Santos, 
Aline Cristina Santos Silva

Resumo

O Projeto de Intervenção “Conhecer para Inserir” surgiu 
através da observação realizada durante o estágio no 
Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Dom 
José Brandão de Castro, onde identificou-se que a ins-
tituição não desenvolve ações voltadas ao acompanha-
mento com as famílias dos beneficiários do Beneficio 
de Prestação Continuada de Assistência Social – BPC, 
pois conforme a tipificação dos serviços da proteção 
social básica estas famílias devem ser acompanhadas 
pela equipe técnica do CRAS, diante do exposto foi 
construído este trabalho incentivando o acompanha-
mento deste público. O projeto de intervenção intitula-
do “Conhecer para Inserir” foi um dos requisitos de ava-
liação da disciplina Estágio Supervisionado II, do curso 
Serviço Social da Universidade Tiradentes e objetivou 
sensibilizar as famílias dos beneficiários do BPC, em 
idade escolar, sobre a importância destes frequentarem 
a escola, para o desenvolvimento intelectual, e princi-
palmente para inclusão social que é necessária, além 
de ambos serem direitos garantidos no Plano Nacional 
dos Direitos da Pessoa Com Deficiência – Viver sem Li-
mites. O projeto foi executado nos dias 07 e 12 de maio 
de 2014. O primeiro encontro aconteceu no dia 07 de 
maio de 2014, a estagiária com o auxílio da supervisora 
de prática Percília Oliveira Valgueiro Guimarães, apre-
sentou o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, para os convidados.  Em seguida acontece-
ram apresentações artísticas com os alunos da AEESP 
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– Associação de Educação Especial de Propriá,. O se-
gundo encontro aconteceu no dia 12 de maio, no CRAS 
Dom José Brandão de Castro, onde foi proporcionada 
às famílias dos beneficiários do BPC, uma palestra so-
bre o BPC na Escola, ministrada pela coordenadora da 
educação especial do município de Propriá - SE, Edna 
Nascimento que explicou como o programa está sendo 
oferecido no município. A execução do projeto de in-
tervenção “Conhecer para Inserir” foi gratificante, pois 
depois dos encontros foi perceptível o interesse desper-
tado nos pais em matriculá-los. O interesse demonstra-
do pelas famílias nos encontros despertou na equipe 
do CRAS o desejo de dar continuidade ao projeto de 
intervenção.

MORTE DIGNA: ENTRE A LIBERDADE 
INDIVIDUAL E O DIREITO À VIDA

Joeltherman Santos Silva, Émilly Samita Sodré, Áurea 
Sabrina Vieira Leão, Bianca Gonçalves Oliveira, Bruna 

da Silva Santos, Láion de Araújo Hora, Lívia Calazans de 
Andrade, Thales Daniel Pereira Silva, Hélder Leonardo de 

Souza Goes, Hortência de Abreu Gonçalves

Resumo

A morte digna conduz a um delineamento que abrange 
perspectivas jurídicas, fi losófi cas, religiosas e científi cas 
acerca das disposições sobre a vida, a morte e a liberdade 
individual como expressão da autonomia da vontade. Ao 
lado do direito à vida, que por sua essência é um direito 
primário, a dignidade da pessoa humana também recebe 
tutela especial no ordenamento jurídico, haja vista que é 
dever do Estado assegurar o patamar mínimo de vida dig-
na. No entanto, a morte também consiste em um atributo 
inerente à condição humana, mesmo quando ela ocorre 
de forma natural. O presente trabalho tem por objetivo 
analisar a morte digna e seus desdobramentos, na pers-
pectiva de enfeixar o debate entre a liberdade individual e 
o direito à vida, refl etindo sobre a possibilidade da morte 
com intervenção no ordenamento jurídico brasileiro atra-
vés dos enunciados doutrinários e jurisprudenciais. A me-
todologia utilizada foi por pesquisa bibliográfi ca impressa 
e digital, com ênfase na abordagem qualitativa norteada 
pelo método analítico. Atualmente, a sociedade contem-
porânea tem discutido em várias esferas sobre a possi-
bilidade de legitimar a liberdade individual em favor da 
antecipação da morte, no sentido de superar sofrimentos 
causados por uma doença terminal ou mesmo sem pers-
pectivas de cura, dispondo assim ao suplicante a possi-
bilidade de uma morte digna. Nesse sentido, ressalta-se 
que o ordenamento jurídico-penal brasileiro tipifi ca como 
crime a eutanásia e o suicídio assistido, sendo, todavia, 
admitida a prática da ortotanásia por entendimento juris-
prudencial do Supremo Tribunal Federal, enquanto que a 
distanásia não confi gura crime. Igualmente, nessa seara, 
refl ete sobre a possibilidade de se analisar cada caso con-
creto a partir da técnica de ponderação a fi m de assegurar 
a liberdade individual em favor da morte com intervenção. 
Conclui-se que a morte digna abrange uma complexidade 
que ultrapassa os limites da desistência de viver, especial-
mente por tratar de elementos polêmicos do ponto de vis-
ta moral e religioso, cuja pretensão do estudo foi fomentar 
um debate jurídico acerca da possibilidade de morte com 
intervenção no ordenamento jurídico pátrio.

A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RUA: 
UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

Cristiane Barreto dos Reis Siqueira, Danielle Santana 
Campos Mascarenhas, Edenildes Santos Silva, Gilmária 
Nascimento Alves, Joana Pauline Carvalho dos Santos, 

Liane Barreto dos Reis, Marcela Gomes Mendes, Patrícia 
Nascimento Gonçalves, Flávia Resende Diniz

Resumo

O presente resumo possui por objetivo, análise da 
criança em situação de rua, por meio de pesquisa bi-
bliográfica. Desestruturação familiar, falta de inves-
timento estatal em políticas educativas, abandono, 
falecimento dos pais, abuso e fome são  motivos que 
levam milhões de crianças a se exporem ao risco de vi-
ver sem amparo. É importante entender a complexida-
de do assunto e não culpar a criança por sua situação. 
Elas não têm a adequada formação e maturidade que 
permite escolher o que é melhor para si, todavia isso 
não anula o fato de que há que escutá-las e respeitá-
-las. A Constituição Federal Brasileira e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente deixam claro que as crian-
ças e adolescentes são sujeitos de direitos que devem 
contar com prioridade absoluta das políticas e plane-
jamentos sócio-econômicos. Dessa forma, pessoas 
que não atingiram a maioridade têm total primazia em 
atendimentos de socorro, proteção e serviços públi-
cos em geral. As famílias têm obrigação de se esfor-
çar ao máximo para plena formação daqueles que não 
se desenvolveram completamente. Elas são expostas 
a diversos perigos (estupro, trabalho forçado, vícios, 
agressão, assassinato, roubo) não tendo oportunida-
de de usufruir seus direitos básicos. Toda sociedade 
é responsável por elas devendo esforçar-se ao máxi-
mo para acabar com desumana situação. Levando em 
consideração que é proibido o trabalho infantil e que 
a rua não é um lugar adequado, para crianças, toda a 
sociedade, ao não buscar melhorias para qualidade de 
vida dessas crianças, encontra-se no papel de cúmpli-
ce em violações diárias aos Direitos Humanos. É es-
sencial que cada cidadão exija erradicação da situação 
de rua e não se torne um mero espectador da desvalo-
rização de vidas que estão iniciando. O ECA afirma no 
artigo 4º que é dever da família, comunidade, socieda-
de em geral do Poder Público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, 
saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profis-
sionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. Concluímos que é 
alarmante a condição de criança vivendo essa situação 
que viola todo ideal de dignidade humana e confronta 
legislações vigentes não só em território brasileiro. É 
desumana e cruel a situação de crianças que tem nas 
ruas o espaço de trabalho, vivência e desenvolvimen-
to. Importante salientar que a família deve zelar pelas 
suas crianças. Caso isso não aconteça, o Estado deve 
suprir essa falta tendo o completo dever de tutelá-
-las de maneira digna. A enfermagem precisa assumir 
compromisso de articular entre instituições de saúde e 
setores das políticas públicas, buscando garantir o di-
reito constitucional de prioridade no atendimento des-
sas crianças e elaborar intervenção valorizando suas 
capacidades e potencialidades.
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A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 
AGRÁRIA NO BRASIL

Danielle Cristina Campos Melo Costa

Resumo

A função social da propriedade agrária é o instituto que 
tem por base a discussão neste resumo. Para tal feito, é 
necessário ter conhecimento sobre conceitos imprescin-
díveis para entender o que é a tida “função social” em as-
pectos como sua perspectiva diante vários ângulos, seja 
em relação direito subjetivo atrelado à propriedade ou 
diante de sua aplicabilidade nos moldes da Constituição 
Federal brasileira e no Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 
30 de novembro de 1964). O direito à propriedade em nos-
so país tem como base a apropriação e coletiva de bens 
assim como sua distribuição. Este deve ser atrelado à fun-
ção social que está disposta em princípios constitucionais 
fundamentais além de diversos artigos da Constituição 
tais como o artigo 1º, caput, incisos III e IV; artigo 3º, caput, 
incisos I e III e principalmente o artigo 5º, caput, incisos 
XXII e XXIII, digo isso, pois: “Artigo 5º Todos são iguais pe-
rante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e  à propriedade, nos seguintes termos:
XXII- é garantido o direito da propriedade;
XXIII- a propriedade atenderá sua função social; ...”.
Podemos afi rmar que com o advento da Constituição de 
1934, houve a normatização inserida em seu artigo 113, in-
ciso XVII que foi a proibição do exercício da propriedade 
“contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei 
determinar.” Porém, apenas com o surgimento da atual 
Carta Magna é que a teoria do direito subjetivo em que o 
poder e o dever estão conjugados foi introduzida em nos-
so ordenamento. O poder está subtendido no artigo 5º, 
inciso XXII, supracitado e o dever no inciso posterior. É de 
suma importância afi rmar, porém, que aqueles não vivem 
separadamente. Os dois estão atrelados ao instituto com 
o objetivo de promover uma espécie de saneamento das 
desigualdades sociais e regionais não deixando o proprie-
tário guiar-se visando somente o seu lucro ou seus inte-
resses, mas devem ser observados também os interesses 
da comunidade.

A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROVEDORES 
INTERMEDIÁRIOS DE INTERNET EM RELAÇÃO AOS 

CONEÚDOS CRIADOS POR TERCEIROS

Alice Caroline de Oliveira Lima, Letícia Mendonça Nunes

Resumo

Motivada pelo desenvolvimento das relações sociais na 
internet com ênfase no compartilhamento de informações 
em plataformas de conteúdo colaborativo, esta pesquisa 
objetiva analisar a responsabilidade civil por danos decor-
rentes de conteúdo gerado por terceiros; comparar o tipo 
de responsabilidade aplicado antes da promulgação da 
Lei nº 12.965, de 2014, com o tipo aplicado atualmente e, 
por fi m, compreender as mudanças a serem adotadas no 
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ). Sendo uma pesquisa bibliográfi ca e jurispruden-
cial, foram analisados diversos artigos científi cos sobre o 

tema proposto, anteriores e posteriores ao advento da Lei 
nº 12.965/14; foram estudadas também jurisprudências do 
STJ que apresentam entendimento sobre o tema anterior-
mente à publicação da nova lei. Essa pesquisa esta pau-
tada no método dedutivo e é resultado de trabalho aca-
dêmico da disciplina Práticas Integradoras do Direito que 
visa encontrar solução para a questão da responsabilida-
de civil dos provedores de internet sobre ato de terceiro. A 
dedução é de que a reponsabilidade civil do provedor, no 
geral, se inicia a partir da notifi cação com ordem judicial 
específi ca com o advento da lei 12.965/14; antes dela, a 
responsabilidade civil do provedor surgia com a notifi ca-
ção do ofendido, entendimento do STJ que permanece 
caso o conteúdo ofensivo envolva pornografi a ou nudez.

ESTIGMAS E ENIGMAS DA EDUCAÇÃO: O 
ENCARCERAMENTO SIMBÓLICO DAS JUVENTUDES 

DO BAIRRO AMÉRICA EM ARACAJU - SERGIPE

Jonaza Glória dos Santos, Najó Gloria dos Santos

Resumo

Tomando o bairro América em Aracaju/SE como campo 
empírico, esta pesquisa tem como objetivo analisar como 
os jovens desta comunidade são afetados pelo estigma 
do encarceramento de um ente detento. Destacando que 
nesta área foi construído em 1926, o 1º Presídio Estadual 
que funcionou até 2007 quando foi desativado passan-
do a funcionar como arquivo da Polícia Civil, mantendo, 
contudo, sua estrutura física e referência cultural. As ca-
tegorias estigmas e enigmas do processo educacional en-
contra aporte teórico em, respectivamente, Irving Goff man 
e José Machado Pais. É uma pesquisa de natureza qua-
litativa em que são adotados três procedimentos meto-
dológicos: Pesquisa documental; observação sistemática 
dos jovens no entorno da escola; grupo focal com jovens 
fi lhos de detentos. 

LINGUAGEM E TECNOLOGIA: 
UM ESTUDO DE UMA NOVA GRAMÁTICA E LÍNGUA

luciana virgilia amorim de souza

Resumo

O trabalho pretende fazer alusão a uma discussão sobre 
a cultura tecnológica, sobre a mídia e sua infl uência na lin-
guagem dos indivíduos na busca por novas informações 
no mundo da interação midiática, e também como os teóri-
cos da linguagem prepararam caminho para as mudanças 
no sentido de que os meios de comunicação em massa 
e tecnológico infl uenciam no comportamento, na maneira 
de se comunicar, refl etir, agir do homem e no uso da sua 
própria linguagem. A busca por informações e o tipo de in-
formação acessada modifi ca a forma de falar, no compor-
tamento e no pensamento do homem moderno. Utilizou-
se como metodologia pesquisa bibliográfi ca baseada em 
autores como Santaella, Udo, Martino, Kristeva, Filho, Go-
mes, dentre outros. As teorias e questionamentos nesta 
pesquisa têm como objetivo interagir e explicar ao longo 
das discussões sobre o desprestígio da língua, sendo que 
isto não signifi ca deixar de usar os conceitos gramaticais, 
mas passar do ensino tradicional de normas gramaticais 
para as práticas de leitura escrita e fala. A cultura é arte 
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de cultivar o solo, no seu sentido mais rudimentar. Cultu-
ra faz crescer, expandir, multiplicar-se. A cultura pode ser 
tradição ou civilização. A cultura surgiu como algo científi -
co no século XVIII, na Europa, referindo-se as sociedades 
humanas. O professor deverá emancipar-se criticamente 
e apropriar-se dos benefícios técnico-tecnológicas de ma-
neira a formar alunos mais críticos, criativos e autônomos 
e independentes e não fazer do ensino uma mera apren-
dizagem, e sim um meio de serem éticos, comprometidos 
e dinâmicos. Assim, busca-se dar respaldo aos professo-
res com formação continuada como mudanças e oportu-
nidades, oferecendo aos agentes do processo educativo 
equipamentos e recursos que vão além dos utilizados. É 
preciso focar em um currículo mais dinâmico interativo, 
acessível à vivência do aluno com uma educação inovado-
ra e tecnológica criando meios pedagógicos e mudanças 
no ambiente escolar de forma a superar mero ensino, fa-
cilitando assim, o desenvolvimento do compromisso com 
a pesquisa educativa. A pesquisa na escola é uma forma 
de intervenção na construção de uma sociedade mais crí-
tica, comprometida e democrática rumo à transformação e 
mudanças neste setor. A comunicação e o conhecimento, 
segundo Pierre Lévy estão atrelados à economia do ca-
pitalismo global que marcam padrões culturais e ditam 
o que é certo ou errado. A educação tecnológica prepara 
o aluno para pensar, criticar, planejar e não apenas para 
agir, reagir e executar. É necessário desenvolver o cogniti-
vo para a intenção e sensibilidade. É preparar o aluno para 
o improviso. Fazer com que o aluno aprenda a utilizar o 
computador para modifi car e transformar o saber. Passar 
de um professor de quadro e giz a televisão interativa e 
computador com utilização das mídias eletrônicas. Utilizar 
novas formas de relações e recursos pedagógicos e mu-
dar o ambiente escolar. Fazer o aluno pesquisar, interagir 
com a máquina e softwares, fi rmar-se e elaborar a própria 
pesquisa e projeto, desenvolvendo crítica, entusiasmo e 
criatividade, passando

MINISTÉRIO PÚBLICO, 
E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Elenice Pires Damaceno

Resumo

O intuito do presente artigo é tecer breve consideração a 
respeito dos aspectos históricos do Ministério Público e 
das características do Estado Democrático de Direito, aden-
trando nos aspectos do combate a corrupção, utilizando-se 
para tanto pesquisa bibliográfi ca. A partir de tal pesquisa 
pode-se concluir que o Ministério Público é tido como o 
combatedor da corrupção, o grande defensor dos direitos 
difusos e coletivos, esta instituição ao longo da história tor-
nou-se autônoma e independente para proteger o cidadão, 
a legalidade, o Estado Democrático de Direito. Nas palavras 
de Crotallus Mandamus “o status do Ministério Público e 
sua possibilidade de agir por iniciativa própria, sem o ris-
co da incompreensão a que estão submetidos os que ad-
ministram, investigam e julgam nas instâncias ordinárias 
de controle, são fortes indutores da quebra da inércia das 
instâncias de combate à corrupção” (MANDAMUS, 2003, 
p.19). No combate à corrupção todos tem que estar em aler-
ta, pois este mal, que não é exclusivo da contemporanei-
dade, por diversas vezes afeta diretamente o acesso aos 
direitos fundamentais, o direito a ter uma vida digna.

RECONSTRUINDO HISTÓRIA DA APADA: ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS

Kathia Cilene Santos, Hortência de Abreu Gonçalves, 
Daniel Neves Pinto

Resumo

A APADA foi criada em 21 de junho de 1991, a partir da atu-
ação de Maria Lygia Maynard G Silva pela necessidade de 
acolher sua fi lha. Na ocasião, mães de surdos e pessoas 
que tinham interesses no atendimento a essa comunida-
de excluída dos processos educacionais e sociais, vieram 
associar-se nessa empreitada, resultando, então, na con-
cretização da associação. Embora date de 1857 a inserção 
da língua de sinais no Brasil, por meio da Fundação do 
Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES), so-
mente em 2002 é que ocorre o reconhecimento de Libras. 
Entre esses dois períodos vários acontecimentos levaram 
a uma exclusão dos surdos ou seu ajuste nos moldes da 
língua oral. A criação da APADA na década de 1990 justi-
fi ca-se no fosso entre a exclusão dos surdos e a inclusão 
em tempos de cidadania e que será o objeto de investi-
gação ora proposto. OBJETIVO: Reconstruir a história da 
APADA considerando os motivos que levaram a socieda-
de sergipana a mobilizar-se para atender ao público surdo. 
METODOLOGIA: Levantamento documental com ênfase 
histórica sobre a APADA, por intermédio da abordagem 
descritiva, analítica e interpretativa, associada ao uso do 
método de análise de conteúdo e do monográfi co, com 
ênfase qualitativa. RESULTADOS: Atualmente a APADA 
desenvolve ações de atendimento social, educacional e 
encaminhamento profi ssional para os surdos, ofertan-
do, inclusive, atendimento médico e psicológico. Promo-
ve ainda, atendimento aos familiares dos surdos através 
de orientação direcionada para a aproximação da famí-
lia com a realidade comunicativa da criança com surdez. 
Toda orientação tem como foco a promoção e a inclusão 
dos surdos na sociedade, bom como o encaminhamento 
para a realização pessoal.

A REALIDADE DA APLICABILIDADE DAS MEDIDAS 
SÓCIOEDUCATIVAS NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ – SE

Jessica Barbosa Nascimento Santos, 
Aline Cristina Santos Silva

Resumo

Embasada em pesquisa bibliográfi ca sobre o histórico 
das legislações e do contexto social que envolve adoles-
centes em confl ito com a lei e com pesquisa de campo 
este estudo buscou conhecer a realidade da aplicação 
das medidas sócioeducativas no município de Propriá-SE. 
O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA prevê a 
ressocialização do adolescente em confl ito com a lei e as 
medidas socioeducativas a estes aplicadas na prática de 
ato infracional. Os regimes socioeducativos devem garan-
tir ao adolescente acesso às oportunidades de superação 
da condição excludente, para que estes avanços fossem 
concretizados e a cidadania dos adolescentes em con-
fl ito com a lei se efetivassem, o Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA em 
2006, elaborou o Sistema Nacional de Atendimento So-
cioeducativo - SINASE para a operacionalização das me-
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didas socioeducativas, este prioriza a inclusão dos ado-
lescentes nas políticas públicas que historicamente lhes 
foram negadas, visando a construção de um novo siste-
ma socioeducativo que ofereça uma proteção integral ao 
adolescente e um apoio aos seus familiares. Para que tal 
objetivo fosse alcançado o SINASE integrou-se com o Sis-
tema Único de Assistência Social – SUAS, esta integração 
foi importante para o cumprimento das medidas socioe-
ducativas em meio aberto pois aos municípios competem  
criar e manter programas de atendimento e execução das 
medidas socioeducativas, o órgão responsável no municí-
pio de Propriá é o Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social-CREAS,que iniciou em 2011 o Serviço 
de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 
Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida - LA e de 
Prestação de Serviço a Comunidade – PSC, este serviço 
prover a atenção socioassistencial e o acompanhamento 
a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas so-
cioeducativas em meio aberto, determinada judicialmen-
te, devendo contribuir para o acesso a direitos. Segundo 
dados coletados no “CREAS Cantinho da Esperança” em 
relação aos adolescentes em cumprimento de Medida So-
cioeducativa de Meio Aberto atendidos até Julho do ano 
em curso, foram nove adolescentes inseridos na Medida 
Socioeducativa de Prestação de Serviço a Comunidade – 
PSC, dois adolescentes inseridos na Medida Socioeduca-
tiva de Liberdade Assistida – LA e três adolescentes que 
cumprem ambas. Como resultado da pesquisa percebeu-
se que o acompanhamento do CREAS é favorável, visto 
que oferece ao adolescente o acesso as demais políticas 
públicas, percebeu-se também a necessidade de capaci-
tações que busquem sensibilizar as instituições  sobre a 
importância de receberem os adolescentes, para que es-
tes ao contribuírem com a sociedade possam não apenas 
cumprir a medida socioeducativa para pagar por um erro 
cometido, mas sim que lhes sejam oferecidas novas pos-
sibilidades de recomeçar.

APLICABILIDADE DA PSICANÁLISE: PARA A 
IDENTIFICAÇÃO DA ALIENAÇÃO PARENTAL E 

AVALIAÇÃO DA GUARDA DA CRIANÇA

Ana Camila Santos Almeida, Maria das Graças Silva 
Correia, Angélica Milena Bomfi m Feitosa, Ellen Virgínia 

Andrade Santos, Marcela Santos Silva, Milla Kaliane 
Rocha, RarizaMozine Cardoso

Resumo

Após a Convenção Internacional sobre os Direitos da 
Criança (1989), o menor de idade passou a ser visto não 
apenas como um objeto de proteção como também titular 
de um conjunto de direitos civis e políticos. Em casos de 
separação conjugal com disputa pela guarda dos fi lhos, a 
palavra da criança passou a ser mais cogitada para se ve-
rifi car com quem ela deseja fi car, entendendo-se que ago-
ra esta possui direito de escolha. A possibilidade da ex-
pressão própria da criança, nesses casos, chama atenção 
à culpa gerada nos menores pela escolha de permanecer 
com um dos pais. Sua decisão é, por muitas vezes, refl exo 
de um relacionamento estabelecido com um de seus ge-
nitores. São em situações como essas que se estabelece 
a Alienação Parental, uma nova psicopatologia, que sur-
ge com cada vez mais freqüência em meio às separações 
judiciais confl ituosas, constituindo sobre a consciência 

do fi lho uma imagem negativa do genitor com o qual não 
se convive. Este estudo teve como objetivo identifi car e 
analisar as técnicas psicanalíticas utilizadas na Alienação 
Parental e avaliação da guarda da criança. A metodologia 
constou de Pesquisa Bibliográfi ca para análise de fontes 
secundárias que fundamentassem o tema. Visto que a 
separação conjugal é uma situação imposta aos fi lhos, 
estes podem passar por obstáculos na sua constituição, 
pois passam a experimentar a morte simbólica de um dos 
pais. Devido às acusações de abuso e violência que mui-
tas vezes são feitas, investiga-se a veracidade ou a falsi-
dade das mesmas atrás de um trabalho multidisciplinar 
entre psicólogos, advogados, assistentes sociais, e outros 
profi ssionais. Através deste procedimento pretende-se 
atender as necessidades da criança, na busca pela es-
truturação dos vínculos afetivos e de um convívio digno 
e que permita a criança desenvolver uma personalidade 
sadia. Portanto, o presente trabalho se faz relevante não 
apenas pela sua atualidade temática como também pelo 
seu caráter interdisciplinar.
 

AS ATIVIDADES DE CERIMONIAL NA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE E AS 

ATRIBUIÇÕES DO SECRETARIADO EXECUTIVO

Wanessa Hipólito dos Reis, Rosimeri Ferraz Sabino

Resumo

Esta investigação, em andamento, busca analisar a re-
lação entre as rotinas de funcionamento do cerimonial 
da Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE) e as atri-
buições do secretário executivo. Com a identificação da 
estrutura física e de recursos humanos utilizadas nas 
atividades de cerimonial na instituição, bem como dos 
tipos de eventos mais recorrentes e da normalização 
nos processos executados pela equipe de cerimonial, 
se intenta verificar as ações e conhecimentos deman-
dados para a organização desses serviços e eventuais 
conexões com a formação e esfera legal de atuação do 
secretário executivo. Constituindo-se uma pesquisa ex-
ploratória e descritiva, sob a técnica de estudo de caso, 
buscou-se, inicialmente, o embasamento teórico sobre 
as relações públicas, cerimonial civil e secretariado. 
Constatou-se que o cerimonial, como um instrumento 
de orientação de comportamento nas relações entre os 
diversos segmentos da sociedade que participam de 
um evento, torna-se um canal fundamental para a pro-
moção e comunicação da imagem de uma instituição 
junto à sociedade. Em âmbito público, que pressupõe 
formalidade, as ações de cerimonial implicam qualida-
de ao andamento dos trabalhos e nas relações entre 
autoridades e entre elas e o público. Nesse contexto, 
as atividades secretariais se inserem como suporte à 
organização e à logística do cerimonial oficial, indican-
do a possibilidade de contribuição para os resultados 
desses trabalhos. Em fase a ser desenvolvida, os pro-
cedimentos metodológicos incluirão a observação não 
participante, a coleta de dados por entrevistas junto 
aos usuários dos serviços de cerimonial da instituição, 
assim como à equipe que os desenvolvem. Os dados 
obtidos serão analisados sob abordagem quali-quanti, 
articulando-se reflexões sobre o cenário identificado, a 
visão dos sujeitos sobre as atividades de cerimonial e o 
referencial adotado na investigação.
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APLICABILIDADE DE MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 
MARIA DA PENHA DIANTE DA MULTIPLICIDADE DE 

CONFORMAÇÕES FAMILIARES

Williane Santos

Resumo

A Lei 11.340/06 é popularmente conhecida como Lei Ma-
ria da Penha e surgiu após diversas lutas de mulheres por 
uma legislação que coibisse atos de impunidade que fe-
riam seus direitos e sua dignidade humana no cenário na-
cional de violência doméstica. Através da criação de meca-
nismos ela garante direitos, coíbe e preveni as vítimas de 
violência no ambiente doméstico familiar e intrafamiliar. 
O resumo teve como objetivo pesquisar o possível uso de 
medidas protetivas da Lei Maria da Penha em casos onde 
o homem pode ser a vitima e a mulher o sujeito ativo da 
violência, abordando as novas conformações familiares e 
o pluralismo de gêneros e a construção da base familiar 
através do afeto. O caminho metodológico adotado con-
sistiu na realização de uma pesquisa bibliográfi ca basea-
do no livro de Maria Berenice Dias, “A Lei Maria da Penha 
na Justiça”, de 2012. A pesquisa foi realizada no banco 
de monografi as da UNIT, e em bases de dados do Scie-
lo, Conjur, Âmbito Jurídico, IBCCRIM, Jus Navigandi, entre 
outros portais. Foram encontradas dissertações, artigos e 
monografi as, o que elucidou o tema de forma bem abran-
gente, com publicações entre 2006 e 2014. A legalização 
das uniões homoafetivas é um reconhecimento de uma 
realidade social. A Constituição Federal ganhou através 
da Lei Maria da Penha uma extensão do conceito familiar 
e se afastou do modelo convencional da família que era 
apenas constituída pelos laços sagrados do matrimonio. 
Com á inserção dos vínculos afetivos no novo conceito, 
a base da entidade familiar deixou de ser o casamen-
to homem e mulher e se multiplicou em gêneros e suas 
afetividades. Conclui-se que, ao analisar a diversidade de 
casos em cenário nacional sobre violência doméstica, que 
por analogia e pelo princípio da Igualdade entre homens e 
mulheres a Lei 11.340/06 deve ser aplicada diante do co-
nhecimento de todas as situações de violência doméstica 
e familiar. Considera-se que qualquer pessoa pode ser su-
jeito ativo independente de quem seja o seu sujeito passi-
vo, sendo este mulher, homem, e suas pluralidades de gê-
nero em relações de parentesco ou afetividade, podendo 
ser heterossexuais ou homossexuais, pois a Lei Maria da 
Penha busca o fi m da impunidade, a garantia de proteção, 
diretos e o resgate a cidadania.

MÚTUO E DEPÓSITO: UMA BREVE DISCUSSÃO

Ingrid de Magalhaães Porto Cruz, Karen Mirella Maria 
Soares dos Santos, Jully Anne Batista dos Santos, Yuri 

Fontes Silva, Thialy Macedo Doria, Marcus Vinicius Doria 
Santos, Andressa Rita Alves de Souza, Fábia Ribeiro 

Carvalho de Carvalho

Resumo

O Código Civil Brasileiro de 2002 aborda a respeito da 
temática do universo do empréstimo, onde está contida 
a discussão entorno do Mútuo: em que há um contrato 
unilateral de transferência de coisa fungível a outrem, e 
nessa relação passa a existir a obrigação que esta outra 

pessoa faça um pagamento do mesmo gênero, qualida-
de e quantidade. O Código em questão, tem como objeto 
também a abordagem do Depósito; neste, o depositário 
recebe coisa móvel para guardar em segurança, até que 
o depositante, a parte que entrega, o reclame a fi m de ter 
o objeto, que fora entregue, restituído. Assim, o presente 
trabalho tem como objetivo discutir de que maneira tais 
procedimentos contratuais ocorrem e suas classifi cações, 
espécies e as obrigações geradas depois de criadas essas 
relações contratuais. Tal análise será feita com base no 
Código Civil Brasileiro (2002), e em autores como Venosa 
(2008), Monteiro (1999), Diniz (1998), Gonçalves (1999). O 
método de abordagem utilizado é o qualitativo, e de acor-
do aos objetivos é uma pesquisa bibliográfi ca. Ou seja, 
basear-se-á em material bibliográfi co impresso e online.

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS: UMA NOVA 
EDUCAÇÃO, UM NOVO OBSTÁCULO

Maria das Graças Silva Correia, 
Eduardo Sérgio de Santana Silva

Resumo

A escolha deste tema foi devido à constatação de que a 
educação necessita se adequar aos novos modelos de 
consumo de informação presente na sociedade e bus-
car  novas ferramentas que promovam o conhecimento e 
desenvolva práticas de estímulo à pesquisa e ao apren-
dizado.  Este estudo teve como objetivo mostrar a inclu-
são das novas tecnologias de comunicação como peças 
colaborativas em um avanço signifi cativo nas instituições 
de ensino, seja da rede pública ou privada. Através desses 
recursos tecnológicos pessoas se mobilizam a cada ano 
em prol de um novo aprendizado, utilizando em suas di-
dáticas de trabalho, em seu planejamento pedagógico e 
reconhecendo os benefícios promovidos como um elo de 
diálogo entre docentes e esse novo perfi l de aluno exis-
tente na atualidade. A metodologia baseou-se na coleta 
de informações realizada através de Pesquisa Bibliográ-
fi ca que proporcionasse uma visualização investigativa 
sobre os recursos existentes no mercado, sua contextu-
alização social e a promoção de uma educação calcada 
na inclusão digital como intermediadora coadjuvante do 
aprendizado. As abordagens atuais da educação, utilizan-
do novas e antigas ferramentas em sala de aula, como o 
uso de tablets, oftwares educacionais, produtos multimí-
dia, e-books, e-readers e vários outros potencializam e au-
xiliam o processo de desenvolvimento educacional. O pro-
fessor precisa reconhecer a cultura desse novo aluno e a 
necessidade de alteração da sua prática que ainda persis-
tem em visualizar o planejamento pedagógico calcado em 
ações arcaicas e sem funcionalidades,  que não enfatizar 
a real necessidade de mudanças iminentes dentro da sala 
de aula. Índices informam que cerca de 57% dos docentes 
não incluem o uso de tecnologia em suas metodologias 
porque sentem difi culdade ou nunca usaram por não pos-
suírem conhecimento técnico para associar à sua prática.  
É notável que as inovações tecnológicas tornaram-se uma 
grande aliada para a educação, introduzindo os modernos 
meios de comunicação e interação que conseguem ultra-
passar o tempo e a distancia entre os alunos e professo-
res, melhorando e facilitando o processo educacional, au-
xiliando na resolução de problemas, permitindo a troca de 
experiências entre os envolvidos. Há uma busca por novas 
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e efi cazes formas de propagar a educação conjuntamente 
com recursos de tecnologias educacionais, melhorando 
assim a interatividade entre alunos e professores.
Palavras-chave: Tecnologia. Educação.  Professor. Ensino 
e Aprendizagem.

PROJETO ORLA PARA PESSOAS: UMA PROPOSTA DE 
INTERVENÇÃO PARA A ORLA DE ARACAJU/SE

Felipe Marques Fontes, Cindy Rosa Melo, Israel Melo 
Pereira Azevedo, Ricardo Soares Mascarello

Resumo

O projeto “2030: Orla para Pessoas” nasceu na disciplina 
de Desenho Urbano I com o objetivo de criar uma possibi-
lidade de intervenção para a área relativa à Passarela do 
Caranguejo, situada entre a Rua Niceu Dantas e a Rodovia 
SE-100 no bairro Atalaia na cidade de Aracaju/SE. O pro-
jeto de intervenção deveria propor uma total reestrutura-
ção da área, desconsiderando edifi cações existentes, vias 
locais, equipamentos urbanos e etc. Os principais pontos 
considerados no desenvolvimento do partido foram: a es-
cala humana, a quebra da monotonia urbana, a redução 
do ritmo de vida do bairro, a reapropriação das ruas pelas 
pessoas e a tentativa de reduzir a relação de dependência 
da cidade com o automóvel. Como resultado, nasce uma 
área sem quadras nem muros onde edifi cações de uso 
misto combinam-se com a paisagem urbana. Nasce poe-
sia. Uma nova Passarela do Caranguejo, verdadeiramente 
romântica.

AGÊNCIAS BANCÁRIAS DE SERGIPE E O 
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO SURDO

Kathia Cilene Santos, Hortência de Abreu Gonçalves, 
Wellington Antônio Santos Silva

Resumo

O desenvolvimento de políticas de inclusão social no Bra-
sil foi o marco fundamental para que os surdos adquiris-
sem o direito de se comunicar através da língua de sinais 
em qualquer situação. Até porque, em 2000 o censo reve-
lou que 14,5% da população brasileira eram de portadores 
de pelo menos, uma defi ciência. Com base na pesquisa 
realizada, foi evidenciado que a Região Nordeste registra 
o maior número de surdos (16,8%) e o menor, na Região 
Sudeste (13,1%), estando as demais áreas brasileiras com 
índices representativos. Essa publicação trouxe o número 
absoluto de cegos e surdos no país. Igualmente, em pes-
quisa realizada no ano de 2010 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE), foi destacado que a popu-
lação surda em Sergipe está representada por um quan-
titativo médio de 3.303 pessoas que não conseguem de 
modo algum ouvir; outras 20.033 com grande difi culdade 
de ouvir, e ainda, 88.362 pessoas com alguma difi culda-
de em ouvir. Para atender ao publico em questão, faz-se 
fundamental organizar ações que promovam a política de 
inclusão social no estado. OBJETIVO: Verifi car a necessi-
dade do atendimento especializado para os surdos nas 
agências bancárias de Sergipe. METODOLOGIA: Levanta-
mento bibliográfi co com ênfase na atual organização das 
agências bancárias sergipanas e nas necessidades da 

comunidade surda, utilizando-se de abordagem descriti-
va, analítica e interpretativa, associada ao uso do método 
de análise de conteúdo com foco qualitativo. A pesquisa 
de campo contou com a técnica de observação por meio 
de visita in loco. RESULTADOS: Contatou-se que dentre 
as ações de inclusão social, existe a necessidade urgente 
de as agências bancárias sergipanas priorizarem o aten-
dimento especializado ao surdo, contribuindo, dessa for-
ma, para que ocorra a inclusão social nesse âmbito. Além 
disso, ressalta-se que para o atendimento bancário espe-
cializado com qualidade, é preciso formar profi ssionais 
com habilidade na língua de sinais. Diante da realidade 
emergente do índice de surdos em Sergipe, há extrema 
necessidade de uma mudança de conduta por parte das 
organizações bancárias de desenvolverem mecanismos 
de atendimento ao público surdo, pois, com base nos 
números apresentados pelo Censo e pelo IBGE, pode-se 
identifi car o universo surdo do estado, existindo, portanto, 
a necessidade de criação de um programa bancário dire-
cionado ao atendimento especializado. 

CONTRIBUIÇÕES DO MÉTODO AUTOBIOGRÁFICO 
PARA IDENTIFICAÇÃO DE PRÁTICAS 
INTERDISCIPLINARES A PARTIR DA 

FORMAÇÃO NO PRODEMA

Najó Glória Santos, 
Jonaza Glória dos Santos Glória Santos

Resumo

Este trabalho é a continuidade da pesquisa que resultou na 
dissertação de mestrado (2013) “Desenvolvimento profi ssio-
nal interdisciplinar em ciências ambientais: refl exividade so-
cioprofi ssional, trajetória formativa e conduta interdisciplinar 
no mundo do trabalho”que estudou o período de 1995 a 2010 
no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento em 
Meio Ambiente - PRODEMA. O estudo apontou a necessi-
dade de averiguação dos percursos de vida dos egressos do 
programa, que completa em 2015 vinte anos de funcionamen-
to e conta com cerca de quatrocentos profi ssionais formados. 
A partir de entrevistas semi - estruturadas gravadas foram 
analisados os relatos na perspectiva autobiográfi ca. Foi cons-
tatada a relevância da formação interdisciplinar e a mudança 
do paradigma imposto pela linearidade da formação discipli-
nar. Esta pesquisa pretende acompanhar a trajetória desses 
profi ssionais a partir daquela formação; pretende-se ainda, 
uma análise do contexto formativo,  inserção no mercado 
de trabalho e práticas interdisciplinares. Elegemos o método 
biográfi co para análise do discurso contido nas entrevistas, 
e pesquisa na Plataforma Lattes para identifi cação da conti-
nuidade acadêmica e  atuação profi ssional na perspectiva de 
identifi car ou não os elementos que confi guram a interdiscipli-
naridade como o elemento fundante do agir refl exivo.
 

EDUCAÇÃO, INTERVENÇÕES SOCIAIS E 
POLÍTICAS AFIRMATIVAS: ANÁLISE A PARTIR DAS 

DETERMINAÇÕES DA SOCIEDADE CAPITALISTA

Maria Elze Plácido

Resumo

A universidade no contexto do mundo globalizado parece 
perder muito de sua função social e como consequência a 
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Ciência caminha em estreita sintonia com as relações de 
mercado. Diante deste pressuposto este artigo tem como 
objetivo analisar de forma refl exiva a realidade das univer-
sidades públicas no Brasil e seus refl exos no campo cien-
tífi co a partir da sociedade capitalista.Para a construção 
analítica deste texto serviram de aporte teórico os estudos 
de Saviani (2008); Kopnin (1972); Sobral, (1986), dentre 
outros. Trata-se de um estudo estruturado metodologica-
mente no materialismo histórico dialético. Conclui-se, que 
as políticas voltadas para a Ciência implantadas no Brasil 
são fundamentadas em pressupostos específi cos dos pa-
íses desenvolvidos e concebidas para uma realidade dis-
tinta daquela que se pretende modifi car.
 

A COMUNIDADE E O MANGUE: UMA ANÁLISE DA 
PRAIA FORMOSA

Iris Sterfanie Santos, Lillian Maria de Mesquita Alexandtre

Resumo

Com o crescimento populacional e, por conseguinte o 
crescimento imobiliário, determinados ecossistemas fo-
ram sufocados ou mesmo devastados em prol desse “de-
senvolvimento” ao longo do tempo. Neste contexto, se en-
contra o manguezal que fi ca localizado na faixa litorânea 
do país, considerado um ecossistema rico em nutrientes 
e berçário de várias espécies. Contudo, apesar de prote-
gido por lei, o mesmo vem constantemente sendo reduzi-
do a fi m de atender as necessidades humanas. A cidade 
de Aracaju é um exemplo da redução do manguezal, pois 
desde sua construção sucessivos cortes e aterros foram 
realizados. Em meio a esse cenário buscou-se analisar a 
percepção de aracajuanos acerca do manguezal que com-
preende a extensão do bairro Treze de Julho. A percepção 
dos moradores foi analisada por meio de questionário 
auto-aplicável, seguida da análise do discurso e funda-
mentação teórica. A amostra foi composta por 32 mora-
dores de Aracaju com idades entre 18 e 56 anos (: 30,0 e 
dp.: 11,0), sendo a maioria estudantes com nível superior. 
Os moradores, em sua maioria, atribuíram ao manguezal 
valores antropocêntricos. Também foi possível verifi car a 
presença de idéias antagônicas revelando uma supercia-
lidade do conhecimento sobre o ecossistema, como tam-
bém forte tendência a cobrar ações dos órgãos públicos 
no que tange a políticas de preservação e conscientiza-
ção, fato que proporcionaria a resolução do problema do 
antagonismo.

A IMPORTÂNCIA DO XADREZ COMO FERRAMENTA 
PEDAGOGICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO

 FISICA ESCOLAR

Leandro Santos Andrade, Diego dos Santos Oliveira

Resumo

O presente trabalho tem por fi nalidade abordar a importân-
cia do xadrez como conteúdo da educação física no âm-
bito escolar. Foi despertado pelo professor-pesquisador o 
interesse de analisar como o jogo de xadrez nesse ressin-
to é uma ferramenta pedagógica de grande suporte, esti-
mulando os alunos a desenvolverem o raciocínio lógico e 
como subsídio pedagógico, sendo conteúdo da 1° unidade 
da disciplina abordada. Acredita-se que, através deste es-

tudo, encontrarão respostas à problemática estabelecida, 
no qual o Xadrez pode servir como conteúdo para desen-
volvimento cognitivo e intelectual e contribuindo, tanto 
nas aulas de educação física como em outras disciplinas 
para os alunos onde há oferta do ensino fundamental, na 
cidade de Itaporanga d’Ajuda-SE. Objetivo: Este estudo 
cientifi co verifi cará se o xadrez enquanto prática educativa 
infl uencia no comportamento e no rendimento dos edu-
candos e serve de motivação para as competições interna 
e externa nessa modalidade propriamente dita. Metodolo-
gia: A pesquisa foi realizada e caracterizada como experi-
mental variável dependente, independente e interveniente 
com desenho transversal. O instrumento utilizado na co-
leta de dados foi um questionário de forma oral e aberta 
do quantitativo de praticantes do xadrez nesta instituição, 
entrevistas com perguntas curtas e sucintas sobre os va-
lores do xadrez, e o aprendizado, e a sua importância en-
quanto desenvolvimento psíquico, intelectual, cognitivo, e 
experiências interna e externa na escola Maria Das Graças 
Souza Garcez no decorrente ano. Resultados: Foi consta-
tado que 90% dos discentes da escola praticam o xadrez 
no âmbito escolar, e os mesmos entendem que o jogo de 
tabuleiro é importante no desenvolvimento da mente, e 
do raciocínio lógico, melhorando o seu desempenho in-
dividual afetivo, psicológico, cognitivo e intelectual na sua 
rotina diária no ambiente escolar e nas aulas de educação 
física, em especial. Conclusão: Conclui-se por este estudo 
sobre a importância do xadrez no ambiente escolar no de-
senvolvimento cognitivo e intelectual, sendo subsídio nas 
aulas de educação física escolar, tanto para o processo de 
ensino aprendizagem e prática esportiva, que o xadrez é 
uma grande ferramenta pedagógica para os profi ssionais 
da Educação Física Escolar e básica.
 

A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA FEIRA 
LIVRE DO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO: DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS

Jorge Alberto Vieira Tavares

Resumo

O presente trabalho tem como pano de fundo mostrar a 
exploração do trabalho infantil entre crianças e adoles-
centes entre 10 a 17 anos na feira livre do Conjunto Au-
gusto. Esse tipo de trabalho representa um grave prejuízo 
tanto aos direitos das crianças como ao seu desenvolvi-
mento. O referido trabalho tem como objetivos compreen-
der os motivos que levam essas crianças e adolescentes 
a ingressarem no mercado de trabalho tão cedo, visto que, 
os mesmos deveriam está na escola. Assim como tam-
bém estudar as causas, consequências e propostas para 
solucionar ou atenuar a exploração do trabalho infantil 
nas feiras livres, especifi camente no conjunto Augusto 
Franco. O que move essas crianças não é a brincadeira 
de faz de conta que é adulto, é a responsa¬bilidade que 
lhes pesa de ajudar fi nanceiramente suas famílias, é o pra-
zer de chegar a casa com dinheiro, não muito, mas o sufi -
ciente para alimentar a todos de sua casa, é a satisfação 
de se sentir útil na situação enfrentada por eles. Para que 
pudéssemos chegar a essa conclusão foi realizado com 
base em levantamentos bibliográfi cos, para isso fora con-
sultados artigos, trabalhos científi cos, reportagens sobre 
o referido tema, assim como também uma pesquisa de 
campo, onde tivemos a primazia de conversar com vários 
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trabalhadores (feirantes) que convivem diariamente com 
esses menores. Os relatos são diversos, onde muitos fei-
rantes apoiam o trabalho dos adolescentes, porque para 
eles é a única forma de sobrevivência para a sua família. 
A responsabilidade de manter essas crianças longe da 
exploração não cabe apenas aos pais e a solução deste 
problema não está apenas sob o controle do governo vi-
gente, embora seja uma de suas obrigações, garantir que 
a criança e o adolescente sejam e es¬tejam protegidos, 
mas atrelado a estes, precisa de uma sociedade em que 
os indivíduos sejam de fato cidadãos. 

ATITUDES E PERCEPÇÕES DA CLASSE EMPRESARIAL 
DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ/BA EM 

RELAÇÃO ÀS AÇÕES DE MARKETING

Josivan dos Santos Moura, Auzicleide Dantas de Oliveira, 
José Jailson de Carvalho, Josefa Letícia Santana Andrade, 

Thiago Emanuel Pereira de Hungria

Resumo

Os profi ssionais de marketing competentes precisam de 
insights para ajudá-los a interpretar o desempenho pas-
sado e planejar atividades futuras. Este é um dos pensa-
mentos defendido por Philip Kotler e Kevin L. Keller (2012). 
Embasados nele elaboramos um projeto de pesquisa 
com a fi nalidade de investigar as atitudes e percepções 
da classe empresarial do município de Coronel João Sá/
BA em relação às ações de marketing. Acreditamos que 
os profi ssionais de marketing necessitam de informações 
oportunas, precisas e práticas sobre os consumidores, a 
concorrência e marcas para que, da melhor maneira pos-
sível, eles possam tomar decisões táticas em curto prazo 
e estratégicas bem defi nidas em longo prazo, da mesma 
forma, acreditamos que a classe empresarial - os empre-
sários - dos pequenos municípios brasileiros também ne-
cessite mais do que outros incorporar os mesmos perfi s e 
objetivos dos profi ssionais de marketing defendidos pela 
academia, haja vista, que os empresários do município em 
questão não costumam ter profi ssionais de marketing nos 
seus quadros funcionais. Geralmente, eles próprios geren-
ciam todos os processos da organização. A nossa pesqui-
sa é dividida em duas etapas. Na primeira etapa, apoia-
dos pelo modelo exploratório de pesquisa, realizamos um 
levantamento in lócus com intuito de mapear o mercado 
e a lógica de funcionamento das empresas do município, 
como: localização, horário de funcionamento e, principal-
mente, número de empresas existentes e o segmento de-
las entre outras informações importantes para apoiarmo-
nos na segunda etapa da pesquisa.  Nesta etapa, iremos 
utilizar os aportes teóricos da pesquisa descritiva. É nessa 
etapa que realizaremos entrevistas semiestruturas com 
os empresários mais “bem-sucedidos” do município. Ou 
seja, os que estão melhores posicionados no mercado-
-alvo. O mercado de Coronel João Sá/BA ainda está em 
desenvolvimento e tem demonstrado ser bastante pro-
missor, nele encontramos diversos modelos de negócios 
que apontam para uma direção positiva de crescimento 
comercial que benefi cie empresários e consumidores. As-
sim, resta-nos enquanto pesquisadores dá seguimento à 
pesquisa a partir da abordagem descritiva cujo objetivo 
principal é analisar para compreender como a classe em-
presarial do município está se apropriando dos princípios 
da conduta do marketing para alavancar cada vez mais o 

seu negócio, não esquecendo, o papel do marketing que, 
a nosso ver, cria um elo de valor entre a marca (empresa) 
e o consumidor. Em paralelo, temos também o desejo de 
identifi car possíveis impactos entre o conhecimento que 
o empresariado possui e/ou precisa ter e suas ações de 
marketing para fazer crescer o seu negócio, atrair clientes 
e, especifi camente, criar uma relação do seu negócio com 
os consumidores locais.

AFETIVIDADE NA REDE WHATSAPP: UM ESTUDO NA 
FISE – FACULDADES INTEGRADAS DE SERGIPE

Josivan dos Santos Moura, Jéssica de Jesus Dória, 
Josivania de Oliveira Silva, Luzemilca dos Santos Silva, 

Tathiane Santos Sousa

Resumo

Um jornal de expressiva circulação fez a seguinte publi-
cação: “a comunicação pelas redes sociais é importante 
para a afetividade”. A matéria é assinada pela Professo-
ra Dra. Ana Laura Schliemann da Pontifícia Universida-
de Católica (PUC-Sorocaba). Ela afirma que “as pessoas 
estão sendo incentivadas a terem o Whatsapp porque é 
mais barato e a comunicação é feita de forma imediata, 
constante e permanente”. Em uma civilização em que 
as pessoas precisam ganhar tempo, as possibilidades 
proporcionadas por essa rede são fantásticas. Segun-
do informação do cofundador e CEO da Whatsapp, Jan 
Koum, existem cerca de 430 milhões de usuários ativos 
no mundo e mais de 16 bilhões de mensagens por dia 
são disparadas.  A nosso ver, no momento, o Whatsa-
pp é o fenômeno das Redes Sociais de Comunicação 
por Internet (RSCI) no Brasil. A partir da constatação por 
observação de um número considerado de usuário do 
Whatsapp na Faculdade Integrada de Sergipe (FISE), 
resolvemos investigar: a afetividade no Whatsapp en-
tre os discentes da instituição. A telefonia móvel (ou 
seja, o celular) por seus avanços de conectividade tem-
se destacado entre as tecnologias que possibilitam a 
chamada Conversação em Rede (CR). Se antes tal pos-
sibilidade era potencializada pelo computador e inter-
net, hoje os celulares e internet (móvel e/ou Wi-Fi) por 
serem mais populares e de mais fácil aquisição tem-se 
destacado muito mais. De acordo com a União Interna-
cional das Telecomunicações (UIT), o Brasil é o sexto 
maior mercado do mundo em telefonia celular e, atu-
almente, são 202,94 milhões de aparelhos em uso no 
Brasil, além disso, existem 247 milhões de linhas de te-
lefones celulares ativas, o que significa que há mais ce-
lulares do que o número de habitantes. Parafraseando 
Raquel Recuero ao defender o computador como sendo 
uma ferramenta social, justamente, por ele possibilitar a 
CR na lógica da Comunicação Mediada por Computador 
(CMC), ousamos dizer que igualmente os aparelhos ce-
lulares têm sido também uma ferramenta social funda-
mental para a compreensão da socialização e, portanto, 
de afetividade na contemporaneidade. Daí justificou-se 
a realização dessa pesquisa em questão da emergên-
cia do objeto a ser investigado. A pesquisa foi dividida 
em duas etapas. Na primeira etapa, o método utilizado 
com o intuito de coletar dados para subsidiar a realiza-
ção da segunda etapa de pesquisa foi o exploratório. 
Com ele constatamos a partir da observação e aplica-
ção de questionário (perguntas fechadas) que muitos 
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discentes realmente fazem uso do Whatsapp através 
dos grupos que são criados nele para estarem conecta-
dos o tempo todo. Na segunda etapa, através do méto-
do descritivo de pesquisa a intenção é analisarmos as 
mensagens trocadas em seis grupos criados no What-
sapp pelos discentes entre o período de três semanas: 
a semana que antecede a avaliação, a semana em que 
ocorrem as avaliações e a semana após a avaliação na 
tentativa de encontrarmos traços e/ou sinais de afetivi-
dade. Agora, resta-nos dá seguimento à pesquisa cujo 
objetivo principal é analisar os dados colhidos tanto 
nos aspectos da afetividade, quanto verificar os impac-
tos da utilização do Whatsapp nos processos educacio-
nais de ensino-aprendizagem na FISE.

A ASSESSORIA SECRETARIAL NA GESTÃO DE 
PROJETOS: UM ESTUDO DE CASO EM UMA 

ORGANIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

Omar Pinto Monteiro, Rosimeri Ferraz Sabino

Resumo

Com embasamento sob os princípios da gestão de 
projetos, esta investigação, em andamento, intenta 
analisar as implicações da assessoria secretarial nas 
atividades correntes de equipes que atuam em uma 
organização socioambiental, sob o modelo gerencial 
de projetos. Constituindo-se em um estudo de caso, 
buscou-se, inicialmente, conhecer os projetos em exe-
cução e seus respectivos quadros funcionais, as tare-
fas e os canais de interlocuções. A seguir, identifica-
ram-se as atividades que demandam o suporte de uma 
assessoria secretarial, bem como o perfil dos sujeitos 
que as executam. Em etapa futura, pretende-se verifi-
car a visão dos envolvidos nos projetos sobre eventu-
ais carências de suporte administrativo na execução 
das atividades e os seus impactos nos resultados do 
atual modelo de gerenciamento. No estágio atual, o re-
ferencial abordado comprovou a relevância da comu-
nicação e organização administrativa para o desenvol-
vimento de trabalhos sob o modelo de gerenciamento 
de projetos, indicando a necessidade de uma função 
de suporte, de orientação e de interlocução entre os 
membros da equipe e entre eles e o gestor principal. O 
acompanhamento e alinhamento dos trabalhos entre 
diferentes equipes representam impacto coletivo, vis-
to que o desenvolvimento de cada atividade volta-se 
para o objetivo final que constitui o êxito do próprio 
projeto. Até esta etapa, identificou-se que as equipes 
não se encontram preparadas para atividades admi-
nistrativas demandadas no contexto de seus projetos, 
bem como apresentam uma interação deficitária, de-
vido ao processo inadequado de comunicação sobre 
ações e eventuais ajustes em procedimentos, regis-
tros, compromissos e prazos. Também se evidenciou 
gaps de conhecimentos para as atividades administra-
tivas, resultando em re-trabalho e relações humanas 
prejudicadas pela sobrecarga de procedimentos para 
os quais os sujeitos não se entendem responsáveis. 
Esses e demais aspectos que envolvem esta pesquisa, 
de cunho exploratório e descrito, serão analisados sob 
abordagem qualitativa, buscando-se avaliar o cenário 
encontrado na organização diante dos referenciais 
adotados.

A EDUCAÇÃO E OS ASPECTOS CULTURAIS NO 
ENSINO DA LÍNGUA INGLESA COMO OBJETO 

TRANSFORMADOR DO INDIVÍDUO

Izabel Silva Ambrosio, Simone Silveira Amorim

Resumo

Fundamentado no campo da Educação e Cultura, o 
presente artigo tem por objetivo analisar os aspectos 
culturais no ensino de Língua Inglesa como elemento 
transformador do indivíduo na sociedade. Transfor-
mação essa que ganhou em meados da década de 70 
um crescente, pois a cultura deixou de fazer parte de 
uma minoria e começou a fazer parte de uma maioria. 
Leituras investigativas no campo da Educação, Plane-
jamento Curricular, Cultura e Identidade suscitaram a 
indagação junto ao processo de desenvolvimento e 
reforma do indivíduo com o impulsionamento e incen-
tivo recebido pela Língua Estrangeira Moderna (LEM) 
com a inclusão da Língua Inglesa (LI) no ensino mé-
dio à partir de 2011. Com o objetivo de referenciar o 
presente estudo, destacam-se os estudiosos do con-
teúdo em questão: FORQUIN (1993), BAUMAN (2005), 
WILLIAMS (1992), HALL (2011) dentre outros. Com a in-
clusão da língua inglesa no ensino médio, é observada 
a contribuição dessa referente ao processo de ensino-
-aprendizagem e formação do indivíduo. No tocante ao 
processo de aprendizagem, o papel da educação em 
transmitir elementos da cultura, reforça a análise da 
influência da educação na sociedade e da sociedade 
na educação. Diante das prerrogativas, os aspectos 
culturais trabalhados em sala de aula, orientam os dis-
centes a desenvolverem um pensamento crítico e re-
flexivo, não somente aos elementos da língua inglesa, 
mas também da língua materna. Contudo, para que as 
ações de trabalho e produção em sala de aula sejam 
parte da realidade e não somente teórica, é necessário 
que o plano de ensino, o currículo escolar, questões 
político-educacionais e o professor estejam alinhados 
e corroborem para que não somente os aspectos cul-
turais, assim como a inclusão digital, além de outros 
fatores incutam a mudança no sujeito. A educação e 
a cultura estão interligadas e se alimentam uma da 
outra. A educação é instrumento transmissor da cul-
tura e a cultura elemento fomentador que impulsiona 
a educação a girar e se reinventar junto a sociedade. 
O interesse nesta investigação dá-se pela importância 
de estudos que corroborem com o aprimoramento do 
aluno e questões dos aspectos culturais no ensino de 
Língua Inglesa.

DESPERTAR O CORPO, COMPROMISSO COM A VIDA

Leonardo Leite de Andrade, Josiane Oliveira Rabelo, 
Marta de Oliveira Costa

Resumo

Este trabalho foi construído para atender as necessi-
dades verificadas no SAME (Lar de Idosos N. Srª da 
Conceição) situada na grande Aracaju, a fim de dis-
seminar o conhecimento teórico aprendido na univer-
sidade e fazer fluir este conhecimento na prática. O 
projeto visou criar meios para um ato de criação dentro 
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da instituição, trouxemos então reflexões teóricas fun-
damentando nossa prática, o qual se destaca Foucault 
e Wilhelm Reich, trazendo à tona a função do corpo 
para o bem-estar subjetivo de psicológico do sujeito. 
A intervenção consistia em trazer ao Lar de Idosos um 
‘baile dançante’ procurando assim por meio da dança 
que os envolvidos procurassem se conhecer conhecer 
seu corpo e o corpo do outro; optamos por escolher 
um ritmo dançante e agradável a todos, pensando le-
var assim um grupo musica designado a tocar um rit-
mo brasileiro conhecido como Chorinho, que faz parte 
do mundo circundante e subjetivo dos idosos. Esco-
lhemos a dança como meio, pois acreditamos que ao 
dançar despertamos e abrimos espaços em nosso 
corpo, e com isso a busca por novas possibilidades de 
movimento vão-se tornando uma necessidade diária 
para conquistar um corpo mais livre e capaz, acredita-
mos também na potencialidade terapêutica que uma 
dança pode promover ao sujeito, liberando o stress di-
ário, a palavra não dita, ou se utilizando dos termos de 
Reich, “liberando as energias orgásticas” encontradas 
por debaixo da “couraça muscular do caráter”. A justi-
ficativa maior dessa experimentação trata-se de uma 
necessidade que é real, para os idosos que vivem lá, 
praticamente em ociosidade, e que esta é como sus-
peita o título um compromisso com a vida, sobretudo, 
de nossos senhores. Os resultados foram somente 
favoráveis às hipóteses levantadas, há prospectos de 
que a intervenção torne-se oficializada na instituição, 
ocorrendo assim, anualmente à mesma.

DESAFIOS E POSSIBILIDADES: IMPLANTAÇÃO DO 
“UCA” NA ESCOLA ESTADUAL MARIA DE LOURDES 

SILVEIRA LEITE, SIMÃO DIAS-SE

Diane Alves dos Santos Alves Santos

Resumo

A pesquisa em andamento versa a cerca do programa 
UCA (um computador por aluno), e sua implantação na 
Escola Estadual Maria de Lourdes Silveira Leite, em Si-
mão Dias-Se. O programa comtempla o alunado, pro-
fessores e gestores. E busca dialogar com os autores 
(VALENTE1998, MORIN 2000, PAPERT 1994) e demais 
pesquisadores. Objetivando identificar alguns desafios 
no processo de implantação do programa UCA na es-
cola, bem como analisar as inúmeras possibilidades de 
vencer os desafios encontrados. Tendo em vista que a 
proposta deste programa é contribuir para a melhoria 
do desenvolvimento das pesquisas realizadas na es-
cola e fora dela, auxiliando na aprendizagem dos alu-
nos e na inclusão no mundo digital. Esta pesquisa será 
desenvolvida com base em pressupostos teóricos de 
pesquisa qualitativa de caráter etnográfico. Para tanto 
faremos uma observação dos atores envolvidos e de 
como  lidam com a tecnologia e os conceitos de inclu-
são digital. A técnica adotada será coleta de dados, bem 
como, análise bibliográfica, além de documentos da es-
cola. A hipótese elaborada é a de que, existem inúme-
ras possibilidades para vencer os desafios encontrados 
na implantação e desenvolvimento do programa UCA 
na escola. O interesse pela pesquisa ocorreu a partir da 
necessidade de discutir ações de contribuição para o 
sucesso dessa implantação.

RELAÇÕES INTERPESSOAIS ENTRE ALUNOS E 
PROFESSORES: RELATÓRIO DE INTERVENÇÃO 

NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR FRANCISCO 
PORTUGAL

Fernanda da Silva Cansanção

Resumo

O presente projeto aborda a importância das relações in-
terpessoais entre professores e alunos no ambiente es-
colar, e sugere que o contato social nesse meio contribui 
para um melhor desenvolvimento da aprendizagem, favo-
recendo uma maior construção social e intelectual. Tem 
por objetivo compreender e analisar a importância das re-
lações interpessoais, a partir das diversas atividades pro-
postas por alunos de Psicologia, que auxiliarão a intera-
ção entre os iguais e professor-aluno no contexto escolar; 
proporcionar, por meio de dinâmicas, um entendimento 
da importância das relações interpessoais para o proces-
so de ensino e aprendizagem; estimular a refl exão dos 
educadores com respeito à compreensão do aluno como 
um ser social, que precisa ter como base boas relações 
dentro da escola para se constituir como pessoa; estreitar 
a relação afetiva entre aluno-aluno e aluno-professor. A 
instituição escolhida foi a Escola Estadual Professor Fran-
cisco Portugal localizada no bairro Farolândia, Aracaju-SE, 
com a turma do programa Educação para Jovens e Adul-
tos (EJA) referente à 6ª e 7ª série do ensino fundamental, 
com faixa etária a partir de 18 nos de idade para participar 
do programa. Entre 11 a 22 de Novembro de 2013, foram 
utilizadas cinco tipos de dinâmicas de grupo, totalizando 
em dez encontros. Esta pesquisa resultou em uma expe-
riência positiva, pois foi conquistada a transformação da 
relação dos alunos para melhor, onde os mesmos admi-
tiram a inestimável importância de uma boa relação para 
o processo de aprendizagem. Porém não foi alcançada a 
refl exão acerca do professor, já que apenas um participou 
e os demais foram embora, não obtendo um resultado sa-
tisfatório nesse quesito.

DA COZINHA PARA O AMBIENTE VIRTUAL: O USO DA 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO FERRAMENTA DE 

EXPANSÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GASTRONOMIA NO BRASIL

Érica Emília Almeida Fraga

Resumo

O presente trabalho tem por objetivo principal lançar um 
olhar sobre a modalidade de Ensino a Distância (EAD) 
como ferramenta de expansão dos Cursos Superiores de 
Graduação, da Pós-graduação e Extensão, e os Tecnólo-
gos, em particular do Curso de Gastronomia no Brasil. O 
século XXI encontrou na EAD um caminho, uma opção às 
exigências sociais e pedagógicas, contando com o apoio 
dos avanços das novas tecnologias da informação e da 
comunicação.  A EAD passou a ocupar uma posição ins-
trumental estratégica para satisfazer as extensas e diver-
sifi cadas necessidades de qualifi cação das pessoas. Para 
tanto, adotou-se como método de trabalho a pesquisa bi-
bliográfi ca, com base em diversos autores que contribuí-
ram de maneira sistemática para a compreensão do tema, 
oferecendo defi nições, conceitos e explicações acerca do 
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mesmo. Os resultados obtidos com a elaboração desse 
trabalho forneceram subsídios valiosos para o aprofunda-
mento desta compreensão, evidenciando o crescimento 
da modalidade EAD no Curso Superior de Tecnologia em 
Gastronomia.

O CEMAS E AS POSSIBILIDADES DE ESTUDOS 
REFERENTES À DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA NO 

COLEGIO ATHENEU SERGIPENSE

Mariza Alves Guimarães

Resumo

Este artigo tem o objetivo de elencar as possibilida-
des de estudos referentes à disciplina Educação Física 
no Colégio Atheneu Sergipense, tendo como base as 
fontes encontradas no CEMAS (Centro de Educação e 
Memória Atheneu Sergipense). O Atheneu Sergipense 
foi criado em 1870 ofertando aos Sergipanos o ensino 
secundário.  Esta instituição foi criada com o objetivo 
de formar a intelectualidade sergipana, ganhou reco-
nhecimento e relevância em nosso estado. E contri-
buiu para “elevar o país a nível do século, sobretudo, 
acreditando que a educação seria força modificadora 
da sociedade. Entender a organização desta discipli-
na nesta instituição se faz relevante pois nos mostra 
a primeira forma de organização desta área de conhe-
cimento em Sergipe. Para organização deste estudo 
buscou-se um embasamento acerca da Educação Fí-
sica ao longo da historia do Brasil para poder ter ele-
mentos para tentar compreender a organização desta 
em nosso estado. E, com porte destes elementos, co-
meçou-se o trabalho de visita ao CEMAS (Centro de 
Educação e Memória Atheneu Sergipense) com intuito 
de identificar os documentos necessários à constru-
ção deste artigo. No CEMAS temos um leque de do-
cumentos que reflete a vida própria do Atheneu Ser-
gipense e que contribui para o registro histórico desta 
instituição e da Educação em Sergipe. Todos estes or-
ganizados com o objetivo de preservar os vestígios, o 
testemunho histórico e os documentos produzidos e 
que permaneceram ao longo dos anos. Dentre os do-
cumentos encontramos livros de atas, livros de ponto, 
cadernetas, correspondências expedidas e recebidas, 
ficha de alunos, fotografias, provas de concursos, den-
tre outros. Todos estes foram observados e os que 
continham dados referentes à Educação Física foram 
fotografados e transcritos, para assim servir como fon-
te para construção deste artigo. Após esta coleta, pu-
demos elencar 06 possibilidades de estudos no que 
tange a disciplina Educação Física: a educação física e 
os militares no Colégio Atheneu Sergipense; a Revista 
Educação Physica e a prática desenvolvida pela disci-
plina Educação Física no Colégio Atheneu Sergipense; 
a prática esportiva na disciplina Educação Física no 
Colégio Atheneu Sergipense; o Atheneu Sergipense 
e os desfiles cívicos; professores de Educação Fisica 
no Atheneu Sergipense: agentes construtores de sua 
identidade; os conteúdos da Educação Física e o Colé-
gio Atheneu Sergipense. Diante destes dados obtidos 
vemos como o CEMAS tem muitas fontes que nos pos-
sibilitam diferentes estudos sobre a história da Educa-
ção Física em Sergipe e o quanto falta ser pesquisado 
sobre a origem desta disciplina no cotidiano escolar. 

JOGOS ONLINE E LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: MAIS UM 
EFICIENTE RECURSO PARA O APRENDIZADO

Thomás Batista de Oliveira

Resumo

Este trabalho visa apresentar possíveis contribuições 
para o ensino – aprendizado de línguas estrangeiras 
através de discussão bibliográfica sobre aprendiza-
gem e aquisição involuntárias com o uso de jogos on-
line. Esta pesquisa foi norteada pela experiência pró-
pria do autor e de algumas outras pessoas que foram 
questionadas sobre o tema (nesses casos a língua que 
aparece como aprendida é a inglesa). Com os dados 
obtidos a partir de pesquisa qualitativa, foi feito um 
levantamento da imagem que as pessoas têm do uso 
de jogos online e sua necessidade de comunicação 
com pessoas de outros países. Os dados levantados 
foram analisados com base em bibliografia acerca de 
pesquisas em linguística aplicada e as fundamenta-
ções gerativistas. Os jogos adquirem cada vez mais 
seu espaço no dia-a-dia das pessoas e não só como 
uma diversão. Eles têm mostrado bastante utilidade 
quando se trata de idiomas, já que para muitos parece 
ser mais fácil ir aprendendo (mesmo que lentamente) 
com os jogos do que adquirir um livro e estudar. Por 
serem altamente comunicativos, os jogos online exi-
gem interação com pessoas de outros países e assim 
servem como um recurso a mais para os professores, 
levando o aluno à imersão cultural de vários locais di-
ferentes, até mesmo dentro do próprio país. Apesar de 
apresentar alguns pontos negativos, os jogos online 
podem se mostrar de grande auxílio para o aprendiz 
de novas línguas, por ser um método mais prazeroso.

PROPAGANDA POLÍTICA: AS IRREGULARIDADES NA 
PROPAGANDA ELEITORAL BRASILEIRA

Eguido Alves Da Mota

Resumo

Este artigo tem por fi nalidade a análise das irregularidades 
praticadas nas propagandas eleitorais dos candidatos às 
vagas de agentes políticos em disputa, que são ou estão, 
em sua maioria, em desobediência aos preceitos da lei 
brasileira. Foi necessário buscar referências como, NEVES 
FILHO (2012), pelo código eleitoral Brasileiro (lei 4.737/65) 
lei das eleições (lei nº 9.504/97), lei 11.300/06 (lei da minir-
reforma) e a lei 12.034/09 (Segunda minirreforma), tendo 
como foco as regras claras quanto: A propaganda eleito-
ral prévia (art. 36); Nos bens cujo uso dependa de cessão 
ou permissão do poder público, em bens particulares, em 
bens de uso comum e a distribuição de material de cam-
panha (art. 37 e seus parágrafos); Na imprensa (art. 43); No 
rádio e na televisão (art. 44). Ainda assim os candidatos 
burlam regras e ignoram a letra da lei. Foi necessário ma-
teriais de campo, usando como fonte a cidade de Itabaia-
na Sergipe, para se perceber como agem seus concorren-
tes às cadeiras dos poderes públicos da União, Estados 
e Municípios brasileiros na total desobediência e certeza 
da impunidade. Como se vê no uso desproporcional da 
propaganda feita através de meios sonoros emitindo ru-
ídos em exagero e em locais inapropriados como próximo 
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a escolas, hospitais e unidades de saúde. A poluição de 
vias públicas com papéis de propaganda atribuídos tanto 
por parte dos concorrentes em questão, quanto por parte 
dos que em seu nome fazem as propagandas eleitorais. 
O uso de bandeiras em locais que difi cultam o trânsito, 
o uso utensílios para fi xar cavales e faixas, o manejo de 
cartazes e propagandas de diversos tipos em pregados 
em árvores e utilização de espaços de bem comum para a 
propaganda, sendo estes aspectos destacados, mas que 
não são os únicos a serem praticados nas divulgações. A 
hipótese lançada é que a propaganda eleitoral no Brasil é 
impregnada de irregularidades e desrespeito às leis vigen-
tes causadas tanto por os representantes dos seus parti-
dos, os quais concorrem a cargo políticos, quanto os que 
em nome deles fazem propagandas.

CURADORIA DO MEIO AMBIENTE

Elenice Pires Damaceno

Resumo

O referente artigo apresenta considerações a cerca das 
funções do Ministério Público Estadual de Sergipe no 
tocante à proteção ao meio ambiente. Com o intuito de 
demonstrar a atuação deste na defesa do meio ambiente, 
fora realizada pesquisa no âmbito da legislação federal, 
estadual e municipal, em meios midiáticos virtuais, além 
de uma pesquisa, in loco, na Promotoria e no Núcleo de 
Proteção ao Meio Ambiente de Aracaju. Ao longo do tex-
to fora apresentado diversos casos que são objetos de 
procedimentos administrativos preparatório de Inquérito 
Civil, de reclamações e de várias Ações Judiciais que pos-
suem como matéria a proteção ao meio ambiente. Diante 
da pesquisa realizada pode-se concluir que os meios ju-
diciais utilizados são formas de garantir a possível exis-
tência de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, não apenas para a atual, mas também, para as 
futuras gerações, assim como dispõe a Magna Carta.

A FORÇA NORMATIVA DOS PRINCÍPÍOS 
CONSTITUCIONAIS E SUA APLICAÇÃO NO CENÁRIO 

JURÍDICO BRASILEIRO

José Ítalo Almeida Santos, Jeyson Lucena da Silva

Resumo

O presente trabalho reza sobre a força normativa dos prin-
cípios constitucionais e sua aplicação nas lides forenses 
do Brasil. Os princípios fundamentais recepcionados pela 
Constituição adquiriram o status de norma jurídica. As-
sim, há a necessidade de serem observados pelos Juízes 
quando da prolação de decisões. Os princípios não são 
meras diretrizes sem caráter vinculante. Encontram-se no 
topo da pirâmide jurídica, sendo errada, portanto, toda e 
qualquer decisão que vai de encontro ao conteúdo de um 
princípio constitucional. Valendo-se dos doutrinadores na 
área do Direito e de pesquisas de sentenças judiciais/ju-
risprudências, percebeu-se um avanço na aplicação dos 
princípios constitucionais com a intervenção do Judiciário.  
Por fi m, é respondida, neste artigo, a seguinte pergunta: 
Pode um princípio embasar uma pretensão em juízo? Pro-
cura-se, portanto, mostrar que os princípios constitucio-

nais possuem cunho de aplicação imediata não podendo 
ser desprezados.

BASQUETEBOL E O COLÉGIO DE APLICAÇÃO: 
UM OLHAR PARA O ESPORTE DA ESCOLA

Mariza Alves Guimarães, Felipe Sousa de Brito

Resumo

O esporte na escola tem sido alvo de discussões e de inú-
meras intervenções por profi ssionais da área da Educação 
Física. Por acreditar que a escola é o espaço onde nasce 
a prática educativa, que visa orientar e prepara o educan-
do para uma compreensão mais ampla da realidade social 
é que buscamos, através do basquetebol, abrir uma nova 
possibilidade de atividade esportiva que vise possibilitar 
novas experiências corporais, bem como o aprendizado 
dos elementos específi cos deste esporte.  Neste sentido 
buscamos oportunizar o conhecimento e a vivência dos 
fundamentos e elementos táticos e técnicos específi cos ao 
basquetebol, com o intuito de possibilitar a aprendizagem 
desta prática esportiva. Inicialmente fi zemos a divulgação, 
em todas as salas de aula do Colégio de Aplicação, da Es-
colinha Esportiva de Basquetebol, nela poderiam inscrever 
todos os alunos que tivessem interesse em participar. A 
mesma teve inicio em outubro de 2013, a partir daí ministra-
mos aulas de iniciação ao Basquetebol, buscando atender 
às necessidades do grupo que teve interesse em participar 
e tendo como base o esporte basquetebol. Inicialmente 
tivemos um grupo de 22 alunos, do sexo masculino, com 
faixa etária entre 12 e 16 anos, destes, apenas 01 aluno já 
tinha tido contato com o conteúdo Basquetebol. A eles fo-
ram ministradas 60 aulas, nas quais procuramos enfatizar 
os elementos e fundamentos básicos do Basquetebol, ha-
bilidades motoras, além de aspectos relacionados á coope-
ração e socialização. Pudemos verifi car a partir das aulas 
dadas que todos os alunos tiveram uma melhora das habi-
lidades motoras exigidas no basquetebol, os fundamentos 
essenciais à prática do basquetebol foram apreendidos, os 
alunos da escolinha passaram a jogar basquete nos horá-
rios em que não tinham aula na escola, o que contribuiu 
para uma mudança na prática esportiva desenvolvida no 
tempo livre dos alunos da escola, o fato de não fazer se-
leção para escolher os alunos que poderiam fazer parte do 
Basquetebol do Colégio de Aplicação não infl uenciou no 
aprendizado, tendo em vista que o objetivo da escolinha é 
possibilitar o aprendizado dos elementos e fundamentos 
do Basquetebol, sendo vistos as necessidades e individua-
lidades dos alunos interessados em participar. A Escolinha 
de Basquetebol teve um aumento no número de alunos, in-
clusive de outras escolas públicas, e por conta disto deu-se 
continuidade ao Projeto no Colégio de Aplicação.
 

A UTILIZAÇÃO DO MARKETING PARA CAUSAS 
SOCIAIS COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA NA 

FORMAÇÃO DA MARCA

Menandro Figueiredo Moitinho, Valmir Alves Teixeira 
Junior, Antônio Menezes

Resumo

O contexto atual tem estimulado cada vez mais organi-
zações a atentarem para o desenvolvimento sustentável, 
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atraindo-as a assumirem um papel social, de agentes de 
mudança que não visam apenas o lucro, e com isso auxi-
liarem na construção de um mundo mais justo, solidário 
e sustentável. Muito embora seja evidente o desequilí-
brio ambiental em várias partes do planeta – refl exo da 
relação mortifi cante homem-natureza – é nesse cenário 
que as empresas têm convertido estrategicamente o ris-
co em oportunidade própria, benefi ciando com isso suas 
marcas, tornando-as mais valiosas e lucrativas. Assim, o 
investimento social privado, atrelado às práticas de res-
ponsabilidade socioambiental, passa a fi gurar cada vez 
mais no âmbito empresarial. A partir da perceptível carên-
cia de estudos que demonstrem com clareza a funciona-
lidade ou os resultados práticos das causas sociais como 
instrumento estratégico das empresas, fator motivacional 
deste trabalho, a justifi cativa para o seu desenvolvimento 
se dá pela importância de realizar pesquisas que legiti-
mem o investimento social privado como alternativa para, 
não somente suprir demandas que impliquem no melhor 
funcionamento da sociedade, mas como peça chave para 
obtenção de sucesso empresarial. Fundamentado no 
campo do Marketing, com ênfase na Gestão Estratégica, 
este Trabalho de Conclusão de Curso Bacharelado em 
Comunicação Social – Hab. Publicidade e Propaganda, 
sob orientação do Profº. Valmir Alves Teixeira Junior, ob-
jetivou discorrer sobre as etapas de formação da marca; 
apresentar o marketing para causas sociais e seu papel 
nesse processo, e, por fi m, expor ações de marketing para 
causas sociais que auxiliassem a compreender a infl uên-
cia do investimento social privado na construção da ima-
gem da marca. Partindo da hipótese de que ações sociais 
estrategicamente planejadas e bem conduzidas poderiam 
auxiliar na conquista de uma posição de destaque frente 
à sociedade na qual a empresa está inserida, com o auxílio 
de pesquisa bibliográfi ca e documental complementada 
pelo recorte teórico-metodológico do estudo descritivo 
de caso qualitativo (SAMARA e BARROS, 2002, p. 31), 
demonstrou-se que, quando utilizadas de forma estrate-
gicamente planejada, as ferramentas do marketing social 
oferecem à empresa maior possibilidade de conquistar 
uma posição de destaque no mercado em que atua. Por 
criar condições ideais para que se desenvolva uma rede 
de associações fortes e coesas em torno da marca, essas 
ações auxiliam o consumidor a formar uma imagem mais 
clara e positiva de seus atributos. Feito isso, a empresa 
passa a ter uma imagem sólida e diferenciada na percep-
ção dos clientes e minimiza o risco de ameaças externas, 
permitindo o direcionamento de seus esforços na busca 
de maior competitividade, aperfeiçoamento tecnológico, 
otimização de produtos e demais processos internos.

APLICAÇÃO DE CONTEÚDO SISTEMATIZADOS DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA CORRESPODENDO A EDUCAÇÃO 

BÁSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL: ESTUDO DE 
CASO COM OS ALUNOS DO 7° ANO DA REDE PÚBLICA 

MUNICIPAL DE ITAPORANGA, SE

Leandro Santos Andrade

Resumo

Um componente curricular deve apresentar um complexo 
de conhecimentos organizados e adequados á aprendi-
zagem, a educação básica é o primeiro passo para a for-
mação de todo e qualquer individuo, e Educação Física 

Escolar tem por fi nalidade trabalhar a cultura corporal de 
movimento, tendo como adequação conteúdos específi -
cos da área de conhecimento propriamente ditas com o 
proposito pedagógico atendendo a educação básica na 
formação do cidadão. Este artigo teve como foco aplica-
ção de conteúdo sistematizados da Educação Física cor-
respondendo a Educação Básica. Através deste estudo 
cientifi co verifi car se a Educação Física pode ser conside-
rada uma disciplina importante na grade curricular na Edu-
cação Básica, e que os participantes possam aprender o 
conteúdo que será abordado pelo professor pesquisador. 
A pesquisa caracteriza-se o estudo de caso com os alunos 
do 7° ano do ensino fundamental da rede municipal Pro-
fessor Nilson Barreto de Socorro da cidade de Itaporanga 
D’Ajuda-SE, através desta pesquisa de campo realizada 
por um questionário avaliativo voltado para o aprendizado 
e a importância desse componente curricular obrigatório, 
com conteúdos e atividade sistematizado e organizado 
com base em um livro didático da UFS, ligados á Educação 
Física. A amostra do estudo foi composta por 18 alunos do 
7° Ano, sendo 09 meninos e 09 meninas, faixa etária de 
11 á 14 anos. A apuração dos resultados apontaram que 
a Educação Física é considerada importante no contexto 
escolar, e os conteúdos e atividades desenvolvidas foram 
signifi cantes ocorrendo o aprendizado durante o proces-
so. Portanto conclui-se que através das aulas e aplicação 
deste questionário, a percepção dos alunos pesquisados 
em relação à abordagem dos conteúdos e no aprendizado 
fez com que os discentes entendessem que essa discipli-
na é importante como as demais no âmbito escolar na sua 
formação como cidadão. ANSELMO, Luiz Menezes San-
tos et al. Proposta de Sistematização De Conteúdos Para 
a Educação Básica: Componente Curricular Educação Fí-
sica. Departamento de Educação Física da Universidade 
Federal de Sergipe.

A IMPORTÂNCIA DA FOTOGRAFIA 
PARA A GASTRONOMIA

Bruno Almeida Oliveira, Katia Viana Souza, Thais Trinda-
de Ribeiro, Marco MArtins Sousa

Resumo

Uma boa foto de comida desperta a vontade de comer 
o prato fotografado e para quem já o experimentou, fi ca 
aquela sensação de quase sentir novamente o seu sabor. 
Uma foto não tem aroma, temperatura, textura, nem gosto 
e por causa disso que a imagem precisa ser visualmen-
te tão atraente e forte ao ponto de estimular os outros 
sentidos do observador. A fotografi a deve mexer com a 
imaginação, fazendo com que uma pessoa sinta o pala-
dar, aroma, a temperatura e textura do alimento, toda essa 
composição encontrada somente olhando a foto do mes-
mo, e assim tenha vontade de comer tal alimento. Então 
o objetivo da fotografi a de gastronomia é de transmitir 
sensações que aquecem o paladar por meio de imagens, 
estimulando com a visão. Ao olhar uma imagem, a visão 
estimula o cérebro e este resgata da memória sensações 
e sentimentos relacionados à imagem vista. Para isto, 
além de explorar formas, cores, luz, sombra, brilho, textu-
ra, composição, enquadramento, objetos, combinações, 
é preciso saber qual é o público que deseja ser atingido, 
pois a interpretação de uma imagem pode variar de acor-
do com a idade, sexo, região e cultura. Para realizar uma 
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boa fotografi a gastronômica, cada tipo de prato exige um 
tipo de iluminação. Em alguns casos, o indicado pode ser 
a luz artifi cial e em outras opções a luz natural podendo 
dar o tom desejado à imagem. O ambiente do prato em 
seu contexto, deve-se a máxima atenção às cores, fundos 
e à louça ideal, uma das cores dos alimentos para compor 
o restante da cena. Além disso, a qualidade e o aspecto 
de cada alimento ali inserido são fundamentais, para uma 
boa produção é essencial para isto mostrar o melhor de 
cada item: o melhor pedaço de tomate, a melhor folha, a 
melhor cereja, o melhor da calda que escorre sobre o doce, 
etc. A comida deve ter aparência de que acabou de ser 
produzida. Com o fundo do ambiente neutro, sem muita 
interferência e sem deixar as fotos monótonas, de forma a 
criar uma textura e um cenário que não confl ite com o ali-
mento, tentando documentar alguma ação que possa dar 
vida, movimento e interação à fotografi a. Tendo relação a 
todos esses pontos podemos trabalhar com a gastrono-
mia e a fotografi a desde um simples imagem de um prato 
para restaurante ate a diversidade cultural dos países.
 

O CAPITAL INTELECTUAL DO DOCENTE E A 
FORMAÇÃO DO CURRÍCULO NO ENSINO SUPERIOR

Hortência de Abreu Gonçalves, Marilene Batista da Cruz 
Nascimento, Josevânia Teixeira Guedes

Resumo

O capital intelectual direcionado à produção científi ca 
e a formação na pós-graduação (Lato Sensu e Stricto 
Sensu) visa, principalmente, ao desenvolvimento de ha-
bilidades necessárias ao magistério do ensino superior. 
Nesse âmbito, a competência se destaca no sentido do 
conhecimento necessário ao desempenho com qualidade 
na área de atuação e afi ns. OBJETIVO Entender a produ-
ção científi ca docente enquanto capital intelectual e sua 
competência na formação do Currículo Lattes no ensino 
superior. METODOLOGIA Estudo bibliográfi co qualitativo, 
com ênfase no método de análise de conteúdo, por meio 
da observação do Currículo Lattes, enquanto documento 
de sustentação do capital intelectual docente, associado 
à compreensão do material bibliográfi co coletado, com o 
intuito de relacionar a produção acadêmica com a proble-
mática em foco. RESULTADOS A elaboração do currículo 
denota tempo e dedicação à construção do conhecimen-
to, exigindo produção científi ca atualizada e a busca por 
novos saberes no contexto de atuação. A promoção da in-
telectualidade imprime permanente necessidade de pes-
quisa científi ca, complementada com orientações de prá-
ticas investigativas discentes em diversos níveis, visando 
ao estado da arte e ao estado do conhecimento. Essa jor-
nada contempla a maturidade acadêmica, construída com 
o desenvolvimento da intelectualidade e a inserção no en-
frentamento de editais de fomento à pesquisa com vistas 
ao fi nanciamento da produção científi ca e a valorização 
do trabalho intelectual. Escrever e publicar na íntegra ou 
parcialmente também faz parte do currículo por compe-
tência docente e a publicação dos resultados científi cos e 
dos achados de pesquisas teóricas ou práticas, cumpre a 
difusão do saber, adentrando nos domínios bibliométricos 
pertinentes. O esforço em formar o currículo docente no 
ensino superior exige qualidade e aceitação acadêmica, 
decorrentes do reconhecimento pelos pares. Já o capital 
intelectual acumulado, fomenta o número de menções 

em publicações de terceiros, demonstrando o alcance da 
representatividade intelectual e o imanente controle do 
conhecimento em determinada área do saber. 

A PRAÇA NO CONTEXTO CULTURAL URBANO NA 
CIDADE DE ARACAJU/SE: BREVE OBSERVAÇÃO 

SOBRE AS PRAÇAS FAUSTO CARDOSO, ALMIRANTE 
BARROSO E OLÍMPIO CAMPOS

Annielma Flávia Santos Silva, 
Lillian Maria de Mesquita Alexandtre

Resumo

As praças foram durante muitos anos o principal ponto 
de encontro da população e era o local onde aconteciam 
todas as manifestações da cidade, na cidade de Aracaju 
não foi diferente, ela foi uma cidade projetada, conce-
bida, idealizada para ser a nova capital da província de 
Sergipe assumindo assim, o lugar do município de São 
Cristóvão que já não estava atendendo as necessidades 
econômicas necessárias para o desenvolvimento. Foi 
criada em 1855 no século XIX, seus fundadores foram 
Inácio Barbosa o atual presidente da província e o Ba-
rão de Maruim o provincial, teve como principal projetista 
o Engenheiro Sebastião José Basílio Pirro. As principais 
praças do seu Centro Histórico são a Fausto Cardoso, 
considerada o coração de Aracaju, foi o local de onde 
Pirro começou a traçar a cidade, foi arborizada com Pal-
meiras Reais, também possui coretos onde havia apre-
sentações de musicas, danças, missas e manifestações 
cívicas; a Almirante Barroso, inicialmente considerada 
o primeiro jardim público da cidade, não foi construída 
para ser uma praça por isso abriga diversos prédios pú-
blicos. Atualmente, o Museu Palácio Olímpio Campos, 
a Câmara dos Vereadores, Escola do Poder Legislativo 
Seixa Dória e Memorial do Legislativo Quintina Diniz e a 
Procuradoria Geral do Estado e a Praça Olímpio Campos 
onde pode ser encontrado diversos locais interessantes 
que mostram a vida da população local como a feirinha 
que vende artesanatos e comidas típicas, o Cacique Chá 
que era um ponto de encontro da população e a Galeria 
de Artes Álvaro Santos e interligado a ela, tanto que pa-
recem um só local. O Parque Teófi lo Dantas onde tem a 
Catedral Metropolitana, nesta praça durante muitos anos 
foi comemorado o natal, atualmente ainda comemora-se 
o dia da Padroeira da Cidade Nossa Senhora da Concei-
ção que anos atrás, dentro destas manifestações, desta-
cava-se o Carrossel do Tobias. O objetivo deste trabalho 
foi analisar as praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso 
e Olímpio Campos localizadas no Centro Histórico de 
Aracaju/SE como patrimônio cultural da comunidade, 
elencando os elementos que em conjunto, forma a cul-
tura local no contexto das cidades. Utilizando-se da me-
todologia a pesquisa foi bibliográfi ca, descritiva e explo-
ratória, usando a técnica de pesquisa qualitativa, sendo 
coleta de dados feita através da observação direta siste-
mática. Através desta pesquisa, pode-se entender a im-
portância de uma praça no contexto social e urbano para 
a população, as praças foram e continuam sendo, não 
com a mesma proporção de alguns anos atrás, um im-
portante espaço para a comunidade, pois ela ainda é um 
ponto de encontro principalmente para grandes eventos, 
com grande concentração de multidões, além de ser um 
ponto de descanso e passagem para muitas pessoas.
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REFORMA AGRÁRIA ORGANIZAÇÃO E TRABALHO: 
O CASO DO ASSENTAMENTO IRMÃ MARIA JOANA 

ERMÍNIA EM SÃO FRANCISCO/SE

José Wagner dos Anjos, Fábia Fernandes Pinheiro

Resumo

No Brasil a má distribuição de terra tem suas razões his-
tóricas, a reforma agrária sobrevém como forma de rei-
vindicação para assegurar uma relação entre o homem, a 
propriedade rural e o uso da terra, tentando promover a 
justiça social que é feita por razões político ideológicos 
onde a luta pela terra passou do plano da conquista eco-
nômica para uma luta política contra o Estado. Conforme 
o estatuto da terra criado em 1964, o Estado tem a obriga-
ção de garantir o direito e acesso a terra para quem nela 
vive e trabalha.  O Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST) é fruto de uma questão agrária estrutural 
e histórica no Brasil se desenvolveu por todas as regiões 
do Brasil, esses trabalhadores de origem rural ou urbana 
estão lutando pela terra em todas as grandes regiões. O 
presente artigo tem como objetivo geral analisar a organi-
zação geoeconômica do assentamento Irmã Maria Joana 
Ermínia, no município de São Francisco/se. Os procedi-
mentos metodológicos utilizados foram pesquisas biblio-
gráfi cas, e em seguida para uma melhor compreensão 
do tema abordado foi realizada uma pesquisa no próprio 
assentamento onde se obteve coleta de dados junto aos 
agricultores assentados. Além disso, constitui-se, numa 
pesquisa descritiva. Está pesquisa desenvolveu-se a partir 
das contribuições de ANDRADE (2005); BERGAMASCO e 
NORDER (1996); FELICIANO (2006), FERNANDES (2001), 
OLIVEIRA (2001-2007), A política de reforma agrária no 
período contemporâneo apresentar um movimento pen-
dular, que oscila entre a colonização agrícola e propostas 
de reforma agrária que nunca se realizou por completo. 
Enquanto as ações reformistas no campo sempre foram 
pontuais e restritas aquelas áreas onde a tensão social 
assume grande importância, a colonização dirigida, junta-
mente com a regularização fundiária, tem se constituído 
na política agrária determinante dos governos brasileiros, 
nos últimos vinte anos. Nesta perspectiva o presente tra-
balho justifi ca-se por analisar uma temática bastante re-
levante à estrutura fundiária brasileira e a realidade rural 
de Sergipe.
 

ROTEIROS TEMÁTICOS EM LARANJEIRAS/SE: 
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E TURISMO CULTURAL 

FORTALECENDO A COMUNIDADE

Jessica Cristiane Oliveira Freire, Thamires de Melo 
Menezes Santos, Lillian Maria de Mesquita Alexandtre

Resumo

O turismo é um fator de desenvolvimento e bem estar em 
todo o mundo. Por ser uma região com um imenso poten-
cial turístico, o Nordeste Brasileiro, e por consequência 
o Estado de Sergipe, participa de todo o ciclo produtivo 
de negócios para o desenvolvimento do país, encarando 
o turismo como uma alternativa de desenvolvimento e 
como um desafi o para atingir os melhores níveis de recep-
tividade de turistas. Com isso, o roteiro turístico se insere 
nesse âmbito de forma que evidencie o potencial turístico 

de uma região fazendo que com a partir da valorização 
dos atores sociais envolvidos, os olhares de todo o mundo 
sejam atraídos para a mesma. O presente trabalho teve 
como objetivo geral elaborar e executar roteiros temáti-
cos na cidade de Laranjeiras/SE, a partir da proposição 
da educação patrimonial através do turismo cultural como 
uma alternativa para a busca e tomada de consciência 
da comunidade local e visitantes acerca da relevância do 
patrimônio cultural da cidade de Laranjeiras/SE. Os ob-
jetivos foram: i) Realizar ofi cinas de sensibilização com a 
comunidade local; ii) Elaborar mapas no Google Maps dos 
roteiros e iii) Propor parcerias com o setor turístico local e 
da capital para a divulgação e comercialização dos rotei-
ros. A fi m de atingir os objetivos propostos e tendo como 
base a necessidade de se estabelecer a relação da comu-
nidade local com o seu patrimônio e o reconhecimento 
desta com o mesmo, as etapas metodológicas foram: a 
realização de ofi cina de sensibilização com a comunidade 
local envolvida diretamente com o turismo; elaboração de 
roteiros de turismo cultural; elaboração de mapas usan-
do o google maps, avaliação dos roteiros e divulgação 
dos resultados, bem como o levantamento bibliográfi co 
a fi m de embasar o planejamento dos roteiros turísticos 
educativos e auxiliar na elaboração das ações e estraté-
gias sensibilizadoras. A pesquisa utilizou os conceitos de 
Turismo, Educação Patrimonial, Turismo Cultural, Rotei-
ros Turísticos, dentre outros, nos autores (Murta; Albano, 
2002), (Santos, 2010), (Ruschamann, 1997), (Alexandre, 
2003) e além dos sites para levantar os dados acerca dos 
municípios que são veiculados na mídia: www.laranjeiras.
se.gov.br/ler.asp?id=8&titulo=noticias www.laranjeiras.ufs.
br. Assim, o projeto pode nos mostrar que a riqueza cultu-
ral do município de Laranjeiras é sem dúvida, o seu maior 
potencial turístico e é notório que Laranjeiras possui po-
tencial para desenvolver os segmento do turismo cultural 
e religioso com mais qualidade, pois o município abrange  
a soma de muitas  igrejas, museus e edifi cações importan-
tes para a história do povo laranjereinse, além dos eventos 
culturais realizados ao longo do ano, sem esquecer-se das 
cavernas, (sendo que o espeleoturismo é um  segmento 
incipiente no estado de Sergipe), já que Laranjeiras possui 
o maior acervo de cavernas registradas junto à Socieda-
de Brasileira de Espeleologia (SBE). Para que o município 
possa usufruir de todo seu potencial turístico é de suma 
importância o envolvimento da comunidade local no pro-
cesso de valorização, preservação e difusão do patrimô-
nio cultural e histórico. O sentimento de preservação do 
patrimônio deve estar presente tanto na comunidade re-
ceptiva, quanto no visitante.

QUESTÕES DE GÊNERO NAS ATIVIDADES DE 
ASSESSORIA: UM ESTUDO DE CASO NA CÂMARA 

MUNICIPAL DA CIDADE DE ARACAJU

José Alexandre Silva de Brito, Rosimeri Ferraz Sabino

Resumo

A investigação abordou o tema gênero e trabalho, com 
embasamento nas reflexões sociais contemporâneas 
sobre as distribuições de ocupação no mercado de tra-
balho. Os debates teóricos atuais objetivam alcançar 
uma compreensão sobre as variações no tempo e espa-
ço, com ênfase nos ofícios e nas profissões, bem como 
nas divisões desiguais dos trabalhos e os processos que 
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a sociedade utiliza para hierarquizar as atividades e os 
sexos, criando um sistema de gênero. Nesse contexto, 
a pesquisa buscou compreender como se apresentam 
as questões de gênero nas atividades de assessoria na 
Câmara Municipal de Vereadores, na cidade de Aracaju, 
configurando-se em um estudo de caso. Os sujeitos da 
pesquisa se constituíram em assessores e vereadores, 
cujos dados foram coletados por meio de questionários, 
com questões abertas e fechadas. As análises foram de-
senvolvidas sob abordagem quali-quanti, relacionando 
os resultados diante do referencial estudado. Concluiu-
se que os cargos de assessoria na instituição investiga-
da são preenchidos majoritariamente por funcionários 
do gênero masculino. A esses sujeitos são atribuídas 
funções relacionadas às relações políticas, recebendo 
elevado grau de autonomia para as suas atividades. 
No mesmo cargo, o gênero feminino surge em número 
inexpressivo, recebendo atribuições estritamente admi-
nistrativas e operacionais, com atuação subordinada.

PERSPECTIVAS DAS NEUROCIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO

Tâmara Sales, Hugo Almeida, Ester Fraga Villas Boas do 
Nascimento

Resumo

Considerada como a ciência do cérebro, as descober-
tas e os avanços das Neurociências estão diretamente 
ligados ao processo de aprendizagem, a qual consiste 
numa mudança no comportamento do organismo como 
resultado de uma experiência (Almeida, 2012). Estudos 
a respeito do cérebro é uma importante razão dos pro-
gressos no campo da educação. Dentre os assuntos 
abordados nos trabalhos sobre neurociência e sua pos-
sível relação com a educação, algumas temáticas têm 
sido mais evidentes, “no que diz respeito às crianças, 
esta pesquisa tem se concentrado, em grande parte, 
nos transtornos do desenvolvimento, em particular no 
desenvolvimento de dislexia e autismo” (Goswami e 
Szűcs, 2011, p. 651), bem como na discalculia. OBJETI-
VO: Esta investigação tem como objetivo realizar um le-
vantamento de pesquisas relacionadas à neurociência 
e educação, a fim de averiguar o que se tem estudado, 
especificamente, nestas áreas, a fim de contribuir para 
que os estudos sobre neurociência e educação se for-
taleçam. METODOLOGIA: Para o desenvolvimento do 
presente artigo, foi feita uma revisão sistemática, que 
consiste num método utilizado para nortear o desenvol-
vimento de pesquisas, indicando os métodos utilizados 
na área a fim de propor futuras investigações. É um tipo 
de revisão bibliográfica, evidenciando a literatura exis-
tente, metodologias utilizadas e resultados de investi-
gações acerca de um objeto de pesquisa em comum, 
neste caso específico, sobre neurociência. RESULTA-
DOS: Os estudos têm mostrado quanto ainda podemos 
avançar em relação às pesquisas entre neurociência e 
educação. Estratégias de ensino baseadas na neuroci-
ência são imprescindíveis para a formação docente e o 
seu desenvolvimento perante os alunos. “No entanto, 
precisam ser construídas pontes entre a neurociência e 
a pesquisa básica em educação” (Goswami, 2004, p. 12), 
para que esta área do conhecimento auxilie a delinear 
soluções para determinadas questões educacionais.

MÉTODOS DE ENSINO, MOTIVAÇÃO E SUAS INTER-
RELAÇÕES NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Juliana Nunes de Paula, Taciana Ramos Neves, Marilene 
Batista da Cruz Nascimento

Resumo

A Educação Física foi inserida no contexto social por meio 
da escola que sedimentou práticas tradicionais de ensino 
ao longo da história dessa área. A  interação entre méto-
dos de ensino e de aprendizagem tem relação direta com 
o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola que defi ne a 
visão de homem e de profi ssional que se pretende formar. 
Na ausência desse documento e dos objetivos de apren-
dizagem do planejamento escolar, as aulas de Educação 
Física têm sido desenvolvidas na perspectiva da tendên-
cia tradicional de ensino, o que reduz a interação entre 
teoria e prática inerente a essa área e limita a utilização 
de métodos capazes de motivar o aluno a aprender signifi -
cativamente. OBJETIVO Relacionar os métodos de ensino 
com o processo motivacional de aprendizagem nas aulas 
de Educação Física, bem como descrever a relação de re-
ciprocidade entre motivação e aprendizagem signifi cativa. 
METODOLOGIA Estudo teórico, de cunho bibliográfi co, 
acerca dos métodos de ensino como possibilidades de 
desenvolvimento de ações operatórias mentais de análi-
se e síntese, no contexto motivacional da aprendizagem. 
RESULTADOS A escolha do método apropriado envolve 
não apenas o conteúdo específi co, mas todo um processo 
de construção de saberes capaz de ressignifi car conhe-
cimentos de acordo com as operações de pensamento 
que o aluno precisa realizar. Na metodologia de aula tra-
dicional, a principal ação é a memorização, sendo insu-
fi ciente para motivar o aluno e promover aprendizagem 
signifi cativa. Nas aulas de Educação Física recomenda-se 
os métodos de ensino analítico, global e misto haja vista 
proporcionar uma maior motivação entre os estudantes. 
Concluiu-se, então, que a motivação está relacionada a ra-
zões pessoais, que de modo consciente ou inconsciente, 
orientam a atividade do indivíduo para uma meta, sendo 
os processos motivacionais entendidos na sua integrali-
dade e percebidos na singularidade de cada pessoa. Para 
tanto, a escolha do método apropriado torna-se relevan-
te para uma aula de qualidade, devendo-se considerar o 
contexto social do aluno, a idade, a conduta/atitude dian-
te das atividades propostas, o espaço da aula, o tempo e 
as condições de segurança. Nessa conjectura pedagógi-
ca, destaca-se o método misto, que consiste na sincronia 
dos métodos global- parcial-global, como uma estratégia 
didática capaz de combinar a quebra da ansiedade dos 
educandos em vivenciar as atividades de Educação Físi-
ca e a aprendizagem lúdica com condições de motivar o 
discente.

BULLYNG DOENÇA SILENCIOSA: ENTRE PRECONCEITO, 
CONSCIÊNCIA E DIFERENÇA

Maria Oliveira de Souza, Franciele Marcelino da Silva, 
Ane Luise Mecenas

Resumo

O objetivo deste trabalho é apresentar por meio de es-
tudo e pesquisas as diretrizes que possa tentar levar o 



Anais || Sempesq || 2014

307

leitor, a família, as instituições escolares, meios espe-
cíficos para solucionar o  bullying, um dos problemas 
mundial que se arrasta à muito tempo. Tendo origem 
permanente nas escolas onde o fluxo de encontro de 
jovens é mais constante. Atualmente convivemos lado 
a lado com a violência e lamentavelmente vemos nos-
sos jovens e crianças estingando  um ao outro, até che-
garem ao patamar das situações grotesca à agressão 
verbal e corporal. O estudo bibliográfico foi realizado 
através de obras de autores, entrevistas com vítimas, 
documentários, psicólogos dentre outros, para melhor 
compreendermos a realidade da problemática vivencia-
da e enfrentada tanto pela vítima como pelo agressor. 
Pretendemos com este estudo detectarmos a origem 
do problema como sendo a melhor forma de preven-
ção contra as diferenças e preconceitos. E desta forma 
conscientizarmos a todos que a sociedade tem o instru-
mento necessário para lidar e enfrentar a problemática. 
E que as instituições escolares precisam trabalhar e ca-
minhar junto com a família, para interagir e solucionar 
a problemática existencial que causam desordem em 
ambas as instituições. 

ADOÇÃO NO BRASIL: DIFICULDADES DOS 
ESTRANGEIROS EM ADOTAR

Eguido Alves da Mota

Resumo

O presente trabalho mostrará as dificuldades que pas-
sam pessoas e casais de estrangeiros para adotar uma 
criança ou adolescente brasileiro. A adoção é medida 
excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer ape-
nas quando esgotados os recursos de manutenção da 
criança ou adolescente na família natural ou extensa, 
na forma do parágrafo único do art. 25 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (lei 8.069). Fato que mostra 
o total zelo por a instituição familiar, dando sempre 
aos pais e à família estendida à prioridade em ter a 
suas crianças e adolescentes em seu seio. Com base 
naquele, por intermédio de seu artigo 50 parágrafos 
6º e 10º que a lei brasileira mostra um grande entrave 
para aqueles que querem adotar e que são de outra 
nação, que é uma criação de lista distinta de cadas-
tro de pessoas ou casais estrangeiros que queiram 
se submeter ao processo de adoção (lista de Interes-
sados), ressalvando que esta lista será consultada 
na inexistência de postulantes a adoção que sejam 
nacionais, em seguida aos brasileiros que moram no 
exterior, mantida a preferência dos nacionais (§ 2º do 
artigo 51).  Depois terá preferência os estrangeiros que 
tenham residência e domicílio permanente em solo do 
país citado e por último os que não residam na mesma. 
Igualmente, traz umas dificuldades existentes entre o 
princípio do melhor interesse da criança, que respalda 
as garantias e proteções psicofísico-social da criança 
e do adolescente e a restrição, por meio de barreiras 
postas por a lei, àqueles na possibilidade de serem 
adotados por um não nacional e com isto ter um lar 
e uma família. Urgindo assim em uma mudança dos 
artigos com mudança da forma de prioridade em que 
a letra da lei determina, deixando os nacionais e os 
estrangeiros equiparados em igualdade, colocando-os 
em mesma fila de espera para adoção. 

DIAGNÓSTICO SOCIAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO 
EM ITABAIANA -SE

Janine Santos Silva

Resumo

O trabalho apresentado, intitulado “DIAGNÓSTICO SO-
CIAL DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO EM ITABAIANA-SE” 
é o resultado de uma atividade de prática extensionista 
desenvolvida no primeiro semestre deste ano utilizando 
a pesquisa de campo e história oral e como instrumen-
talidade do Serviço Social: a entrevista, a observação e o 
relatório.

REFORMA AGRÁRIA ORGANIZAÇÃO E TRABALHO: 
O CASO DO ASSENTAMENTO IRMÃ MARIA JOANA 

ERMÍNIA EM SÃO FRANCISCO/SE

José Wagner dos Anjos, Fábia Fernandes Pinheiro

Resumo

No Brasil a má distribuição de terra tem suas razões histó-
ricas, a reforma agrária sobrevém como forma de reivindi-
cação para assegurar uma relação entre o homem, a pro-
priedade rural e o uso da terra, tentando promover a justiça 
social que é feita por razões político ideológicos onde a 
luta pela terra passou do plano da conquista econômi-
ca para uma luta política contra o Estado. O Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é fruto de uma 
questão agrária estrutural e histórica no Brasil, esses tra-
balhadores de origem rural ou urbana estão lutando pela 
terra em todas as grandes regiões. O presente artigo tem 
como objetivo geral analisar a organização geoeconômica 
do assentamento Irmã Maria Joana Ermínia, no município 
de São Francisco/se. Os procedimentos metodológicos 
utilizados foram pesquisas bibliográfi cas, e em seguida 
para uma melhor compreensão do tema abordado foi re-
alizada uma pesquisa no próprio assentamento onde se 
obteve coleta de dados junto aos agricultores assentados. 
Além disso, constitui-se, numa pesquisa descritiva. Está 
pesquisa desenvolveu-se a partir das contribuições de 
ANDRADE (2005); BERGAMASCO e NORDER (1996); FE-
LICIANO (2006), FERNANDES (2001), OLIVEIRA (2001-
2007), A política de reforma agrária no período contem-
porâneo apresentar um movimento pendular, que oscila 
entre a colonização agrícola e propostas de reforma agrá-
ria que nunca se realizou por completo. Nesta perspectiva 
o presente trabalho justifi ca-se por analisar uma temática 
bastante relevante à estrutura fundiária brasileira e a rea-
lidade rural de Sergipe.

TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 
ENSINO FUNDAMENTAL: UM COMPARATIVO DE TRÊS 

MUNICÍPIOS DO NORDESTE BRASILEIRO – REDES 
PÚBLICA (ESTADUAL E MUNICIPAL) E PRIVADA

Hilanna Mayara Lessa Silva

Resumo

Hilanna Mayara Lessa Silva (Pós - Graduanda em Neurop-
sicopedagogia Clínica e Educação Especial /Graduada em 
Educação Física pela UNIT; professora de Educação Bási-
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ca bolsista da CAPES/OBEDUC/UNIT); Gilvânia Andrade 
do Nascimento (Pós – Graduada em Didática e Metodo-
logia do Ensino Superior/ Especialista em Contabilidade 
Empresarial e Auditoria/ Graduada em Ciências Contá-
beis pela Faculdade Tiradentes; professora do Ensino Su-
perior e Coordenadora de Curso); Ada Augusta Celestino 
Bezerra (Doutora em Educação pela USP; Mestra em Edu-
cação pelo IESAE/FGV; Especialista em Planejamento de 
Sistemas Educacionais; Professora do PPED/UNIT-SE). 
Com base em Tardif e Lessard (2009), a pesquisa busca 
a especifi cidade do trabalho dos professores do ensino 
fundamental, sob a ótica das exigências que lhes são im-
postas e da sua vivência cotidiana. O objetivo é analisar a 
docência como atividade laboriosa desenvolvida na esco-
la como organização de trabalho na rede pública e na rede 
privada, caracterizando as interações docentes decorren-
tes do seu status, da sua experiência e do processo de 
trabalho, com suas tensões e dilemas. Utiliza o método 
dialético histórico, com um estudo comparativo, em três 
instituições de ensino. O instrumento básico de coleta de 
dados é o questionário elaborado e aplicado a professo-
res licenciados, assim como a observação direta em sala 
de aula, mediante registros cursivos com respectivos pro-
tocolos. Espera-se como resultado o conhecimento do co-
tidiano, dos anseios, e das difi culdades dos professores, 
tal como desenvolvem seu trabalho que se confi gura tipi-
camente como de interações, em meio à encruzilhada de 
diversas disciplinas, individualidades, realidades distintas 
e escassos recursos.

O ESPORTE DE AVENTURA COMO CONTEÚDO DA 
AULA DE EDUCAÇÃO NO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Mariza Alves Guimarães, Erick Almeida Silva Lima

Resumo

O Esporte é um fenômeno da sociedade atual que envol-
ve um grande numero de pessoas e que está presente 
nas aulas de Educação Física como um de seus conteú-
dos. Diversos esportes entram na escola e passam a ser 
um dos principais conhecimentos ensinados nas aulas 
de Educação Física. O esporte de aventura é um deles, 
trabalhados dentro da perspectiva da educação e meio 
ambiente, pode ser um elemento que contribui para a 
formação do educando, pois oferece a possibilidade de 
vivenciar sentimentos de prazer, através da ampliação do 
senso de limite de liberdade, da busca de superação de 
limite e contato com a natureza. Além de possibilitar a 
compreensão de uma educação ambiental, com a bus-
ca do entendimento entre o homem e o meio ambiente. 
Neste sentido, temos por objetivo identifi car se os pro-
fessores de Educação Física do Colégio de Aplicação da 
Universidade Federal de Sergipe, que ministram aulas 
para o Ensino Médio, utilizam este conteúdo nas suas 
aulas e de que forma este conhecimento é trabalhado. 
Para isto, aplicamos um questionário com perguntas 
mistas, aos professores de Educação Física desta ins-
tituição. Como resultado encontramos que 33,3% dos 
professores utilizam este conteúdo nas suas aulas, este 
conhecimento é trabalhado nas aulas dos terceiros anos, 
nele são trabalhados conhecimentos relacionados ao es-
porte de aventura e meio ambiente, vivencia de alguns 
esportes de aventura e esportes radicais como trilhas, 

skate, corrida de aventura, slac line. Os professores re-
latam que os alunos freqüentam as aulas e sentem-se 
motivados a participar das discussões e vivências. Per-
cebemos que o esporte de aventura é um conteúdo que 
desperta interesse nos alunos, por ser um conhecimento 
nem sempre trabalhado nas aulas, por envolver um grau 
de risco físico, superação de limites, experimentação do 
novo. Além desta temática levar ao debate acerca da 
educação Física e meio ambiente. Por isto deve ser tra-
balhado nas aulas de Educação Física.

A TRAJETÓRIA DO EGRESSO DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM SECRETARIADO EXECUTIVO 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE PARA 
INSERÇÃO NO MERCADO

Fabrício Oliveira Aquino, Rosimeri Ferraz Sabino

Resumo

Esta investigação, em andamento, visa compreender a 
trajetória do egresso do curso de graduação em Secre-
tariado Executivo da Universidade Federal de Sergipe 
para a inserção no mercado, verificando-se os recursos 
e as estratégias sociais utilizadas por esses sujeitos. 
Embora em nível nacional o campo secretarial se mos-
tre promissor à empregabilidade, o panorama sergipa-
no aponta para uma baixa demanda por profissionais 
credenciados de acordo com a lei de regulamentação 
da profissão. Diante desse cenário, tornou-se relevan-
te investigar os caminhos que vem sendo percorridos 
pelos egressos do curso da UFS para a sua atuação 
profissional. Tal busca poderá revelar aspectos que 
contribuam em futuros estudos sobre profissões, sob 
abrangência local específica e a relação diante de um 
panorama nacional. Sendo as profissões parte da di-
nâmica econômico-social, este estudo poderá, ainda, 
subsidiar análises sobre a construção, evolução e for-
mação de ofícios regulamentados. Com embasamen-
to teórico na Sociologia e, especificamente, na das 
Profissões e, ainda, nas discussões sobre a estrutura 
profissional e de emprego na sociedade, a pesquisa se 
configura como exploratória e descritiva, sob a técnica 
de estudo de caso, com abordagem quali-quanti para 
as análises. Como instrumento de coleta de dados jun-
to aos sujeitos da investigação utilizou-se questioná-
rio, com questões abertas e fechadas. Esse público foi 
constituído de egressos e agentes de representação 
coletiva da profissão. Na etapa atual da pesquisa, ana-
lisou-se o processo de profissionalização do Secre-
tariado, considerando as suas características especí-
ficas, atividades, educação formal, o processo social 
de credenciamento e o poder simbólico do status de 
profissão regulamentada diante dos referenciais estu-
dados.

PROGRAMA INGLÊS SEM FRONTEIRAS NA UFS: 
PRIMEIROS RESULTADOS

Rodrigo Belfort Gomes

Resumo

O Inglês sem Fronteiras é uma iniciativa do governo 
federal, regulamentada pela portaria N. 1.466 de 18 de 
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dezembro de 2012. Criada com o objetivo de capaci-
tar os alunos de graduação de forma a possibilitar a 
aprovação dos discentes nos exames de proficiência 
de língua inglesa, nas universidades que exigem tais 
documentações como pré-requisito o para ingresso de 
alunos brasileiros nas instituições de ensino superior 
anglófonas. O programa desenvolve-se a partir de três 
ações principais e gratuitas, a saber, o curso de inglês 
a distância, My English Online (MEO), com cinco dife-
rentes níveis de proficiência, de acordo com o quadro 
comum europeu de referência para as línguas, através 
de um teste de nivelamento que mede as diferentes 
habilidades linguísticas da língua inglesa do aluno; o 
nivelamento dos alunos de graduação e pós-gradua-
ção stricto sensu da UFS, além dos professores e téc-
nicos da instituição, que justifica-se através da apli-
cação de testes TOEFL ITP na própria universidade; 
finalizando com a oferta de cursos presenciais para os 
discentes de graduação e pós-graduação stricto sensu 
da Universidade Federal de Sergipe. A participação no 
curso presencial está atrelada ao uso ativo do MEO, 
que determina também o nível que o aluno cursará no 
módulo presencial. Com carga horária de 4 horas se-
manais, divididas em dois dias letivos, totalizando 64 
horas, as aulas do IsF são ministradas com o propósito 
de desenvolver as habilidades linguísticas dos alunos 
com o objetivo final de prepara-los para que possam 
atingir a pontuação mínima exigida em provas de 
proficiência aceitas pelas universidades estrangeiras 
que receberão os alunos do Ciências sem Fronteiras, 
considerando que o ISF surgiu como parceiro do refe-
rido programa. OBJETIVOS: É objetivo desse trabalho 
realizar um levantamento dos dados acerca das aulas 
presenciais do IsF, em termos do universo dos candi-
datos inscritos quanto as áreas de estudo, bem como 
o quantitativo de alunos inscritos e índice de desistên-
cia. METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão de lite-
ratura sobre a legislação que rege o programa Inglês 
sem Fronteiras, seguida de uma pesquisa no banco de 
dados do Núcleo de Língua Inglesa da UFS, de forma 
a listar os discentes inscritos desde o início das aulas 
presenciais, a quantidade de desistências e os cursos 
de origem elencados por grandes áreas. RESULTADOS: 
Após análise dos dados referentes à participação dos 
alunos das UFS nas aulas presenciais do ISF, é possí-
vel traçar um perfil dos alunos inscritos, relacionando 
os cursos de origem e a procura por vagas, sendo pos-
sível perceber uma prevalência de alunos das áreas de 
engenharia e da saúde. Da mesma forma, a partir do le-
vantamento feito, foi possível elencar os primeiros nú-
meros relativos a participação efetiva dos alunos nas 
aulas presenciais. Ao todo, foram ofertadas 26 turmas 
dos níveis intermediário e avançado, com a inscrição 
de 655 alunos e um total de 217 desistências, perfa-
zendo uma média de 33% de não concluintes.  

DIREITO CIVIL, CONTRATOS

Carolina Lima Costa

Resumo

o texto trás algumas características dos contratos na mo-
dalidade Restituição de Renda.

ACERVO ICONOGRAFICO DIGITAL SERGIPANO: AÇÃO 
EDUCATIVA E ORGANIZADORA NO APES

Bruno Almeida Oliveira, katia Viana Souza, 
Thais Trindade Ribeiro

Resumo

A digitalização é um recurso que possibilita o acesso a 
conteúdos informacionais, armazenados originalmente 
em diferentes suportes que, pela natureza da informação, 
precisa ser preservada. O Arquivo Público da Cidade de 
Aracaju principia na utilização da tecnologia de digita-
lização dentro das suas atividades de tratamento da in-
formação arquivista. Para isso o Arquivo estabeleceu as 
diretrizes de condução da atividade de digitalização, de-
terminando os objetivos da digitalização para a institui-
ção, os critérios de seleção do material a ser digitalizado e 
da aos estudantes a chance de aprender como se pesqui-
sa num arquivo, de conhecer o trabalho de um historiador, 
e de entender como funciona uma instituição como um 
arquivo público. Isso só trará benefícios, por que ao passo 
que entendemos o papel de uma instituição na comuni-
dade da qual nós fazemos parte, passamos a valorizar os 
trabalhadores dela e sua importância na sociedade. Nos-
sa atenção aos acervos fotográfi cos explica-se pelo fato 
de que um acervo desta natureza oferece ao historiador 
uma massa imensa de ensinamentos. O documento fo-
tográfi co, como todo documento histórico, desperta inú-
meras perguntas que podem ser respondidas se estas 
forem bem interrogadas. A fotografi a é a escrita da luz, é 
a representação plástica de um fragmento da realidade. 
Visualmente gravado no material foto sensível, é o regis-
tro de uma cena; de um acontecimento que não mais se 
repetirá, é o desejo de permanência da própria imagem 
e do momento vivido. A importância da organização de 
um acervo fotográfi co como o do APES. Além de ser uma 
fonte histórica importante, a fotografi a possui o apelo da 
leitura imagética tão praticada pelos jovens e pode ser di-
recionada com o intuito de orientá-los no trato de tal fonte 
documental. Assim, este projeto buscar interagir com um 
segmento específi co da sociedade por meio de uma ação 
educativa realizada com os alunos do ensino médio da 
rede pública. Com o intuito de iniciá-los na tarefa de usu-
ário de arquivo, assim como desenvolver uma orientação 
vocacional, uma vez que entrarão em contato com um dos 
ofícios do historiador, que é a organização e a utilização 
de fontes documentais. Esse trabalho permite uma intera-
ção entre a Universidade, de seus estudantes e a socieda-
de, visando promover uma formação acadêmica ampliada 
ao mesmo tempo em que contribui para o exercício e o 
fortalecimento da cidadania.
 

CONHECENDO SOBRE O TRABALHO DA TUTORIA 
NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UNIVERSIDADE 

TIRADENTES

Maria de Fátima Nascimento, Kathia Cilene Santos 
Nascimento, Hortência de Abreu Gonçalves

Resumo

A modalidade de Ensino a Distância a cada dia ganha 
mais espaço, gerando a necessidade de profi ssionais 
especializados (professores autores, tutores, monitores) 
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para atuarem na área. A Universidade Tiradentes (UNIT) é 
pioneira no Estado de Sergipe, com a implantação do Polo 
da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) 
em 26 de agosto de 2001. Nos últimos anos, a UNITE-
AD alcançou novos patamares, mediada por tecnologia 
e aulas transmitidas via satélite para os Polos de Apoio 
Presencial da instituição, perfazendo 24 (vinte e quatro) 
unidades em Sergipe, no ano de 2013. Associada a isso, a 
implantação do Novo Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) em 2014, com tecnologia Desire2Learn (D2L), trouxe 
uma mediação diferenciada, dando autonomia ao docen-
te, ao discente e ao tutor. OBJETIVO: Conhecer o trabalho 
da tutoria na educação a distância da Universidade Tira-
dentes. METODOLOGIA: Método estatístico e de análise 
de conteúdo, ênfase qualiquantitativa, numa perspectiva 
exploratória, descritiva e analítica. A pesquisa de campo 
contemplou 20 (vinte) tutores com questionário, conten-
do as atividades desenvolvidas na dinâmica de trabalho. 
A tutoria é uma das tarefas mais complexas da prática do-
cente, exigindo diferentes competências no desempenho 
de suas funções, como: técnicas, pedagógicas, comuni-
cacionais, de iniciativa, criatividade gerenciais e profi ssio-
nais. RESULTADOS: As atribuições do tutor fi caram assim 
distribuídas: 2% mediação; 4% plantões; 4% monitoramen-
to; 7% correção de trabalhos; 9% lançamento de notas; 9% 
motivação; 27% acompanhamento; 33% mediação e 5% 
não responderam. Quanto à mediação, os tutores se re-
lacionaram interativamente: 5% incentivando o aluno; 5% 
maravilhosamente bem; 5% interpessoal; 5% com compa-
nheirismo; 8% relações de responsabilidade; 11% respeito 
e afeto; 11% harmonia e diálogo; 13% agradável e tranquila; 
32% bom relacionamento e 5% não responderam. Quanto 
ao contato: 3% encontros online; 5% encontro presencial; 
10% via AVA; 20% telefone; 24% chats; 31% por e-mails e 
27% deixaram de responder. O perfi l do tutor da Educa-
ção a Distância requer características que estão além do 
domínio dos conteúdos e da tecnologia. Essas caracte-
rísticas contemplam: relacionamento interpessoal, con-
cepção de educação de cada indivíduo e capacidade de 
estabelecer relações de afetividade e empatia a distância. 
Existindo um discurso motivador focado na construção do 
conhecimento de forma conjunta com o aluno, visando ao 
desenvolvimento de habilidades que valorizem o proces-
so de formação fl exível e dialogado, durante a interação 
da aprendizagem e a construção do conhecimento.

VENTURE CAPITAL: COMPARANDO ECONOMIAS DOS 
PAÍSES PERTENCENTES AO BLOCO BRICS

Glessiane de Oliveira Almeida, 
Gláucia Regina de Oliveira Almeida

Resumo

O Venture Capital (VC) tem sido de suma importância para 
a economia de diversos países e se originou no mercado 
fi nanceiro atuando de forma direta no desenvolvimento 
de empresas (FAURYA e CARVALHO, 2013). É uma mo-
dalidade imprescindível para empresas de pequeno e 
médio porte que buscam aporte fi nanceiro para o desen-
volvimento de tecnologias de produtos ou serviços ino-
vadores. Países pertencentes aos BRICS (Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul) têm utilizado desse tipo de 
fi nanciamento para o fomento de empresas de pequenos 
e médios portes. Segundo Magalhães (2009) o diferencial 

nesse tipo de investimento é o apoio gerencial e tecno-
lógico, além das experiências e alianças obtidas durante 
e após o processo de desenvolvimento. Partindo desse 
ponto, pode-se perceber que as empresas apoiadas pelo 
VC estão dispostas a terem medidas mais elevadas de 
profi ssionalização e sucesso (MBHELE, 2012). Essa pes-
quisa objetivou da análise sobre o termo e processo do 
Venture Capital; com ênfase em duas fases específi cas, a 
comparação das economias dos países pertencentes ao 
bloco BRICS e análise de proximidade socioeconômico e 
cultural de cada país. Sendo uma pesquisa do tipo descri-
tivo e abordagem qualitativa e a fi m de organizar tais in-
formações, foi escolhido o método comparativo. A primei-
ra etapa da pesquisa bibliográfi ca foi realizada na coleta 
de dados em busca de artigos acadêmicos em bases de 
dados. A partir da análise desse grupo inicial de literatu-
ra, foram localizadas novas referências de interesse que 
resultaram nos itens revisados e analisados. A hipótese 
elaborada é que os países comparados têm o potencial de 
se tornarem economias mundiais de grande importância 
nos setores de ciência, tecnologia e inovação a partir do 
investimento do Venture Capita nas empresas. O interes-
se nesta investigação se dá pela importância de estudos 
que corroborem com a necessidade da implantação de re-
formas políticas para os BRICS possam capitalizar sobre 
seus produtos, serviços e processos de inovação e a mas-
sifi cação da informação sobre o Venture Capital.

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Maria Elze Plácido Elze Placido

Resumo
 
Enxerga-se que o grande salto do capitalismo virá da uti-
lização da força transformadora do homem, não mais no 
sentido de gerar valor-de-uso, mas na transformação de 
toda representação material do trabalho humano em va-
lor-de-troca, ou seja, todos os bens viram mercadorias, as-
sim como o trabalho que as produzem, passando a existir 
como instrumento de acumulação do capital. Para Taff arel 
et.all. (2009), essas relações têm assegurado a manuten-
ção das estruturas de poder, a manutenção de taxas de 
lucros, a manutenção da propriedade privada dos meios 
de produção, o que inclui o âmbito da ciência e tecnologia. 
Nesse sentido é importante empenhar-se no processo de 
escola pública para os trabalhadores, considerada como 
um espaço vital para a apropriação de conhecimentos 
sistematizados, sem perder de vista o horizonte de cons-
trução de uma sociedade sem classes, pois só então as 
conquistas científi cas e tecnológicas serão defi nitivamen-
te asseguradas a toda  sociedade.
 

A UTILIZAÇÃO DO MARKETING PARA CAUSAS 
SOCIAIS COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA NA 

FORMAÇÃO DA MARCA

Menandro Figueiredo Moitinho, Valmir Alves Teixeira 
Junior, Antônio Menezes

Resumo

O contexto atual tem estimulado cada vez mais organi-
zações a atentarem para o desenvolvimento sustentável, 
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atraindo-as a assumirem um papel social, de agentes de 
mudança que não visam apenas o lucro, e com isso auxi-
liarem na construção de um mundo mais justo, solidário 
e sustentável. Muito embora seja evidente o desequilí-
brio ambiental em várias partes do planeta – refl exo da 
relação mortifi cante homem-natureza – é nesse cenário 
que as empresas têm convertido estrategicamente o ris-
co em oportunidade própria, benefi ciando com isso suas 
marcas, tornando-as mais valiosas e lucrativas. Assim, o 
investimento social privado, atrelado às práticas de res-
ponsabilidade socioambiental, passa a fi gurar cada vez 
mais no âmbito empresarial. A partir da perceptível carên-
cia de estudos que demonstrem com clareza a funciona-
lidade ou os resultados práticos das causas sociais como 
instrumento estratégico das empresas, fator motivacional 
deste trabalho, a justifi cativa para o seu desenvolvimento 
se dá pela importância de realizar pesquisas que legiti-
mem o investimento social privado como alternativa para, 
não somente suprir demandas que impliquem no melhor 
funcionamento da sociedade, mas como peça chave para 
obtenção de sucesso empresarial. Fundamentado no 
campo do Marketing, com ênfase na Gestão Estratégica, 
este Trabalho de Conclusão de Curso Bacharelado em 
Comunicação Social – Hab. Publicidade e Propaganda, 
sob orientação do Profº. Valmir Alves Teixeira Junior, ob-
jetivou discorrer sobre as etapas de formação da marca; 
apresentar o marketing para causas sociais e seu papel 
nesse processo, e, por fi m, expor ações de marketing para 
causas sociais que auxiliassem a compreender a infl uên-
cia do investimento social privado na construção da ima-
gem da marca. Partindo da hipótese de que ações sociais 
estrategicamente planejadas e bem conduzidas poderiam 
auxiliar na conquista de uma posição de destaque frente 
à sociedade na qual a empresa está inserida, com o auxílio 
de pesquisa bibliográfi ca e documental complementada 
pelo recorte teórico-metodológico do estudo descritivo 
de caso qualitativo (SAMARA e BARROS, 2002, p. 31), 
demonstrou-se que, quando utilizadas de forma estrate-
gicamente planejada, as ferramentas do marketing social 
oferecem à empresa maior possibilidade de conquistar 
uma posição de destaque no mercado em que atua. Por 
criar condições ideais para que se desenvolva uma rede 
de associações fortes e coesas em torno da marca, essas 
ações auxiliam o consumidor a formar uma imagem mais 
clara e positiva de seus atributos. Feito isso, a empresa 
passa a ter uma imagem sólida e diferenciada na percep-
ção dos clientes e minimiza o risco de ameaças externas, 
permitindo o direcionamento de seus esforços na busca 
de maior competitividade, aperfeiçoamento tecnológico, 
otimização de produtos e demais processos internos.

CONFLITOS E NEGOCIAÇÕES NO PÓS-ABOLIÇÃO: 
AS RELAÇÕES DE COMPADRIO E DADOS 

POPULACIONAIS EM SERGIPE

Ane Luise Silva Mecenas, Ana Cláudia Pereira, Bruna 
Ribeiro dos Santos, José Daniel Vieira, José Elberson 

Galvão Santos

Resumo

Esta pesquisa tem por objeto as relações de compadrio 
na Província de Sergipe, no período de 1850 a 1950, marco 
temporal representativo para o estudo das transforma-
ções sociais que ocorreram com a abolição da escrava-

tura, contribuindo também para o estudo a respeito da 
população de cor sergipana. Sendo pesquisa documental 
para a qual as principais fontes são os registros de batis-
mo, casamento e óbito tem por objetivo a digitalização do 
acervo das paróquias de Nossa Senhora da Vitória de São 
Cristóvão, de Laranjeiras, de Santo Amaro das Brotas, de 
Estância, de Santa Luzia e de Simão Dias, o que contri-
bui para a preservação do documento. Ao fi m do projeto, 
que ainda está em andamento, os documentos digitali-
zados serão disponibilizados em CD, colaborando assim 
para a circularidade de informações; haverá a produção 
de artigos para compreender as particularidades de cada 
Paróquia, que analisarão as práticas de compadrio entre 
homens de cor e entre devotos e santos; e a realização 
do Seminário Sergipano do Pós-Abolição, no qual serão 
discutidas as informações a respeito da população afro-
sergipana nas primeiras décadas do século XX. Os textos 
apresentados nesse evento serão publicados em livro no 
formato de e-book. Esse trabalho preenche uma lacuna na 
historiografi a sergipana no que tange aos estudos da po-
pulação de cor em Sergipe no período republicano e impe-
rial, assim como também, instiga outros estudos por meio 
da divulgação dos dados e resultados.

PLANO DE AULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL COM 
CRIATIVIDADE E LUDICIDADE

Gleiceane Souza de Jesus

Resumo

Embasada no campo da Pedagogia com ênfase na Educa-
ção infantil, esta observação sobre o plano de aula na dita 
fase educacional objetivou analisar os recursos utilizados 
em sala de aula para a efi ciência do ensino-aprendizagem, 
acompanhando momentos em sala e aplicando conceitos 
pedagógicos, utilizando metodologias de Maria Montes-
sori, resultando num ensino infantil com utilização da lu-
dicidade e criatividade tanto da parte do professor como 
aluno, com orientação da Prof. Ms. Carla Daniela Kohn, o 
interesse em investigar sobre a elaboração do plano de 
aula nessa fase educacional veio por forma de auxiliar 
professores e estudantes em pedagogia.

PROFESSORES DA EJA, QUEM SÃO E QUAIS 
SUAS DIFICULDADES? UM ESTUDO NO MUNICÍPIO 

ITABI-SERGIPE

Marcia Alves de Carvalho Machado, Marcio Santos 
Carvalho, Maria de Lourdes dantas Mendes

Resumo

Em Sergipe, conforme dados da PNAD 2013 (IBGE, 2014), 
16,9% da população acima de 15 anos ou mais de idade 
eram analfabetas. A mesma pesquisa aponta que esta-
vam frequentando a EJA no Estado 14.459 pessoas. De 
acordo com dados do INEP, em 2013 Sergipe possuía 
54.224 alunos matriculados na EJA (fundamental e mé-
dio), sendo que cerca de 86% estudando em localidade 
urbana. No atendimento a esses alunos existiam 3.321 
professores atuando no Estado nesta modalidade de en-
sino. O objetivo deste trabalho de pesquisa foi identifi car 
o perfi l dos professores da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) no município de Itabi/Sergipe/Brasil e aspectos que 
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infl uenciam na sua prática, bem como suas necessidades 
pedagógicas.  Esta investigação é produto parcial da pes-
quisa realizada pelo projeto TRANSEJA2 que tem o apoio 
material e fi nanceiro da Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior - CAPES – Brasil através 
do Programa Observatório da Educação. Edital 049/2012/
CAPES/INEP. Os dados foram coletados através da pes-
quisa de campo com aplicação de questionário. Participa-
ram da pesquisa 15 docentes que atuavam como profes-
sores e coordenadores na EJA, sendo 11 da rede estadual 
e 4 da rede municipal. Verifi cou-se que 53%, estavam na 
faixa etária de 41 a 50 anos. Quanto à formação apenas 
50% possuíam curso de pós-graduação, sendo em cur-
sos de Libras, Psicopedagogia, Educação Inclusiva, entre 
outros. Um terço dos docentes lecionavam há menos de 
uma ano na EJA e 46% deles informaram que estão atu-
ando nesta modalidade para complementar sua carga 
horária de trabalho.  A realidade sociocultural dos seus 
alunos indica que tanto existem alunos que trabalham no 
setor comercial como aqueles que têm a agricultura e a 
pecuária como fonte, cultura subsistência e/ou comple-
mentação da renda, alguns também desenvolvem outros 
serviços de forma autônoma (pintor, pedreiro, doméstica 
etc.). De acordo com os docentes a principal difi culdade 
encontrada na sua prática é a evasão dos alunos, aliada 
ao que chamaram de “desinteresse das turmas” e à “falta 
de comprometimento com a qualidade de sua vida”. Entre 
os fatores que causam a evasão os docentes acreditam 
que estejam: a falta de interesse dos alunos, a ausência 
de acompanhamento pedagógico, ausência de motivação 
dos familiares e da sociedade, necessidade de inserção 
no mercado de trabalho, o desinteresse e a falta de moti-
vação do docente. Perguntados sobre algumas temáticas 
que consideravam importante discutir junto ao TRANSE-
JA2 na perspectiva de trazer contributos em suas aulas e 
para o contexto social do seu município, os docentes ele-
geram como prioridade 1) Apoio aos valores democráticos 
e exercício ativo da cidadania; 2) Conscientização sobre 
os direitos humanos e 3) Diminuição da propagação do 
HIV/Aids.

O VIÉS FEMININO DA CULTURA COOPERATIVISTA 
AGRÍCOLA: AS SÓCIAS DA COOPERTREZE (1970-2000)

Cleane de Souza Teixeira Alves, Clotildes Farias de Sousa

Resumo

O presente artigo traz os primeiros resultados de um es-
tudo sobre as mulheres da Coopertreze e a sua participa-
ção no processo de desenvolvimento cultural do povoado 
Colônia Treze, do município de Lagarto/SE. O objetivo 
principal ao explorar o tema é buscar subsídios para rea-
lização de um trabalho posterior mais aprofundado sobre 
a participação das mulheres nas políticas públicas de in-
centivo ao cooperativismo agrícola. A pesquisa é baseada 
em fontes documentais e bibliográfi cas, fundamentada 
nos conceitos de gênero, políticas públicas e cooperati-
vismo. Apresenta como resultados a existência de fontes 
variadas para o estudo pretendido, sem deixar de reco-
nhecer os limites teóricos que se apresentam pela falta 
de investigações específi cas sobre o tema, destacando 
que houve um interesse das mulheres no cooperativismo 
agrícola e esse é um viés a ser analisado pelos pesquisa-
dores da participação feminina em espaços culturais fun-

damentados em princípios econômicos e sociais especí-
fi cos. Baseia-se em estudos desenvolvidos sobre gênero 
e políticas públicas, especialmente nos trabalhos de Mary 
Del Priore (2000), Rodolfo Hoff man (2004), Marta Ferrei-
ra Santos Farah (2004), assim como em pesquisas locais 
que abordam a Coopertreze. 

AS NTICS COMO ELEMENTO ENRIQUECEDOR NAS 
HABILIDADES DE ‘WITING’ E ‘LISTENING’

Izabel Silva DAmbrosio

Resumo

O presente artigo tem por objetivo fazer uma refl exão so-
bre o uso das ferramentas midiáticas como facilitador em 
sala de aula e sua representação e integração nas ativi-
dades. Com o advento das NTICS no processo de ensino-
-aprendizagem a diferença entre os moldes tradicionais e 
a atualidade com o uso das mídias sociais advindas da in-
ternet, tem proporcionado a pedagogia educacional uma 
nova forma de vivenciar o ensino da Língua Inglesa. Lei-
turas investigativas no campo da Educação, Novas Tecno-
logias, Método Comunicativo e Ensino da Língua Inglesa 
suscitaram a indagação referente ao aprimoramento nas 
atividades das habilidades de listening (auditivas) e de 
writing (escrita ) em sala de aula. Referente as discussões 
suscitadas diante do presente objeto de estudo, desta-
cam-se os teóricos FREEMAN (2011), RICHARDS & ROD-
GERS (2001), PRENSKY (2012), LEVY (2000) dentre ou-
tros. Equipamentos como eboards, tablets, celulares não 
são puramente ferramentas técnicas, mas  ferramentas de 
instrução que fazem parte dos recursos no planejamento 
pedagógico tendo em vista que contribuem para a forma-
ção do educando. Cada vez mais onipresente, a contribui-
ção destes auxiliam no aprendizado da escrita, da leitura, 
da fala  e da audição. A leitura, assim como a escrita de-
vem ir muito além da análise linguística, caminhando para 
a análise crítica e orientando o discente a manter uma re-
lação com o texto, um diálogo interno com o mesmo atra-
vés de questionamentos, resignifi cando o texto com sua 
interpretação. Desta forma o trabalho de escrita e leitura 
se faz mais rico.O mesmo é atribuído para as habilidades 
da fala e da audição. Sendo assim, o trabalho do educador 
em agregar o conteúdo planejado com atividades didáti-
cas e enriquecedoras é de vital importância junto para o 
desenvolvimento de um trabalho efi ciente e efi caz.

FEIRAS DE SERGIPE “UM RESGATE DOS ALIMENTOS 
DO CAMPO PARA A MESA DA CULTURA”

Bruno Almeida Oliveira, Katia Viana Souza

Resumo

As feiras são fenômenos econômicos sociais muito an-
tigos já conhecidos pelos Gregos e Romanos. O papel 
das feiras tornou-se verdadeiramente importante a par-
tir da chamada revolução comercial no século XI. Daí em 
diante, seu número foi aumentando até o século XIII. A 
feira é um evento em locais públicos em que as pessoas, 
expõem e vendem mercadorias, entre elas alimentos do 
gênero frutas e hortaliças. As frutas da terra tais como os 
cajus, as mangas rosas e espadas, os mamões, os umbus, 
as jacas, os maracujás, etc e muitas outras são encontra-
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das em profusão, junto as carnes secas, de vacas, as de 
cabritos. Já no interior nordestino, tradicionalmente, há o 
costume de se consumir carne de bode, de carneiro e de 
boi, sendo esta última, em especial, sob a forma de carne-
de-sol ou carne-seca, se diferenciando de acordo com o 
teor de sal que apresentam. Da agricultura, de modo geral, 
obtém-se em abundância: coco de dendê, jerimum, ma-
caxeira, milho e frutas, como abacaxi, acerola, cajá, caju, 
carambola, coco, graviola, jaca, manga, mangaba, mara-
cujá, pitanga, sapoti. Pode-se notar a grande variedade 
de alimentos que é produzido no estado de Sergipe, uma 
cultura alimentícia muito rica, com uma enorme cadeia de 
consumo encontrando esses alimentos nas feiras e pos-
suindo uma sustentabilidade muito abrangente, usando 
partes não convencionais dos alimentos como as folhas 
de cenoura ou a casca de abacaxi, preferencias de sa-
fras naturais e escolhendo os produtos mais próximos. 
O objetivo desse trabalho é organizar um catálogo rela-
cionando as principais feiras de Sergipe, com descrições 
específi cas dos alimentos vendidos, da conexão com a 
cidade a qual está presente, da comida típica do local. O 
alimento saudável sem o agrotóxico mostra a importância 
que eles têm na vida dos sergipanos, alimento fresco sa-
ído do campo e indo diretamente para a feira, tendo uma 
durabilidade maior e sendo esses um dos motivos para 
Aracaju ser considerada a cidade de qualidade de vida. 
A importância do trabalho consiste em uma metodologia 
aplicada nas revisões bibliográfi ca e levantamentos de 
dados pelo IBGE, pesquisas de anais, entrevistas, anali-
ses iconográfi cos e coleta de imagens atuais das feiras 
de Sergipe. As feiras populares benefi ciam os agricultores 
e familiares, tendo como estratégia a comercialização do 
produto, garantindo a geração do mesmo e de uma renda, 
evitando desperdícios e ainda promovendo à população 
um fácil acesso aos alimentos de qualidade. O cultivo dos 
alimentos vendidos nas feiras livres é feito com adubo or-
gânico, que também ajuda a afastar os seres nocivos da 
plantação, mas ao contrário das substâncias tóxicas, não 
agride o meio ambiente, sendo um exemplo de sustenta-
bilidade e ajudando a ter atitudes sustentáveis. O que se 
espera desse projeto é a junção das 75 feiras do estado de 
Sergipe, mostrando o estudo da cultura alimentar, preser-
vando e mantendo os alimentos o mais natural possível, 
sem agrotóxico e ou aditivos, indo para as feiras locais e 
fi nalizando na mesa do consumidor.

O ENSINO DA GRAMÁTICA NORMATIVA:UMA VOZ 
SEM NOME? (ARACAJU/SE)

Albaney Dias de Santana

Resumo

Nesse trabalho, pesquisamos o ensino da Gramática Nor-
mativa (GN) nas escolas (rede privada e pública) de en-
sino fundamental e médio, em Aracaju/SE, como objeto 
prevalente nas aulas de Língua Portuguesa (LP). Partimos 
das seguintes hipóteses: a língua portuguesa, quando 
se torna uma disciplina, já traz em seu bojo um conjun-
to de verdades socialmente reconhecido; o professor de 
LP é partícipe de uma sociedade de discurso (FOUCAULT, 
2003); a escola, lugar onde se ensina a LP, é uma insti-
tuição cuja base se encontra pautada na sociedade dis-
ciplinar (FOUCAULT, 1997a); os estudantes passam a re-
petir regras e discursos, preservando o mesmo.Buscamos, 

então, entender por que os professores de Língua Por-
tuguesa costumam utilizar a Gramática Normativacomo 
objeto dominante do ensino. Discutimos essa problemá-
tica na perspectiva da Análise do Discurso, tendo como 
norte as seguintes perguntas: há um modelo de ensino 
de Língua Portuguesa institucionalmente marcado? Qual 
a representação que o professor de Língua Portuguesa 
faz do ensino? Qual a relação entre o ensino de Gramá-
tica Normativa e a manutenção dos corpos disciplinados 
(FOUCAULT, 1997)?Para investigarmos tal perspectiva de 
ensino/aprendizagem, utilizamos as proposições de Fou-
cault (2003) quanto aos procedimentos de controle dos 
discursos; a escola como uma instituição que disciplina 
os sujeitos, a fi m de torná-los corpos dóceis(FOUCAULT, 
1997a),controlando o tempo, o espaço. Ainda conforme 
Foucault (1997a), a escola é uma instituição que corrobora 
a formulação da docilidade. Na medida em que a escola 
aplica mecanismos de transformação e de aperfeiçoa-
mento, transforma o corpo num organismo mecânico, para 
que ele possa exercer sua função com maior efi cácia e ra-
pidez, operando movimentos num tempo determinado, a 
“mecânica do poder”.À luz desses argumentos acerca da 
ruptura da história e da inexistência de um sujeito fun-
dador, investigamos as múltiplas formações discursivas 
que nos reportam à naturalização da ideia de um ensino 
pautado prioritariamente na GN. E, para irmos ao encontro 
desses múltiplos acontecimentos, pesquisamos algumas 
obras cujos autores discutem acerca do processo da ins-
tauração da LP enquanto uma disciplina, a instituciona-
lização dela: Guimarães (2005), Orlandi (2001c, 2005), 
Guimarães e Orlandi (1997, 2002) e outros autores de 
igual importância. Inserimos essa pesquisa, na grande da 
Análise do Discurso (AD),trazendoà bailaas contribuições 
de Pêcheux (1997), de Orlandi (2001a, 2001b, 2002, 2007). 
Contamos, ainda, com os postulados de Foucault (1997, 
2003) e Gnerre (1991). Para a coleta de dados, elegemos 
a entrevista narrativa, uma vez que o professor (sujeito da 
pesquisa) narra os acontecimentos, observando o que o 
motivou a escolher a carreira de docência;apresentamos 
alguns recortes. Para a transcrição, utilizamos algumas 
convenções propostas por Marcuschi (1986).  Finalmente, 
nas considerações fi nais, fazemos uma refl exão acerca do 
aporte teórico tentando relacioná-lo ao ensino de LP.
 

A DUALIDADE TEORIA & PRÁTICA NA ELABORAÇÃO 
DO CONHECIMENTO NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL

Clóvis Machado Campos, Clóvis Machado Campos

Resumo

O tema neste abordado une os conceitos teoria e práti-
ca com a conexão “&”, vez que ambos são aspectos do 
mesmo processo: elaboração do conhecimento, um dos 
quatro produtos do pensar humano.  Tem a pretensão este 
trabalho de examinar um dos temas mais controversos da 
educação - teoria e prática - à luz de outro tema não menos 
controverso que é o que é e como se dá a aprendizagem.  
Neste sentido, tratando-se da abordagem no sentido prá-
tico e objetivo de um dado conjunto técnico/tecnológico, 
numa aula, a ser apresentado, a ser discorrido, a ser ma-
nipulado, a ser apreendido.  Por outro lado, não é possí-
vel discorrer sobre teoria & prática e aprendizagem sem 
aventurarmo-nos fi losofi camente sobre o que se costuma 
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defi nir como Teoria do Conhecimento, que sob a qualifi ca-
ção “teoria” e não uma defi nição acabada, já nos remete 
a caminhos e apreciações diversos desde a antiguidade. 
Pretende por fi m, como desdobramento, discorrer sobre 
os aspectos confusos e recorrentes que pairam sobre os 
conceitos ‘informação’ e ‘conhecimento’.  Por ser uma pro-
posta audaz de investigação, esta requer percorrer cami-
nhos que vão de Pitágoras a Mário Ferreira dos Santos; 
passando pelos demais gregos e pelos escolásticos; por 
Locke, Descartes e Kant; por Leibniz, Husserl e Popper.  
Todos os que de uma forma ou de outra se debruçaram 
sobre a ação da mente humana tanto na percepção da re-
alidade quanto na sua intervenção.  Os instrumentos e o 
campo de investigação, não poderiam deixar de ser, são 
anos a fi o de experiência em empresas industriais, em sa-
las de aula e ofi cinas didáticas, particularmente do SENAI.  
Lança luz  sobre o que signifi ca aprendizagem teórica sem 
prática e prática sem teoria; sobre percepções desabona-
doras, de ambas as partes, entre militantes de áreas pro-
fi ssionais de caráter ‘teórico’ e de caráter ‘prático’. 

CONTABILIDADE GERENCIAL: FERRAMENTA DE 
GESTÃO E TOMADA DE DECISÃO NAS PEQUENAS E 

MÉDIAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SERGIPE

Jeff erson Reis Guimarães Andrade, Wellington Antonio 
Santos Silva, Flavia Karla Santos Gonçalves, 

Érica Emilia Fraga

Resumo

A contabilidade gerencial conceitua-se como um seg-
mento da ciência contábil que identifi ca, mensura, in-
terpreta e comunica informações fi nanceiras, utilizadas 
pelos gestores para planejamento, avaliação e controle 
(PADOVEZE, 2010). Dentre os principais instrumentos 
produzidos pela contabilidade gerencial e utilizados 
pelas pequenas e médias empresas, destaca-se: (i) or-
çamento, (ii) Fluxo de caixa, (iii) análise dos índices fi -
nanceiros, (iv) análise das demonstrações contábeis, (v) 
planejamento fi nanceiro, (vi) controle de custos, (vii) con-
trole de estoques, (viii) controle de contas a pagar, (ix) 
controle de contas a receber. (JIAMBALVO, 2007; MIOT-
TO; LOZECKYI, 2008; WARRENN; REEVE; FESS, 2008; 
ZDANOWICZ, 2004) Estes instrumentos possibilitam 
maiores chances de obter sucesso no processo gerencial 
em função dos dados que é capaz de produzir e dispo-
nibilizar para o gestor (SEEL, 2004; SILVA; SOBRINHO, 
2007). Neste sentido, foi traçado como objetivo geral 
analisar a contribuição da contabilidade gerencial para 
a gestão e tomada de decisão das pequenas e médias 
indústrias do Estado de Sergipe.  A metodologia empre-
gada na pesquisa foi de cunho quantitativo e qualitativo, 
de natureza descritiva. Os dados da pesquisa de campo 
foram coletados, no primeiro semestre do ano de 2013, 
por meio de questionário aplicado a 12 (doze) pequenas e 
médias indústrias sergipanas. Os resultados da pesquisa 
apontaram que 83% das empresas que compõe o estudo 
utilizam a contabilidade gerencial, e revelou que as infor-
mações disponibilizadas pelos instrumentos contábeis 
gerenciais constituem subsídio para que as pequenas e 
médias indústrias do Estado de Sergipe possam planejar 
suas operações, controlar os seus resultados e aferir o 
seu desempenho, proporcionando maior segurança na 
tomada de decisão.

A AUTONOMIA DO ALUNO NO AMBIENTE VIRTUAL 
DE APRENDIZAGEM (AVA)

Ademara Andrade Mota de Jesus, Marcio Carvalho Silva, 
Antonielle Menezes Souza

Resumo

Esta pesquisa tem como objetivo ressaltar a importância 
da EAD, compreender sobre o conceito de Educação a Dis-
tância e a possibilidade de autonomia para sua aprendiza-
gem em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) em 
relação às categorias: mediação pedagógica, autonomia 
e interatividade. A fundamentação da pesquisa levou em 
consideração pesquisadores como Pedro Demo, Masetto 
e Behrens, Victoria Margarita Gomes, dentre outros, cuja 
proposta é refl etir acerca da relação entre as novas meto-
dologias e a educação contemporânea. Nesta perspectiva 
a compreensão real do que seja estudar a distância, a va-
lorização dos professores na autonomia e a interatividade 
que são características dessa modalidade para atender as 
necessidades do aluno, tornando a aprendizagem mais 
equiparada ao que enfrentam no cotidiano. A educação 
a distância, na perspectiva do educando, para a amplia-
ção de seus conhecimentos, apresentando novas possi-
bilidades e realidades onde anteriormente não existia na 
educação.

OS GÊNEROS DIGITAIS: POR UMA PROPOSTA DE 
ENSINO QUE EXCEDA O CARÁTER INSTRUMENTAL DA 

LE NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA

Waleska da Graça Santos

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo pontuar os benefí-
cios da inserção dos gêneros digitais no contexto de sala 
de aula, mais especifi camente nas salas de aula de Lín-
gua Inglesa. Apesar da infl uência obvia da tecnologia em 
nosso cotidiano, muito pouco desta realidade adentrou a 
sala de aula. Calçada na defi nição de gêneros e a realida-
de tecnológica na qual estamos inseridos, o trabalho com 
gêneros digitais é visto como ferramentas potencializado-
ras do processo ensino- aprendizagem, onde a contextu-
alização e a sóciointeração são conceitos contemplados. 
Diante deste novo âmbito virtual, houve o surgimento 
dos novos gêneros como E-mail, Facebook, Twitter, Web 
quest, Chats entre outros, e com eles a necessidade de se 
pensar em novas práticas pedagógicas que incluam estas 
ferramentas.  Atrelado aos pontos acima destacados, ao 
adotar esta prática de ensino, os alunos são vistos como 
protagonistas e não mais apenas receptores de conteúdo. 
Considerado uma ferramenta bastante versátil, o trabalho 
como gêneros digitais no ensino de língua inglesa pode 
ser usado como uma forma de aproximar os discentes da 
cultura e aspectos da linguagem da língua estrangeira em 
foco, até porque, muitos dos vocábulos usados no mun-
do virtual são oriundos da língua inglesa. O uso de Chats, 
Fóruns, Skype e redes sociais permite que os alunos in-
terajam com falantes de língua inglesa (nativos e não 
nativos), transpondo assim, as barreiras da sala de aula e 
mais importante colaborando para um aprendizado con-
textualizado e signifi cativo. Para a elaboração deste tra-
balho algumas atividades que contemplem estes gêneros 
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foram desenvolvidas e aplicadas na sala de aula. Todas 
elas obtiveram um feedback bastante signifi cativo, no que 
concerne a apreensão do conteúdo de forma contextua-
lizada atrelada a sóciointeração, o que corrobora com a 
relevância do trabalho com gêneros. Este trabalho propõe 
principalmente repensar o ensino de língua Inglesa no 
contexto digital para que desta forma possamos romper 
com práticas tradicionalistas que não mais refl etem as ne-
cessidades e expectativas dos discentes.

BLOCO EDUCATIVO, UMA PROPOSTA DE ENSINO 
LÚDICO E INTERDISCIPLINAR.

Rôndone Ferreira Santos, Luciana Costa Ferreira

Resumo

Este artigo tem por fi nalidade apresentar o Bloco Educativo, 
um recurso pedagógico criado a partir de um bloco de bar-
ro utilizado na construção civil, daí o nome Bloco Educativo. 
Esse recurso surgiu a partir do desenvolvimento do estudo 
dirigido requerido pela professora Carla Daniela Kohn para 
a aula de Metodologia da Educação Infantil, da Universidade 
Tiradentes, sendo idealizado pelo acadêmico Rôndone Fer-
reira Santos. A proposta do estudo era ministrar uma micro 
aula fazendo uso de um jogo da brinquedoteca do polo ou 
trazido de casa pelo aluno. Este jogo seria o recurso usado 
para alcançar o objetivo proposto para a micro aula. Ao ser 
desenvolvido o estudo dirigido, percebemos que o bloco po-
deria ser usado como jogo ou como brinquedo, dependendo 
do planejamento do professor e que sua utilização poderia 
ser uma forma de chamar a atenção dos alunos para vários 
conteúdos, tornando a aula lúdica e interdisciplinar e, sendo 
assim, decidimos ir a campo e experimentar as formas que 
o bloco poderia ser usado. Ao desenvolver o Bloco Educati-
vo questionamos: É possível o desenvolvimento de projetos 
interdisciplinares a partir do uso do Bloco Educativo? Sua 
utilização seria atraente para qual faixa etária? Nesse sen-
tido, a presente pesquisa teve como objetivo descobrir as 
disciplinas e conteúdos que poderiam ser abordados tendo 
o Bloco Educativo como recurso pedagógico, determinar a 
faixa etária indicada para seu uso e observar os resultados 
obtidos. Justifi ca-se esta pesquisa pelo fato que a ludicidade 
e a interdisciplinaridade, podem, em conjunto, serem usadas 
como facilitadores na aquisição do conhecimento tornando 
o processo ensino aprendizagem mais leve e efi caz. O pro-
cedimento metodológico consistiu na pesquisa qualitativa, 
baseado na pesquisa bibliográfi ca e de campo. Concluímos 
que o uso do Bloco Educativo como ferramenta pedagógica 
usada no contexto do ensino interdisciplinar e lúdico é viável 
na Educação Infantil e nas primeiras séries do ensino fun-
damental e pode contribuir de maneira satisfatória para o 
enriquecimento das aulas e projetos, sendo um recurso que 
facilita o processo ensino e aprendizagem.

DEVOÇÕES CATÓLICAS SERGIPANAS: HISTÓRIA, 
REPRESENTAÇÕES E FÉ (1590-1808)

Edla Tuane Monteiro Andrade

Resumo

Embasada no campo da História Cultural com ênfase em 
História e Religião, esta investigação objetivou fazer um 
estudo analítico a respeito do processo de instalação das 

primeiras devoções católicas sergipanas, sobretudo ao 
período referente à criação dos sete núcleos iniciais de 
povoamento do território da antiga Capitania de Sergipe 
D´El Rey, compreendo os anos de sua conquista pelos 
portugueses, em 1590 e a publicação do texto de Dom 
Marcos de Souza, em 1808. É bem verdade que outros ti-
pos de devoções poderiam ser aventados nesse projeto, 
considerando a presença das etnias indígena e negra na 
gestação de Sergipe. Em que pese à extensão dessa em-
preitada e a hegemonia religiosa da Igreja Católica, nos 
limitaremos a este cenário. Desse modo, interessa-nos 
pensar o conceito de devoção circunscrito ao nível de re-
presentação do catolicismo instalado no Brasil por Portu-
gal, sob as hostes de Roma, percebendo as particularida-
des desse projeto de evangelização e sua relação com a 
conquista e com o desenvolvimento da capitania. Assim, 
remetemos à concepção de crença formulada por Michel 
de Certeau como fundamento da presente refl exão sobre 
a devoção. A pesquisa versa sobre os conceitos de vivên-
cia do religioso como objeto no campo da história (Certau, 
1996), representação (Chartier, 1990) e poder simbólico/
campo religioso (BOURDIEU, 2004). Metodologicamente 
o trabalho consisti na análise de fontes sobre a presen-
ça da Igreja Católica em Sergipe presentes em diversas 
instituições e lugares de memória incluindo as do Estado 
do Rio de Janeiro e, principalmente a cidade de Salvador, 
contendo a documentação do Arquivo da Diocese de Sal-
vador, da qual pertenceu Sergipe até a criação da Diocese 
de Aracaju, em 1910. Afora isso, fontes sobre o catolicismo 
sergipano disponíveis no Arquivo Público de Sergipe, no 
Arquivo do Judiciário, IHGSE, PDPH e nas paróquias aqui 
estudadas. Essa pesquisa é resultado de um trabalho mo-
nográfi co em História/UFS e se encontra em andamento. 
A orientação é do Prof. Dr. Claudefranklin Monteiro San-
tos (DHI/UFS). O interesse nesta investigação se dá pela 
importância de estudos que corroborem com a História e 
a Religião de Sergipe.

A IMPORTÂNCIA DE JOGOS EDUCATIVOS 
NA TERCEIRA IDADE

Safi ra rios Cruz, Bibione Tércia de oliveira Silva, michelle 
santana prata, Heliosania Glingea fontes sobral, Joa-

na Angélica dantas silva, Kelvyn dos santos trancoso, 
Tatiane dos santos leite, Taila Beatriz silva batalha, Ilva 

santana santos fonseca

Resumo

Introdução: O envelhecimento da população é um fenôme-
no mundial que vem adquirindo características importantes 
no Brasil. Essa transição demográfi ca é acompanhada por 
uma transição epidemiológica, estando às doenças crônico-
degenerativas mais presentes na população. O problema é 
que as doenças crônicas levam a incapacidades e depen-
dência. As atividades de prevenção e promoção de saúde 
visam a não dependência do idoso, uma vez que, elas atuam 
na promoção do envelhecimento ativo com a tentativa de 
preservar as capacidades e o potencial do desenvolvimento 
do indivíduo. Os jogos educativos enquadram-se como ins-
trumentos utilizados na educação em saúde para que haja 
a preservação do condicionamento físico e mental do idoso, 
pois estimula a memória do idoso, gera um sentimento de 
efi cácia, desempenho cognitivo e físico, além de ampliar a 
rede de sociabilidade. Objetivos: Construir um jogo educa-
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tivo para avaliar a capacidade mental e física dos idosos e 
contribuir para o fortalecimento de ambas as capacidades.  
Metodologia: Baseada na elaboração de um jogo educativo_ 
tabuleiro da memória. Neste jogo, os participantes precisarão 
completar ditos populares para avançar as casas e ganhar o 
jogo. O participante que não souber a parte complementar 
do dito popular terá que sofrer algumas penalidades como 
pagar prendas através de movimentos corporais, usar algu-
mas fantasias divertidas ou reiniciar o jogo. O participante 
que conseguir avançar todas as casas do tabuleiro receberá 
uma premiação e será considerado o jogador de melhor me-
mória. Conclusão: Assim sendo, os jogos educativos, que es-
timulam a memória na terceira idade, podem trazer grandes 
benefícios na prevenção de doenças neurodegenerativas, 
podem melhorar o fortalecimento muscular e a autonomia 
para realização de suas atividades de vida diárias. 

AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NAS PEQUENAS 
EMPRESAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DA CIDADE 

DE ARACAJU/SE

Jeff erson Reis Guimarães Andrade, Wellington Antonio 
Santos Silva, Flavia Karla Santos Gonçalves

Resumo

Nas últimas décadas as empresas do setor de informática, 
especialmente do segmento de desenvolvimento de softwa-
re, vêm se destacando no meio empresarial (GARCIA; LEI-
TE, 2006).  De acordo com Brasscom (Associação Brasileira 
das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação) 
a estimativa de crescimento do mercado de software é de 
400% nos próximos dez anos. Este setor, além de complexo, 
abrange muitos riscos. Logo, o estudo e a gestão dos riscos 
envolvidos nos projetos de criação e implantação de softwa-
re devem fazer parte da rotina das empresas desta área, a 
fi m de alcançar êxito em suas atividades, especialmente para 
fi rmas de pequeno porte (ANACLETO et al, 2010; MARTIN; 
SANTOS; DIAS FILHO, 2004).  Diante deste panorama, o 
presente artigo traçou como objetivo geral analisar os resul-
tados da avaliação de risco para as pequenas empresas do 
ramo de informática da cidade de Aracaju/SE.  Registra-se 
como procedimentos metodológicos a adoção do método 
de pesquisa Estudo de Caso (YIN, 2001). O estudo alcançou 
duas empresas do setor de informática.  A pesquisa de cam-
po, realizada no primeiro semestre do ano de 2013, revelou 
que os empresários que participaram do estudo aplicam as 
técnicas de análise e gestão de riscos de forma incipiente, 
em virtude de possuírem conhecimento superfi cial do pro-
cesso. Em seguida, verifi cou-se que, mesmo com a aplicação 
elementar da análise e gestão de riscos, as empresas estu-
dadas obtiveram redução nos custos, entrega dos projetos 
nos prazos defi nidos, aumento na porcentagem de sucesso 
dos projetos e a satisfação do cliente.

NOVAS MÍDIAS: UMA REFLEXÃO SOBRE O LIVRO 
NO MUNDO CONTEMPORÂNEO

Marcio Carvalho Silva, Ademara Andrade Mota, 
Antonielle Menezes Souza

Resumo

Diante da pletora de veículos e linguagens no mundo con-
temporâneo, tendo em vista a proliferação e reprodução 

do saber pelas Tecnologias da Informação e Comunica-
ção (TIC), a presente pesquisa pretende refl etir acerca da 
revalorização do livro diante das novas mídias no proces-
so ensino-aprendizagem. A comunicação e a informação 
desde os temos mais imemoriais sempre ocorreu por um 
gama de símbolos e pelas antiquíssimas pinturas rupes-
tres, oralidade, escultura, pergaminhos e manuscritos da 
Idade Média, dentre outros. No entanto, a partir da inven-
ção de tipos móveis pelo alemão Johannes Gutenberg por 
volta de 1450, o livro impresso tornou planetária a dina-
mização e sistematização da informação. Ao decorrer do 
tempo, diante da escola contemporânea é de suma impor-
tância pensar a inter-relação dos livros e dos novos veí-
culos midiáticos (internet, redes sociais e demais signos 
digitais) na ambiência do conhecimento. Como pressu-
postos metodológicos desta pesquisa foram analisados 
aportes teóricos de autores como Umberto Eco, José Ar-
naldo Valente, Ezequiel Silva, Marshall McLuhan, que le-
varam em consideração à imbricação entre comunicação 
e educação. Ao realizar desta forma, uma análise acerca 
da atual conjuntura da relação entre mídias e educação. 

PEDAGOGIA SOCIAL: UMA EDUCAÇÃO 
SOCIALIZADORA- SUA IMPORTANCIA 

E CAMPOS DE ATUAÇÃO

Layana Dantas de Souza

Resumo

Estamos em uma sociedade onde as diferenças sociais 
fazem-se presentes em todos os lugares, Este artigo tem 
como objetivo mostrar a importância da Pedagogia Social 
no curso de Pedagogia e para a sociedade, mostrando que 
a educação pode acontecer em diversos âmbitos sociais 
por meio da educação não-formal. A pedagogia social 
faz uma ligação entre o processo cognitivo e sociológico. 
Foram analisados os campos em que a Pedagogia Social 
se faz presente. Os procedimentos metodológicos dessa 
pesquisa foram bibliográfi cos através da analise de au-
tores como Gadotti, Machado, Gohan e Freire, que falam 
sobre a relevância da pedagogia social para a classe ex-
cluída. E através desse artigo pudemos ver a importância 
da Pedagogia Social na vida de todos, principalmente para 
os que por um motivo ou outro acabam se tornando ex-
cluídos da sociedade e que é possível através de projetos 
sociais, buscar caminhos para a melhoria na qualidade de 
vida profi ssional e social das minorias marginalizadas.

A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL 
6.347/08: CRIAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE 

SAÚDE DO ESTADO DE SERGIPE

Paula Santos de Oliveira, Maurício Gentil Monteiro

Resumo

A presente monografi a teve por objetivo investigar a natu-
reza jurídica da Fundação Hospitalar de Saúde, uma Fun-
dação Pública de Direito Privado, no que concerne a cons-
titucionalidade desse modelo de gestão e prestação de 
serviços públicos, para gerenciamento exclusivo de todo 
os serviços de saúde, prestados no Estado de Sergipe. É 
uma entidade que faz parte da Administração Indireta e 
que foi criada no escopo da Reforma Gerencial da Admi-
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nistração Pública brasileira. Dessa forma, procurou-se evi-
denciar que para gerenciar um serviço público, é preciso 
que a entidade seja regida pelo regime jurídico de direi-
to público. Diante disso, foram elencadas as concepções 
acerca do que se entende por Fundação Pública e Funda-
ção Privada, e verifi cou-se que lei que criou a Fundação 
Hospitalar de Saúde ignorou tais conceitos, tornando-a 
um ente estranho dentro da organização da Administra-
ção Pública brasileira. Além de apresentar os aspectos 
legais inerentes à criação de uma Fundação Pública, afas-
tando a legalidade de uma Fundação Pública de Direito 
Privado, como novo modelo de gestão para o serviço esta-
dual de saúde.  Para isto foi realizado um estudo de caso, 
no qual se analisou o contexto que levou à criação da FHS, 
através de levantamentos históricos acerca da administra-
ção pública brasileira e as reformas administrativas pelas 
quais passou, para que fossem identifi cadas e avaliadas 
as concepções que levaram ao processo de formulação e 
aprovação da lei estadual 6.347/2008, além dos aspectos 
jurídico-legais e administrativos que modifi caram a ges-
tão da saúde, no estado de Sergipe, atualmente gerencia-
da por uma Fundação Pública de Direito Privado.
 

HIISTÓRIA E HERANÇA NA RELIGIOSIDADE 
AFROBRASILEIRA

Ivan Rêgo Aragão

Resumo

O processo histórico relativo às práticas religiosas no 
Brasil se confunde com uma imagem distorcida e a des-
qualifi cação dos povos afrodescendentes. Nesse sentido, 
discutir a religiosidade no Brasil com elementos que não 
sejam somente católicos se faz cada vez mais necessá-
rio, para não cair em erros crassos, vislumbrando a reli-
gião do dominador como única possibilidade do sagrado. 
E assim, reproduzir equívocos, preconceitos, estereótipos 
e desconhecimentos. Nesse contexto, o presente trabalho 
de revisão bibliográfi ca analisa o legado cultural-religioso 
a partir da chegada dos povos da Diáspora Negra. Como 
forma de sobrevivência e trânsito, comunidades vindas 
como escravos estabeleceram “relações com companhei-
ros de cor e origem, construindo espaços para a prática da 
solidariedade e recriando a sua cultura e a sua visão de 
mundo” (MATOS, 2013, p. 155). Este fato resultou em assi-
milação de diversas trocas culturais numa relação dialé-
tica que determinaram à simbiose da cultura portuguesa 
e africana no Brasil, assim como reforçou a diferença de 
ambas as identidades. Segundo Ferreti (2007, p. 112), o 
sincretismo no Brasil tornou-se uma “[...] uma estratégia 
de transculturação refl etindo a sabedoria que os fundado-
res também trouxeram da África e, eles e seus descenden-
tes, ampliaram no Brasil”. Matos, Souza e Gomes (2009, p. 
482) reconhecem que o país foi favorecido pelo hibridis-
mo cutural-religioso. Visto que, “como sociedade multicul-
tural e pluriétnica, o Brasil apresenta uma complexa teia 
de questões de classe, gênero, etnia, religião e exercício 
de poder”. Esse fato mostra que, as religiões com elemen-
tos de matriz africana, como o candomblé e umbanda, 
no decorrer da história do Brasil não foram reconhecidas 
pela religião católica dominante em nenhum momento, 
sendo infl uenciadas pelo colonialismo, onde a Igreja “es-
tava comprometida como os intentos dos Estados colo-
nizadores e com os avanços do capitalismo triunfante” 

(HOORNAERT, 1982, p. 27). Ao pesquisar e refl etir sobre 
as religiões afrobrasileiras entende-se que o preconceito 
atribuído pela sociedade a estes fazeres sagrado, advém 
do desconhecimento sobre práticas religiosas calcadas 
na ancestralidade, oralidade e culto à natureza e suas di-
vindades. Reconhecer e respeitar as religiões afrobrasilei-
ras perpassa por valorizar a diversidade cultural brasileira 
impregnada também na religião. Sendo esta, formadora 
de modelo de identidade que ratifi ca o país como multi-
cultural, a partir do legado de etnias que contribuíram para 
a formação da sociedade.

CONTROLE HIDROGEOLÓGICO ESTRUTURAL 
DO MUNICÍPIO DE LAGARTO, SERGIPE

Luiz Paulo Dantas Medeiros Ferreira, Cristine Lenz

Resumo

A pesquisa das águas subterrâneas de uma determinada 
região é de suma importância, pois serve de argumento 
para a fonte do abastecimento de água de uma comuni-
dade. Embora seja bem determinante a importância dos 
recursos hídricos subterrâneos para a sobrevivência e 
desenvolvimento da nossa espécie e dos outros animais, 
os estudos dos mananciais subterrâneos ainda trás uma 
difi culdade técnica, na qual ao longo do tempo, se tenta 
superar com certa relutância. O presente trabalho tem 
como objetivo principal, o levantamento de dados es-
truturais da região de Lagarto, e relacionar esses dados 
com perfi s de poços para caracterizar a relação da vazão 
dos poços de água subterrânea com a orientação e in-
tensidade das falhas e fraturas na região, consequente-
mente estudar o potencial hidrogeológico no município 
de Lagarto, localizado na região Sudoeste do Estado de 
Sergipe. Compondo uma área de 962,5 km², é composto 
por uma diversidade de formações geológicas, formada 
por litologias metassedimentares além de rochas crista-
linas do embasamento Complexo Gnáissico Migmatítico 
Granulito e por fi m, rochas sedimentares das Formações 
Cenozóicas Superfi ciais, o Grupo Barreiras e depósitos 
continentais superfi ciais. Hidrologicamente, a partir de 
dados na correlação de poços da Deso, o potencial hí-
drico das formações mencionadas é considerado bom 
no geral, tendo como base que o depósito de água sub-
terrânea nestes tipos de rochas, ocorrem a partir do seu 
fraturamento ou por constituição de falhas, onde normal-
mente se constituem em pequenos reservatórios, típico 
de aquíferos fi ssurais. De acordo com os resultados, o 
modelo geoestrutural sugere a prospecção de água sub-
terrânea ocorra com prioridade em regiões ao longo das 
fraturas originadas de deformações tectônicas. Essas 
fraturas são com as direções NNW-SSE, NW-SE, N-S.

ESTRESSE EM ALUNOS INGRESSANTES DOS CURSOS 
DAS CIÊNCIAS HUMANAS E DA SAÚDE

Tatiana Carvalho Socorro, José Marcos Melo dos Santos, 
Yune Damaceno, Izabelle Leite Pereira Macedo

Resumo

A vida na universidade corresponde a um período no 
qual os indivíduos são expostos a influências psicos-
sociais que podem desencadear situações estresso-
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ras, prejudicando a saúde e a qualidade de vida dos 
estudantes (CALAIS et al., 2007). Nesse sentido, a 
presente pesquisa objetiva analisar o nível de estres-
se em estudantes dos cursos das áreas de Ciências 
da Saúde e de Ciências Humanas. E, especificamente 
pretende detectar a sintomatologia física e psicológica 
de estresse prevalente nesses estudantes e identificar 
em que fase do estresse os alunos se encontram, de 
acordo com o Inventário de Sintomas de Stress para 
Adultos de Lipp (ISSL). Quanto à natureza desse estu-
do, o mesmo trata-se de uma pesquisa de caráter des-
critivo exploratório com uma abordagem quantitativa. 
A amostra foi constituída por 126 indivíduos, sendo 97 
mulheres e 29 homens, ingressantes e estudantes dos 
cursos de Direito, Serviço Social e Nutrição  da Univer-
sidade Tiradentes, local onde foi realizada a coleta dos 
dados. Utilizou-se um questionário sociodemográfico, 
com o objetivo de caracterizar a amostra e o Inventário 
de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL). A 
partir da análise dos dados, verificou-se que há uma 
diferença mínima entre os resultados obtidos em re-
lação ao número de indivíduos com nível de estresse 
significativo para inserção em algumas das fases re-
lacionadas por LIPP (1996) e aqueles que não obtive-
ram níveis de estresse significativos para a inclusão 
supracitada. Dentre a incidência de níveis de estresse 
encontrada, a fase obtida em maior grau foi a de resis-
tência, indicando que o nível de estresse nos calou-
ros necessita ser alvo de atenção para que, de forma 
preventiva, evite-se que este venha a se tornar algo 
patológico. Além disso, esse estudo apresenta a uti-
lização de estratégias de enfrentamento do estresse 
por parte dos alunos. Ademais, essa investigação pos-
sibilitou um incremento de dados para pesquisas futu-
ras, e contribuiu com o referencial teórico pertencente 
a essa área, bem como pode auxiliar na construção, 
implantação e melhoria de programas já existentes na 
Universidade em questão que possam auxiliar em um 
processo de ingresso saudável.

A USUCAPIÃO POR ABANDONO DE LAR: SUA (IN)
CONSTITUCIONALIDADE

Letícia Rocha Santos, Anna Lívia Gomes Melo, Gustavo 
Siqueira de Melo, Pedro Durão Filho

Resumo

O instituto da usucapião urbana não é recente; entre-
tanto, as alterações na legislação civil proporcionaram 
a criação de uma nova modalidade de usucapião: por 
abandono de lar. Consubstanciada no artigo 1240-
A do Código Civil, estabelece que resta configurada 
a usucapião caso o cônjuge afaste-se da residência 
por mais de dois anos. Em que pese este artigo esteja 
em vigência, verificou-se nesta pesquisa como se deu 
esta alteração na lei. A problemática está na aferição 
da constitucionalidade da lei; apesar de aparentemen-
te ser constitucional sob o aspecto material, há gran-
de controvérsia sobre a constitucionalidade formal 
do referido dispositivo. Logo, é de suma importância 
analisar a origem, a motivação e a repercussão des-
sas alterações, haja vista que não raras vezes são pro-
mulgadas leis flagrantemente inconstitucionais; a vi-
gência destas abala os pilares da segurança jurídica e 

pode ter graves consequências práticas. Sendo assim, 
faz-se necessário e salutar aanálise do tema sob uma 
ótica principiológica do Direito; pesquisar a origem e 
a compatibilidade constitucional do ato normativo em 
questão, levando em consideração a violação ao que 
preceitua a Carta Magna acerca do processo legisla-
tivo. O viés metodológico consiste na pesquisa biblio-
gráfica de caráter analítico e crítico, além da episte-
mologia referente à jurisprudência selecionada sobre 
o tema. A partir das inquietudes dos acadêmicos de 
direito supracitados foi selecionado o presente tema; 
pôde-se, então, aferir sob quais aspectos o dispositivo 
em questão é inconstitucional, ressaltando a impor-
tância da obediência ao devido processo legislativo. 

ALIENAÇÃO PARENTAL: MEDIAÇÃO DE CONFLITO

Pedro Durão Filho, Gustavo Siqueira de Melo, Anna Lívia 
Gomes Melo, Leticia Rocha Santos

Resumo

A Alienação Parental se refere à situação em que um 
ente familiar manipula os filhos para que sinta raiva, 
ódio pelo outro genitor, ou seja, é um processo que 
consiste em programar uma criança para que, sem 
justificativa, odeie um de seus genitores. Esses casos 
vêm aumentando atualmente, devido a um maior nú-
mero de separações, o que faz necessário um estu-
do acerca do tema. A maioria dos casos da chamada 
Síndrome da Alienação Parental (SAP) estão associa-
dos a situações nas quais ocorrem a ruptura da vida 
conjugal e isso gera em um dos genitores, uma ten-
dência vingativa. Quando este não consegue elaborar 
adequadamente o luto da separação, desencadeia um 
processo de destruição, vingança, desmoralização e 
descrédito do ex-cônjuge. Neste processo vingativo, 
o filho é utilizado como instrumento da agressividade 
direcionada ao seu antigo parceiro. Essa pesquisa tem 
por finalidade analisar o papel do judiciário na resolu-
ção dos casos de Alienação Parental através da me-
diação familiar e identificar o papel da Psicologia Jurí-
dica na recuperação das vitimas. A metodologia para a 
realização deste trabalho se constituiu em pesquisas 
bibliográficas, com a utilização de livros, documentá-
rios, artigos e periódicos. Verificou-se, portanto que as 
relações familiares são extremamente trabalhosas e 
as questões discordantes entre elas devem ser anali-
sadas e resolvidas com cuidado para que não haja ne-
nhuma sequela posterior. O mediador familiar possui 
em suas mãos uma tarefa árdua e de grande respon-
sabilidade, na qual ele desempenha o papel de fazer 
com que as partes se compreendam e cheguem a uma 
resolução satisfatória para todos. Já através do acom-
panhamento psicológico há grande possibilidade de 
haver uma queda considerável no número de ocorrên-
cias de litígios domésticos decorrentes da Síndrome 
da Alienação Parental, além disso, o psicólogo auxilia 
na recuperação da criança que foi vitima da alienação. 
Através da terapia clínica e da confiança do paciente 
no profissional, inicia-se um trabalho que busca trans-
formar a visão do filho e dos genitores sobre como 
lidar com a relação conflituosa existente entre eles. 
Desta forma, o alienador revê o seu posicionamento e 
suas atitudes ao lidar com o outro genitor.
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CONTRATO DE MANDATO

João Jorge Alvarez Damous Magalhães Damous 
Magalhães, Ana Carolina Silva Sobral, Felipe Santos 

Ferreira, Renata Melo Henriques, Fabia Ribeiro Carvalho 
de Carvalho

Resumo

Defi nição e caracteristicas do contrato de mandato

INTOLERÂNCIA.COM: AS EXTREMAS DIREITAS VENE-
ZUELANA E COLOMBIANA NA INTERNET, UMA ANÁLI-

SE COMPARATIVA (2005-2013)

Anailza Guimarães Costa, Dilton Cândido Santos Maynard

Resumo

O presente trabalho teve como objetivo investigar a apro-
priação da internet pela extrema-direita para divulgar suas 
ideias intolerantes entre os anos de 2005-2013. Para tan-
to, selecionamos dois sítios sul-americanos: o colombiano 
Terceira Fuerza: Herencia - Tierra-  Comunidad (http://www.
tercerafuerzanacion.org/) e blog venezuelano Grupo Nacio-
nal Socialista pro liberación de Venezuela (http://nacional-
socialismovenezuela.blogspot.com.br/). Analisamos estes 
sites através da História Comparada por nos permitir ver 
como um mesmo problema – a ressurgência de organiza-
ções fascistas na América do Sul e as relações desses com 
a cibercultura – atravessa duas realidades distintas. Os mé-
todos de pesquisa empregados incluíram levantamento, 
visitação, classifi cação, catalogação, arquivamento e aná-
lise dos sites. O estudo sobre extrema-direita através dos 
sites selecionados, nos proporcionou ver que o fascismo 
ressurgiu de forma adaptada, com novos símbolos e discur-
sos que se adequam a realidade de cada país. Além disso, 
percebemos que estes grupos se apropriam das facilidades 
que a internet proporciona – anonimato, baixo custo, rapi-
dez – para divulgarem seus ideais intolerantes.
 

O REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES 
PÚBLICAS (RDC): NUANCES E PERSPECTIVAS

Yan Wagner Cápua da Silva Charlot, Patricia Veronica 
Nunes Carvalho Sobral de Souza

Resumo

Em razão dos valores contidos na Constituição Federal 
de 1988, a Administração Pública deve zelar pela conse-
cução do interesse público. Destarte, deve concretizar o 
bem-estar social prestando serviços tais como a educação, 
a saúde, o lazer, etc. Para a implementação destas e diver-
sas atividades estatais, necessário se faz as contratações 
públicas, regidas pela Lei Geral de Licitações, que carrega 
consigo uma série de amarras e empecilhos aos gestores 
honestos, comprometendo a efi ciente gestão da máquina 
governamental. De forma provisória, com o fi to de estabe-
lecer novas regras para licitações, necessárias à realização 
da Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016, surge 
o Regime Diferenciado de Contratação (RDC) e este traba-
lho investiga sua correlação com os princípios da Adminis-
tração Pública, além de tratar de diversas peculiaridades, 
a exemplo do advento da contratação integrada. Gastos 

bilionários, suspeitas de superfaturamento de obras, ques-
tionamentos acerca dos benefícios desse novo regime são 
algumas das questões que se colocam. Nestes termos, o 
RDC, antes criado a título provisório, em razão de se esten-
der para as contratações de obras em escolas e unidades 
de saúde, agora se tornou defi nitivo. Dada a relevância do 
tema, pretende-se, no presente estudo, analisar tal institu-
to jurídico especifi camente e suas inovações com relação 
à Lei Geral de Licitação (Lei 8.666/93). Visando a atender 
os objetivos propostos, o presente estudo se valerá do mé-
todo dedutivo, tendo em vista que se partirá da premissa 
geral de aplicabilidade do RDC, com objetivo específi co de 
analisar a adequação de tal instituto aos princípios que re-
gem a Administração Pública. Complementarmente, ado-
tou-se o método histórico para explicar o desenvolvimento 
da lei e sua aplicação. Por fi m, procedeu-se também a uma 
análise qualitativa, com leitura, interpretação e exposição 
dos dados coletados em sede de pesquisa bibliográfi ca e 
documental, livros pertinentes ao tema do Direito Público, 
especialmente de Direito Administrativo. Esta pesquisa é 
fruto de uma monografi a em Direito e se encontra em an-
damento, sob a orientação da Profª. Msc. Patrícia Verônica 
Nunes Carvalho Sobral de Souza.

O CONTRATO DE NAMORO E A UNIÃO ESTÁVEL 
NO CÓDIGO CIVIL DE 2002

Letícia de Jesus Santos, Ellen Rutiane do Nascimento 
Justo, Ellen Rutiane do Nascimento Justo

Resumo

O presente artigo apresenta a perspectiva do Código Civil 
de 2002 em relação ao contrato de namoro e a união es-
tável, que vem gerando discussões jurídicas, com a possi-
bilidade de estabelecer um contrato para limitar os efeitos 
da união estável, declarando a inexistência do animus de 
constituir família no curso de um relacionamento íntimo, 
afetivo e, muitas vezes, público e duradouro, correspon-
dente ao singelo namoro. O contrato de namoro está em 
ultima moda, porém a doutrina e jurisprudência já conso-
lidam o entendimento de que este instrumento, é nulo de 
pleno direito e por alguns taxado de inexistente, existem 
outras teses em contrário que consideram que o contrato 
de namoro pode ser útil como um meio de prova da inexis-
tência de união estável, mas se houver comprovação da 
existência efetiva da união, esse contrato não será capaz 
de produzir qualquer efeito jurídico. Dito isto, cabe escla-
recermos que abordaremos mais especifi camente do que 
se trata e quais as consequências jurídicas do referido 
contrato, qual a sua implicação no mundo jurídico, qual a 
sua validade perante a União Estável e a verifi cação desta 
e como afastá-la.

FAMÍLIA MONOPARENTAL: NA SOCIEDADE 
CONTEMPORÂNEA; DIREITO DE SER RECONHECIDA 

COMO ENTIDADE FAMILIAR

Julia Cristina Monteiro Souza, Scarlet Larissa de Santana Hora

Resumo

Hoje a família é consequência de um histórico processo. 
Observando as mudanças ocorridas na sociedade, fez-
se essencial a acolhida de novas entidades familiares. O 
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tema discutido por esse trabalho é a família monoparental 
brasileira, reconhecida constitucionalmente, pois lhe falta 
reconhecimento Civil. O intento geral deste trabalho será 
suceder um estudo minucioso da monoparentalidade 
familiar brasileira, após seu reconhecimento constitucio-
nal. Considerando que essas famílias existem desde os 
primórdios da humanidade, decorrente de viuvez, e recen-
temente dos divórcios e das mães solteiras, entre tantos 
outros fatores. Buscando então responder as seguintes 
questões: Como vivem as famílias monoparentais nessa 
sociedade? Qual a importância dessas famílias? E qual 
o processo de formação delas? E o seu reconhecimento 
diante do ordenamento jurídico e as jurisprudências. 

PRECEDENTES JUDICIAIS: DO COMMON LAW AO 
PROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

BRASILEIRO

Laís Carvalho Leite Santos, Martha Franco Leite

Resumo

Este trabalho é um primeiro passo para o desenvolvimen-
to de um artigo a ser escrito em co-autoria com a Profes-
sora Martha Franco Leite e, posteriormente, tema a ser 
desenvolvido como Monografi a, Trabalho de Conclusão 
do Curso de Direito na Universidade Tiradentes (UNIT). O 
interesse pelo tema surgiu durante as aulas de Processo 
Civil II, ministradas pela co-autora, nas discussões acerca 
do Projeto do Novo Código de Processo Civil, atualmente 
em tramitação no Congresso Nacional. Percebe-se, com 
clareza, no Código Projetado, a tendência legislativa bra-
sileira à valorização dos precedentes judiciais, tendên-
cia esta já vislumbrada no ordenamento pátrio desde a 
Emenda Constitucional nº 45/2004, que inseriu na Cons-
tituição Federal a fi gura da Súmula Vinculante. Também 
no Código de Processo Civil em vigor, após reiteradas 
reformas ao seu texto original, muitos dispositivos já de-
monstram essa crescente força dos precedentes, o que 
concretiza uma aproximação de sistemas jurídicos, posto 
que nossa tradição de civil law se vê mesclada com insti-
tutos até então característicos dos sistemas de common 
law. Objetivamos, portanto, com este estudo, apresentar 
uma abordagem geral acerca dos precedentes judiciais, 
comparando o sistema brasileiro (civil law) com o sistema 
norte-americano (common law), esclarecendo conceitos 
pertinentes ao tema (stare decisis, ratio decidendi, obter 
dictum, dentre outros), bem como indicando as princi-
pais diferenças e a aproximação entre os dois sistemas. 
Em seguida, pretendemos analisar o papel do precedente 
judicial no ordenamento jurídico brasileiro atual – espe-
cialmente quanto à criação de institutos que acabam por 
vincular os juízes, em seus julgados, a decisões proferi-
das pelos tribunais superiores – e examinando como os 
meios de uniformização da jurisprudência têm afetado as 
decisões judiciais. Dessa forma, esperamos que seja pos-
sível compreender as motivações que levaram o Projeto 
do Novo CPC a adotar uma postura de sistema misto, em 
que “a lei reina, mas a jurisprudência governa” (MORETO, 
2012). A pesquisa é eminentemente documental e doutri-
nária, fazendo uso de leis, jurisprudência, livros, revistas 
e artigos científi cos. Dentre os autores nacionais a serem 
utilizados podemos destacar Luiz Guilherme Maronini e 
Gustavo Santana Nogueira. Esperamos, portanto, com 
esta pesquisa, compreender as mudanças propostas para 

o Direito Brasileiro, especialmente do ponto de vista pro-
cessual, empreendidas a partir da crescente valorização 
dos precedentes judiciais.

REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS: 
UMA INTERFERÊNCIA ESTATAL CONTRA 

AUTODETERMINAÇÃO DA FELICIDADE MATRIMONIAL

Ana Carla Sousa Santos, Deison de Souza Nobre

Resumo

Introdução: Muito embora o atual Código Civil tenha sido 
elaborado sob o império da Constituição Federal de 1988, 
não raro se verifi ca a presença de ranços patrimonialistas 
– oriundos do extinto Código de 1916 – em seu corpo nor-
mativo e tal fato destoa da ordem humanística que emana 
da Constituição e do consequente movimento de Cons-
titucionalização do Direito. Boa parte desses exemplos é 
encontrada no que tange aos Regimes de Bens entre os 
Cônjuges, como é o caso da imposição legislativa do Regi-
me de Separação Total de Bens quando da celebração do 
matrimônio em determinadas situações. É o que aponta 
o CC/02 em seu Artigo 1.641. Objetivo: analisar os casos 
em que a Lei Civil impõe tal Regime e elencar os motivos 
que fundamentam a tese de inconstitucionalidade de tal 
previsão imposta pelo Legislador porquanto macula prin-
cípios constitucionais vigentes, tais como o da autonomia, 
da igualdade – uma vez que o legislador visou claramente 
proteger alguém a quem ele chama de “vulnerável” – e, 
por fi m, a própria dignidade da pessoa. Metodologia: Cum-
prindo uma pesquisa bibliográfi ca que abrange desde a 
doutrina clássica à jurisprudência dos Tribunais Superio-
res, Sob orientação da Profª Acácia Gardênia Santos Lelis, 
em associado a estudo de caso extraído na Jurisprudência 
dos Tribunais Superiores. Resultados: concluímos que a 
aplicação do referido artigo do CC, não obstante se dê ao 
argumento de que se busca proteger o patrimônio dos nu-
bentes, caminha na contramão da atualidade constitucio-
nal e daquilo que se convencionou chamar de Direito de 
Família Mínimo (visa minimizar a intervenção estatal das 
relações de família), confi gurando-se uma interferência 
estatal desnecessária na gerência da autonomia privada 
dos nubentes, o que se deve rechaçar.
 

MATEMÁTICA E OS EFEITOS DA PROVA BRASIL NA 
ESCOLA ESTADUAL GENERAL VALADÃO

Maria Prazeres Nunes

Resumo

As maiores difi culdades de aprendizagens dos alunos 
brasileiros estão voltadas para as disciplinas das ciências 
exatas, principalmente a Matemática, aparece com um ín-
dice de reprovação e desistência considerável. Com base 
nos dados da prova Brasil, aplicada no ensino fundamen-
tal no 5º ano e 9º ano, sobre as duas matérias necessá-
rias portuguesas e matemática. Nota-se que em Aracaju 
a Escola Estadual General Valadão vem se destacando 
entre os anos: 2007 a 2011 das demais do seu grupo de 
classifi cação social, com uma margem signifi cativa em 
ambas as disciplinas. Porém o destaque maior foi no 5º 
ano, os alunos tiveram um bom rendimento tanto na prova 
de português da qual obtiveram de 17% em 2007, passou 
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para 44% em 2011. Já na prova de matemática passaram de 
8% em 2007 para 28% em 2011; um aumento de 20%. Dos 
29 alunos, 12 demonstrou o aprendizado adequadoNão 
foram encontrados dados para a competência leitura e 
interpretação de textos até o 5° ano. . O aprendizado é 
calculado com base no desempenho em leitura e inter-
pretação de texto para (Português) e resolução de proble-
mas (Matemática). As escolas públicas são avaliadas a 
cada dois anos pela Prova Brasil. Dessa forma podemos 
acompanhar e avaliar o desenvolvimento tanto da escola 
como do aluno e o método utilizado dos professores. O 
objetivo com essa pesquisa é analisar e avaliar as mudan-
ças compatíveis e reveladoras da qual levou os alunos da 
escola Valadão apresentar um rendimento signifi cativo 
dentro desse quadro de difi culdades no aprendizado de 
matemática. Para que possamos compreender melhor o 
campo de atuação dos professore e o desenvolvimento 
administrativo “gestão” das escolas, afi nal para termos 
um bom desenvolvimento no aprendizado do aluno tem 
que ser um conjunto funcional de todos os elementos que 
faz parte da escola. O método utilizado na pesquisa foi os 
dados estatísticos, às fontes orais através de entrevistas 
com professores e coordenador pedagógico em busca de 
informação sobre a metodologia de ensino.

A POSSIBILIDADE DE CONCRETIZAR DIREITOS 
HUMANOS ATRAVÉS DE NOVA INTERPRETAÇÃO 
DA LEI DE ANISTIA COM BASE NO CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE

Dênio Fernando Rezende Vieira Júnior, Martha Franco Leite

Resumo

O presente trabalho se propõe a promover uma refl exão 
acerca da Lei de Anistia (Lei 6.683/79), considerando a 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
nº 320/DF, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade 
– PSOL, que aguarda uma decisão do Supremo Tribunal 
Federal. Embora já tenha havido anterior propositura de 
ADPF pela OAB (153/2008), visando questionar a vigência 
da referida Lei ante a nova ordem constitucional de 1988 e 
pugnando pela interpretação conforme a Constituição Fe-
deral de alguns de seus dispositivos, com julgamento pela 
improcedência, abre-se uma nova possibilidade interpre-
tativa ante a existência de decisão posterior proveniente 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em 
2010, que condenou o Brasil a promover a persecução pe-
nal de graves violações de Direitos Humanos ocorridas no 
período da ditadura – guerrilha do Araguaia. A pesquisa 
que pretendemos desenvolver tem como objetivo traçar 
um paralelo entre as duas ADPF’s, visando demonstrar 
que não há confl ito entre elas, já que na primeira foi fei-
to um controle de constitucionalidade – ou seja, decidiu o 
STF que a Lei estaria de acordo com a Constituição Fede-
ral – e, na segunda, a pretensão se funda em um controle 
de convencionalidade – ou seja, na verifi cação da (in)com-
patibilidade da Lei perante a Convenção Americana de 
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Tal 
Convenção foi ratifi cada pelo Brasil, que também reconhe-
ceu como obrigatória a competência da Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos em todos os casos relativos à 
sua interpretação e aplicação, de modo que as decisões 
da Corte têm força vinculante no País. Ainda nesta senda, 
pretendemos evidenciar, com base em respaldada pesqui-

sa documental – bibliográfi ca, doutrinária e jurispruden-
cial – que não existe conexão entre crimes políticos e os 
chamados crimes de lesa-humanidade, de modo que não 
se pode anistiar crimes graves cometidos por agentes do 
Estado, civis ou militares, durante a ditadura militar, de-
vendo tais crimes serem considerados como insuscetíveis 
de anistia e/ou prescrição. Evidente está a importância da 
pesquisa, pois envolve estudo sobre o posicionamento do 
Supremo Tribunal Federal no tocante ao tema dos Direitos 
Humanos e Tratados Internacionais, através de controle 
de convencionalidade, além de se caracterizar como tema 
de relevância ímpar para as discussões voltadas à memó-
ria e à verdade da época da ditadura, que tanto sufocam e 
envergonham nosso País e nosso povo.     

ESPETACULARIZAÇÃO 
DA VIDA PRIVADA NAS REDES SOCIAIS

Alberto Hora Mendonça Filho, Fernando Rocha Fontes de 
Oliveira, Letícia Rocha Santos

Resumo

Inúmeros pensadores tentam elucidar quem é o homem 
hodierno, isto é, o homem da pós-modernidade – em espe-
cial, norteando-se através da visualização da interferência 
tecnológica. Posto a não existência de uma concordância 
quanto a resposta fi nal, vê-se mister verifi car o impacto da 
tecnologia sobre a mente humana e sua inerente consci-
ência da identidade individual. Deve-se observar que isto 
acaba por acarretar novas relações e equilíbrio do homem 
para com os seus espaços cognitivos, seus pares e suas 
extensões. Enquanto que o homem iluminista era mais 
“eucentrista”, refl exo da máxima “Penso, logo existo”, per-
cebeu-se, com o passar do tempo, a importância dos fa-
tores externos para a construção da identidade, surgindo 
dessa forma, o sujeito sociológico. Por meio da apreciação 
da obra freudiana, percebe-se que a identidade é formada 
por meio de processos inconscientes. Mormente a globa-
lização que minimiza a compreensão das distâncias, bem 
como as escalas de tempo. Dessa forma, proporciona no-
vos métodos de comunicação como também um acrésci-
mo no rol de agentes comunicadores. Portanto facilmente 
vai-se de encontro à dicotomia dos âmbitos público e pri-
vado. Esta se trata de uma invenção histórica e datada, 
vindo a ganhar consistência na Europa dos séculos XVIII 
e XIX, quando o mundo burguês carecia de um espaço de 
descanso, longe dos afazeres da vida pública. Era o cená-
rio idílico para introspecção, noutras palavras, revelar a si 
mesmo – vide Confi ssões, célebre obra de Rosseau. Esse 
diário, aonde se retratava o “eu”, se apresenta de forma 
mais intensa com as redes sociais. Pois, compartilha-se 
muito facilmente com um sem-número de pessoas o local 
de trabalho, o cônjuge, posição política, predileção musi-
cal... Logo, é de suma importância analisar a repercussão 
da vida privada quando exibida nas redes sociais e se há 
ciência do nível de propagação da mesma, haja vista que 
muito facilmente se abdica do direito constitucional à in-
timidade, alocado no art. 5º, X, da Carta Constitucional de 
1988, em prol de outra garantia constitucional, a liberdade 
de expressão. Como o jurista deve, quando apresentado 
um confl ito de direitos, utilizar a Técnica da Ponderação 
para que não se mitigue um deles; o popular também deve 
ter conhecimento dos direitos para que realize sua esco-
lha de forma sensata. Sendo assim, faz-se necessário e 
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salutar a do tema análise sob a ótica principiológica do 
Direito; aferir o grau de extensão da comunicação, quando 
em rede. O viés metodológico consiste na pesquisa biblio-
gráfi ca de caráter analítico e crítico. De periódicos encon-
tros entre os acadêmicos de Direito supracitados, tem-se 
o presente trabalho.

ADOÇÃO INTERNACIONAL COMO ALTERNATIVA PARA 
O ABONDONO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES

Cristiano Donato da Cruz, Adriana Amaral Silva, Acácia 
Gardenia Santos Lelis

Resumo

O presente artigo visa explorar como se perpetua a ado-
ção internacional no âmbito do ordenamento jurídico bra-
sileiro, bem como a relação jurídica com outros países, 
como o estatuto da criança e adolescente (ECA) atua no 
sentido de protegê-las, para que sejam adotadas por famí-
lias sérias e compromissadas em estabelecer uma relação 
de amor e afeto para com seu novo pupilo, buscando ver 
as garantias dadas pelos casais que tem fi lhos e principal-
mente os que não podem tê-los, para conseguir dar uma 
vida digna a essas crianças indefesas e abandonadas, 
buscando fazer uma refl exão com as políticas sociais, em 
função de verifi car o porquê dos pais biológico confi aram 
seus fi lhos aos cuidados de outrem, no entanto, o Brasil só 
tem dados sobre a adoção internacional a partir de 2003 
até 2011 depois que adotou a conversão de Haia em 1999.

DIREITOS

Raul Victor de Menezes Santos, Diego Vieira de Souza

Resumo

Embasado nas transformações socioculturais pelas quais 
nossa sociedade vem passando ao longo dos tempos, 
esta investigação objetivou demonstrar as diversas ques-
tões que envolvem o concubinato, bem como suas conse-
quências práticas nos mais diversos casos

O HABEAS DATA COMO EFETIVAÇÃO DO 
DIREITO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NA 

JURISPRUDÊNCIA DO STF

Jéff son Menezes de Sousa, Liziane Paixão Silva Oliveira

Resumo

Ao vislumbrar que a nossa Carta Magna, muito embora 
não tenha previsto o direito à proteção dos dados pes-
soais, trouxe a garantia constitucional do habeas data, 
o presente trabalho cuidou de realizar um estudo acerca 
dos conceitos constitucionais deste remédio fundamen-
tal e do direito à proteção de dados pessoais dentro de 
um recorte dos julgamentos mais signifi cativos proferidos 
pelo “guardião” da Constituição (art. 102, CF88), elencados 
na publicação ofi cial do STF: A Constituição e o Supremo 
(2011) e da doutrina que compõe um discurso científi co. 
A escolha das decisões judiciais do STF que alimentam 
o objeto de estudo referenda e, de alguma forma, exami-
na a eleição feita pela própria Corte dos julgamentos que 
reputa mais importantes, pois “representa(m) o legado da 

nossa Suprema Corte às futuras gerações ao difundir o 
conhecimento das suas decisões a respeito de cada uma 
das normas da Constituição de 1988” (BRASIL, 2011). Nes-
te contexto, o trabalho examina a efi cácia do habeas data 
como meio de efetivação do direito à proteção de dados 
pessoais, a partir da análise de conteúdo das nove deci-
sões do Supremo Tribunal Federal (STF), sendo elas o HD 
18-QO, HD 82-AgR, HD 87-AgR, HD 90-AgR, HD 92-AgR, 
RHD 22, RHD 24, RE 165.304 e RMS 24.617. O trajeto me-
todológico da pesquisa foi construído inicialmente com o 
levantamento do referencial teórico, a partir de pesquisa 
bibliográfi ca, aliada à técnica de fi chamento e análise de 
conteúdo de Laurence Bardin (1977), sendo uma técnica 
para se analisar e estudar a comunicação de maneira ob-
jetiva e sistemática, com a análise de conteúdo “buscam-
se inferências confi áveis de dados e informações com 
respeito a determinado contexto, a partir dos discursos 
escritos ou orais de seus atores e/ou autores” (MARTINS, 
2007, p.95). Medir a implicação do poder judiciário, repre-
sentado pelo Supremo, no caso, nos seus discursos, esse 
é um exemplo dentre a infi nidade de análises de conteú-
do possíveis, uma vez que tudo o que é dito ou escrito é 
susceptível de ser submetido a uma análise de conteúdo 
(HENRY; MOSCOVICI, 1968). Dessa forma, a categoriza-
ção substantiva dos acórdãos do STF, a partir das técni-
cas de análise de conteúdo, estabeleceu três categorias: 
(a) competência; (b) pretensão resistida; (c) ilegitimidade e 
inidoneidade processual. Pautando-se em três discursos: 
a) científi co, b) legal e c) judicial, as conclusões capilares 
são: a) por meio do habeas data o STF ainda não concreti-
zou o direito à proteção de dados pessoais, em que pese 
ter se prendido a aspectos processuais para ter denegado 
ordem em todos os nove casos analisados; e b) a nomen-
clatura “direito à proteção de dados pessoais” é mais ade-
quada por ser mais abrangente, pois inclui a proteção de 
informações pessoais, em relação a “autodeterminação 
informativa” produto do sistema jurídico europeu.

QUALIDADE NO ATENDIMENTO: UMA AVALIAÇÃO 
BIBLIOMÉTRICA NOS PERIÓDICOS CIENTÍFICOS 

NACIONAIS (1997-2013)

Rachel Barreto Garcia Pereira, Nathalia Carvalho Moreira

Resumo

Visando conhecer o perfi l da produção de artigos científi -
cos sobre a Qualidade no Atendimento em âmbito nacio-
nal, este trabalho objetivou analisar e mensurar os artigos 
científi cos classifi cados pelo Sistema Qualis da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal no Nível Superior 
(CAPES) na área de Administração, Ciências Contábeis e 
Turismo dos estratos A1, A2, B1 e B2, entre os anos de 1997 
a 2013. Sendo uma pesquisa com objetivo exploratório, 
quanto aos meios bibliográfi ca, de abordagem quantita-
tiva realizada pelo método da bibliometria, foram analisa-
dos 24 artigos (encontrados) em 13 revistas científi cas na-
cionais. Dentre os principais resultados, observou-se que, 
a maior parte dos estudos foram feitos pela abordagem 
metodológica qualitativa e que os autores mais citados 
nas referências são de nacionalidade estrangeira. Por fi m, 
concluiu-se que o tema “Qualidade no Atendimento” ape-
sar de sua importância, não esteve em evidência durante 
esses anos. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Universidade Federal de Sergipe como requisito para 
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obtenção do título de Bacharel em Secretariado Executivo. 
A orientação é da Profª. Msc. Nathalia Carvalho Moreira.

DOENÇAS RELACIONADAS 
AO AMBIENTE DE TRABALHO

Diego Silva Souza, Andre Oliveira dos Reis, Andreia Sou-
sa Pereira, David Lira Cerqueira, Christian Santos Matos, 

Plinio Rafael Machado dos Santos, Tiago Oliveira

Resumo

Esta pesquisa tem como objetivo mostrar que na maioria 
das vezes o ambiente de trabalho pode contribuir negativa-
mente para a saúde do trabalhador. Para isso, inicialmente 
serão apresentadas e defi nidas algumas doenças relacio-
nadas ao ambiente de trabalho e seus respectivos agentes 
causadores. A partir de então, serão apresentadas medidas 
economicamente viáveis à prevenção a saúde e a integri-
dade física do trabalhador, com intuito de reafi rmar o fato 
de que prevenir é sempre melhor do que tratar e muito mais 
barato do que reabilitar. É interessante salientar, que duran-
te este estudo não serão apontados culpados ou respon-
sáveis pelas precárias condições de trabalho, geralmente 
encontradas, pois este não é nosso objetivo. Ou seja, bus-
car-se-á a conscientização dos envolvidos, sejam empre-
gados, empregadores ou profi ssionais especializados, do 
perigo e dos riscos oferecido pelo ambiente, e alguma das 
várias formas de se evitar cada doença por meio de ações 
preventivas, segundo os especialistas e laudos técnicos.

PEDAGOGIA SOCIAL: UMA EDUCAÇÃO 
SOCIALIZADORA- SUA IMPORTANCIA 

E CAMPOS DE ATUAÇÃO

Layana Dantas de Souza

Resumo

Estamos em uma sociedade onde as diferenças sociais 
fazem-se presentes em todos os lugares, Este artigo tem 
como objetivo mostrar a importância da Pedagogia Social 
no curso de Pedagogia e para a sociedade, mostrando que 
a educação pode acontecer em diversos âmbitos sociais 
por meio da educação não-formal. A pedagogia social 
faz uma ligação entre o processo cognitivo e sociológico. 
Foram analisados os campos em que a Pedagogia Social 
se faz presente. Os procedimentos metodológicos dessa 
pesquisa foram bibliográfi cos através da analise de au-
tores como Gadotti, Machado, Gohan e Freire, que falam 
sobre a relevância da pedagogia social para a classe ex-
cluída. E através desse artigo pudemos ver a importância 
da Pedagogia Social na vida de todos, principalmente para 
os que por um motivo ou outro acabam se tornando ex-
cluídos da sociedade e que é possível através de projetos 
sociais, buscar caminhos para a melhoria na qualidade de 
vida profi ssional e social das minorias marginalizadas.

AVALIAÇÃO ESCOLAR: ÚNICA PRÁTICA EFICAZ?

Luciana Virgilia Amorim de Souza, 
Isabel Maria Amorim de Souza

Resumo

A avaliação processual pode ser formativa e/ou contínua 
servindo para avaliar a pratica do professor em quantifi car 
a aprendizagem dos alunos ao longo do resultado e ativi-
dades feitas na sala de aula. A avaliação processual ana-
lisa as atividades do ensino e aprendizagem e para isso 
seria necessário acompanhar o conhecimento adquirido, 
a construção da identidade e as difi culdades e problema. 
A avaliação, geralmente, é vista como meio de domínio e 
poder por parte dos professores, pois eles tem total res-
ponsabilidade em saber proceder o andar da avalição no 
sentido de melhorar a maneira de obter os devidos resul-
tados. O professor ao avaliar identifi ca a aprendizagem do 
aluno na sala, corrige e detecta os possíveis erros, inter-
preta o que a turma absorveu de sua aula, mudando as-
sim, sua expectativa. Para que exista uma boa avaliação 
e amenizem as difi culdades do rendimento dos alunos é 
necessário que exista uma exclusão da imagem gerada 
no que se refere ao poder do professor na sala de aula, de 
forma que ao exercer esse papel cria uma cultura puniti-
va assegurando a não garantia de sua efi cácia enquanto 
professor regente. Para a realização avaliativa condizente 
com sua aprendizagem, o aluno terá resultados satisfató-
rios quando o professor detém uma formação valorativa, 
efi ciente e não-defi citária, o que de certa forma garantirá 
a qualidade de seu trabalho e prática docente. A avalia-
ção serve para conceituar e trazer uma refl exão, criticida-
de do conteúdo absorvido pelo discente, sendo para isso 
adaptar-se urgentemente com sua disciplina em questão. 
A avaliação busca novos resultados em que está em jogo 
a qualidade da satisfação dos resultados que assim se-
jam positivos. O resultado da avaliação busca uma melhor 
aprendizagem. A avaliação está sujeita a ação no sentido 
de construir uma educação de qualidade. Serve também 
à prática educativa. O professor neste caso é o mediador 
entre a experiência cultural e educativa do aluno. Os valo-
res éticos condicionam a uma fi nalidade do processo de 
formação da aprendizagem do educando. É necessário 
que o aluno deseje e seja motivado a aprender, pois assim 
a formação de aprendizagem será proveitosa e válida. A 
solidariedade favorece a autonomia e independência na 
hora de construir o conhecimento. Essa construção pau-
ta na apropriação do sujeito ser e aprender. A discussão 
que gera conhecimento é de natureza cognitiva, afetiva e 
espiritual e dessa forma é que condiciona a absorção do 
aprendizado. Este trabalho foi baseado em metodologia 
pesquisa bibliográfi ca nos autres como: Aranha, Libâneo, 
Freire, Vasconcelos, Luckesi.
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DESTINO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL EM ARACAJU

Maria das Graças Silva Correia, Matheus Lima Pereira, Júlio 
César Santos, Fernanda Lima Ramos, Felipe Eugênio dos 
Santos França, Gilglésia dos Santos Ferreira, MislaineMou-
ra Lima, 

Resumo

O presente estudo demonstra que os resíduos da constru-
ção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos 
domiciliares, em áreas de “bota fora”, em encostas, corpos 
d’ água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei, obede-
cidos os prazos defi nidos no art. 13 da resolução do Con-
selho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. Toda cons-
trução por menor que seja necessita da PGR registrada e 
autentifi cada. Este documento aponta e descreve as ações 
relativas ao manejo dos resíduos sólidos em seus mais va-
riados aspectos. Esta pesquisa teve como objetivos: iden-
tifi car as fontes de produção dos resíduos da construção 
Civil, possíveis locais de descarte e impactos ambientais 
dos resíduos por estes causados e analisar as soluções 
desenvolvidas. Justifi ca-se este trabalho por ser um tema 
muito atual e relevante para a sociedade, seja em aspectos 
econômico, ambiental, histórico e social. É uma questão 
de difícil resolução, desafi adora. A metodologia baseou-se 
em Pesquisas Bibliográfi ca e Documental, esta em análise 
de relatórios de entidades ligadas às Secretarias do Mu-
nicípios, Sindicatos ou Universidades locais. Em suma, foi 
identifi cado o fechamento do lixão do Santa Maria e  en-
tregue o Centro de Triagem José Walter Bautista Vidal, no 
bairro 17 de Março. A realização desta proposta conferiu à 
cidade de Aracaju o título de Capital Modelo na gestão de 
resíduos sólidos. Este contexto foi fruto de muitas reivindi-
cações através da população e também do meio científi co 
que produziram vários artigos em prol dessa problemática.
 

ESTUDO PARAMÉTRICO PARA CONTROLE DINÂMICO 
DE VIBRAÇÕES DE UMA TURBINA EÓLICA MARINHA

Rodolfo Santos Conceição

Resumo

O trabalho busca realizar a análise dinâmica de uma es-
trutura à qual se deseja acoplar um atenuador de vibra-
ções, assim como determinar as características deste 
atenuador. A estrutura analisada trata-se de uma torre 
tubular metálica com 130 metros de altura formada por 
seção circular de alma vazada, sobre a qual se deseja 
instalar uma turbina eólica composta por uma nacele 
e três pás. Foi considerada a força de uma onda com 
altura de 4,0 metros e período de 6,0 segundos, com 
resultante agindo na altura de 51,4 metros. A torre foi 
discretizada em elementos finitos com 2,5 metros de 
comprimento sendo adotadas as características de sua 
seção média para cada elemento. Os objetos do estudo 
foram a relação entre a frequência do pêndulo (wp) e a 
da estrutura (ws) e consequentemente também a rela-
ção com a frequência da excitação (we), relação entre a 
massa do pêndulo (mp) e a da estrutura (ms), e a taxa de 
amortecimento do pêndulo (ξp). Para tanto, foi realizado 
um estudo paramétrico do comportamento do pêndulo 
e o consequente resultado sobre o comportamento da 

estrutura através de análise numérico-computacional. 
Para efeitos de comparação previamente à análise com 
o atenuador, foi realizada a análise estática e dinâmica 
da estrutura. Comparando-se as duas análises com re-
lação ao deslocamento no topo da torre verificou-se um 
fator de amplificação dinâmica de 1,5. Foi verificado que 
a estrutura responde preponderantemente na mesma 
frequência da excitação, que é menor que a frequência 
de seu primeiro modo de vibração, por esta razão, nas 
análises foi considerada apenas a influência do primei-
ro modo. Como o carregamento dinâmico possui perí-
odo ínfimo em relação à vida de projeto da estrutura, 
ele se repetirá milhões de vezes, desta forma torna-se 
interessante a instalação de um dispositivo de atenua-
ção das vibrações, pois qualquer redução da amplitude 
de tensões proporcionará um significativo aumento do 
número de ciclos permitido. Além do mais, a instalação 
de tal dispositivo permite uma otimização da estrutura, 
proporcionando economia de material e consequente 
redução de custos de fabricação, montagem e transpor-
te. Verificou-se que para frequências de excitação me-
nores que a da estrutura pode-se adotar um valor menor 
que a de excitação, entretanto sua eficiência será me-
nor, por sua vez se a frequência do pêndulo for maior 
que a de excitação o efeito será contrário, havendo am-
plificação das respostas.

ANÁLISE DINÂMICA VIA MÉTODO DA SUPERPOSIÇÃO 
MODAL DE UMA TORRE PARA TELECOMUNICAÇÕES

Rodolfo Santos Conceição

Resumo

Este trabalho propõe a análise de uma estrutura de torre 
metálica de telecomunicações, autoportante, inicialmente 
com 20 metros de altura, que assumirá a condição de es-
taiada para ter condições de assumir uma altura de 40 me-
tros. Esta estrutura sofrerá solicitações de seu peso próprio, 
e ação de cargas dinâmicas de vento. Assim esta análise se 
dará em dois momentos: Resposta Estática e Dinâmica no 
domínio do tempo, da estrutura sob tais solicitações. Even-
tos dinâmicos em estruturas, apesar de não ser uma ques-
tão atual, vêm se tornando mais presente no escopo dos 
projetistas à medida que as estruturas vêm sido executa-
das cada vez menos rígidas, resultando assim entre outros, 
em problemas com vibrações. O objetivo deste trabalho é 
verifi car as alterações no comportamento estático e dinâ-
mico da torre analisada quanto à mudança de tamanho, 
condições de contorno e massa de equipamentos acopla-
dos no topo. Foi desenvolvido um  modelo bidimensional e 
outro unifi lar em elementos fi nitos, ao qual foram aplicados 
os carregamentos referentes ao peso próprio e a ação do 
vento. O estudo mostra a importância da correta conside-
ração dos efeitos gerados pela ação do vento nas estru-
turas. Com base no exposto verifi ca-se que quanto menor 
a frequência natural de vibração da estrutura maior será a 
infl uência dos modos de vibração nos cálculos das forças 
correspondentes a parcela fl utuante. Verifi ca-se também 
que é de fundamental importância que se faça uma análise 
dinâmica em estruturas sob ação do vento, principalmen-
te se esbelta e fl exível, já que as respostas para cargas di-
nâmicas foram superiores se comparadas com as obtidas 
para os carregamentos estáticos para todas as confi gura-
ções consideradas. 
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GERENCIAMENTO DE RISCOS EM PLATAFORMAS DE 
PETRÓLEO (OFFSHORE): UMA ANÁLISE PRELIMINAR À 

LUZ DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS ENGENHEIROS

Maria Helena Pinto Chagas

Resumo

O objeto de estudo surgiu durante as aulas de Práticas 
de Engenharia de Petróleo I, sobre a Ética e o Código de 
Condutas na área de Engenharia, e a partir das notícias de 
inúmeras situações de falta de segurança em plataformas 
de petróleo (Off shore) e por consequência, a ocorrência de 
diversos acidentes. Percebe-se então que tais situações 
podem ser analisadas a partir da Ética, pois segundo infor-
mações preliminares, o código de conduta em algum mo-
mento foi quebrado; neste sentido é a intenção deste traba-
lho identifi car e analisar possíveis entraves entre a Ética e o 
papel da Engenharia diante dos megaprojetos petrolíferos. 
Entre as diversas ocorrências cita-se: a Piper Alpha (1988), 
Brent Charlie (2009) ambas no Mar do Norte (Europa), P-62 
Petrobras (Bacia de Campos 2014), Deep Water NS 23 (Ba-
cia de Sergipe – 2003), Ocean Winner (Bacia de Campos 
2013), P-15 (Macaé 2013), PHC 1 (Bacia de Campos 2013), 
Cidade Paraty (Bacia de Santos 2013). O trabalho encontra-
se em sua fase inicial, e apresenta-se como uma pesquisa 
exploratória e explicativa, a partir da conjunção dos méto-
dos de abordagens quanti-qualitativas, a ser desenvolvido 
através do método científi co hipotético-dedutivo, incial-
mente foi realizada uma revisão sobre o estado da Arte, 
posteriormente serão elencadas as principais referencias e 
as bases teóricas que darão suporte ao desenvolvimento 
da pesquisa, que será de cunho bibliográfi co, neste sentido 
serão utilizadas além das referências, alguns documentos 
que identifi camos como sendo importantes que discorrem 
sobre a profi ssão do engenheiro, sobre projetos de segu-
rança em plataformas de petróleo tais como: a NR 30 – se-
gurança e saúde no trabalho aquaviário - anexo II - plata-
formas e instalações de apoio; NORMAM-01/DPC – 2005 
(Marinha do Brasil – Diretória de Portos e Costas); além das 
especifi cações e requisitos exigidos internacionalmente: 
norma OHSAS 18001; International Maritime Organization 
– IMO; American Petroleum Institute – energy API - prática 
recomendada 76: empreiteiro e gestão da segurança para 
operações de petróleo e gás perfuração e produção. Wa-
shington D.C., 2004; entre outras normas.

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA 
A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Eric Rocha Soares, João de Souza Brito Neto, 
Henrique Nou Schneider

Resumo

Fundamentada na área da Computação com ênfase na Inte-
ligência Artifi cial, esta investigação objetivou sondar a produ-
ção tecnológica brasileira no que tange a modalidade da Edu-
cação a Distância cuja aprendizagem faz uso de ferramentas 
tecnológicas manuseadas por professores e alunos que se 
dispõem separadamente em aspecto temporal e/ou geográfi -
co; Neste estudo são abordados alguns pontos da associação 
e aplicabilidade da IA à EAD. Em 1996 no Centro de Artes e 
Comunicação (CAC) da Universidade Federal de Pernambu-
co (UFPE) o laboratório de hipermídia Virtus foi desenvolvido 

com o intuito de estudar o ciberespaço (ambiente criado de 
forma virtual). Um dos focos principais da plataforma é a pro-
cura constante de soluções para a criação de redes de ensino 
a distância com a utilização de ferramentas inteligentes para 
uma melhor integração entre professor e aluno. O projeto Pi-
xelBot, um chatterbot baseado em AIML (Artifi cial Intelligence 
Markup Language)  que conversa em português (o primeiro 
do mundo na linguagem), vem sendo desenvolvido no Virtus, 
desde 1999. Essa pesquisa é resultado de um trabalho acadê-
mico do tipo Painel exposto em Ciclo de Conferências sobre 
TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) sob a orien-
tação do Prof. Dr. Henrique Nou Schneider. A plataforma virtu-
al de aprendizagem Virtus da UFPE é uma realidade que serve 
de exemplo para motivação e incentivo à pesquisa científi ca e 
produção tecnológica neste campo que vem crescendo cada 
vez mais. Esse estudo serviu para ampliar a percepção da rea-
lidade brasileira no avanço tecnológico e na sua preocupação 
com a aplicabilidade das TICs na Educação. Entretanto, de 
forma genérica na educação, percebe-se que uma quebra de 
paradigma ainda é necessária para que os docentes estejam 
preparados, munidos e capacitados para lidar com as novas 
gerações de discentes que estarão completamente inseridos 
nesse novo ambiente tecnológico que é a nossa sociedade do 
século XXI, cujos exigirão uma demanda cada vez maior de 
noção e aplicabilidade de tecnologias no ensino. Entretanto 
grandes avanços já foram tomados e a inserção de novas tec-
nologias bem como a educação a distância já são realidades 
de grandes proporções no país.

O INSTRUMENTO DE OUTORGA 
DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS

Clara Dourado Fernandes, Juliana Marçal de Oliveira, 
Lilianny Barbosa Nascimento, Manuella Pitangueira 

Badaró, Maria das Graças da Silva Correia 

Resumo

Com o aumento populacional, está cada vez mais difícil 
atender a demanda de água potável, sendo o principal de-
safi o, gerir este recurso, evitando sua escassez. A outorga 
é um ato administrativo na qual o Poder Público em termos 
e condições adequadas concede, por prazo determinado, o 
uso dos recursos hídricos. Tem como objetivo acompanhar 
o uso do recurso hídrico incentivando o uso racional e sus-
tentável da água, mediando confl itos decorrentes dos di-
ferentes tipos de uso em uma determinada bacia ou corpo 
d’água. Pretende também assegurar o controle quantitativo 
e qualitativo da água. A questão é se essas condições são 
respeitadas para que sejam mantidas as particularidades e a 
conservação deste recurso natural. O presente trabalho teve 
como objetivo identifi car  em relação à outorga de uso de 
recursos: aspectos históricos, órgãos responsáveis e docu-
mentos necessários. A metodologia baseou-se em Pesqui-
sa Bibliográfi ca que permitiu a seleção e análise de fontes 
secundárias que fornecessem o embasamento teórico para 
o tema. A outorga de recursos hídricos assumiu uma nova 
forma de ser aplicada, não sendo apenas um ato de caráter 
administrativo, como também um instrumento da Política 
Nacional de Recursos Hídricos. Para obtê-la são necessários 
formulários e documentação técnica e legal. Este processo 
é submetido a uma série de avaliações, dentre elas: técnica, 
jurídica e de empreendimento, com a emissão dos respecti-
vos pareceres.  Mas nem todos que utilizam-se dos recursos 
hídricos possuem outorga. Neste contexto, os órgãos outor-
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gantes acabam tendo muitas difi culdades na análise dos pe-
didos, pois, por um lado, não receberam o respaldo do Plano 
de bacia, o qual não defi niu quais são seus usos prioritários, 
e por outro lado, os corpos hídricos não foram enquadrados 
em classes de usos. Portanto, as emissões das outorgas 
ocorreram e ocorrem sem obediência do disposto no art.13, 
da Lei nº 9.433/97110. Desta forma administrar o recurso se 
torna difícil e assim, enquanto não se resolvem estas ques-
tões ele vai sendo utilizado e degradado sem limites pois 
não tem o seu uso incluído na lei que o protege.

O AUXÍLIO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS VOLTADO 
PARA A IDENTIFICAÇÃO HUMANA

Luciana Maiara Queiroz de Santana, Thiago Silva Reis 
Santos, Fabio Gomes Rocha

Resumo

Os seres humanos têm a capacidade de identifi car faces 
sob as mais variadas condições, tais como, em ambientes 
com pouca iluminação, oclusão de partes da face, imagens 
distorcidas, entre outras. Todavia, aplicar esta habilidade hu-
mana em sistemas computacionais é uma tarefa complexa 
e multidisciplinar. Historicamente, os primeiros sistemas bio-
métricos apareceram em torno da década de 70 com a utili-
zação da impressão digital, todavia, somente após décadas, 
surgiram outros tipos de biometrias, por exemplo, a geometria 
das mãos, reconhecimento facial, de retina, íris, entre outros. 
Dentre essas, a mais utilizada é a impressão digital. Porém, 
o reconhecimento facial tem evoluído rapidamente nos últi-
mos anos, levando a uma grande variedade de técnicas com 
aceitáveis níveis de precisão. Ademais, ela se caracteriza por 
ser pouco invasiva, permitindo assim o reconhecimento dos 
usuários de forma passiva. O reconhecimento é possível 
graças aos traços singulares presentes na face humana, tor-
nando-a diferenciável. Nesse contexto, a visualização da face 
pode ser um meio de identifi cação pessoal, utilizado em diver-
sos documentos ofi ciais tais como, o R.G. – Registro Geral, o 
CNH – Carteira Nacional de Habilitação etc. Entretanto, esses 
documentos são passíveis de fraudes, podendo ser furtados, 
roubadas, clonadas ou serem utilizados de forma inadequada. 
Este trabalho aborda o reconhecimento facial como identifi -
cação humana. Nele são apresentadas as diversas técnicas 
utilizadas por um sistema de visão computacional, passando 
pela captura do vídeo, localização do rosto, posterior extração 
das características faciais e fi nalizando com o reconhecimen-
to dos usuários. Esta pesquisa é resultado de um trabalho de 
conclusão de curso em Ciência da computação, com orienta-
ção dos Profºs Msc. Thiago S. Reis Santos e Msc. Fábio Gomes 
Rocha.

PERFIL DO ESTUDANTE DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO

Álef da Silva Santos, Brenda Andrade Oliveira, Danillo Alves 
Santos, Jaqueline Alves Fernandes de Menezes, Maria 
Isabel Souza Santos, Maria das Graças da Silva Correia 

Resumo

Atualmente, o modelo de ensino preconizado para o curso 
de Engenharia de Petróleo inclui cinco anos de graduação, 
para a formação básica. Os dois primeiros são dedicados 
ao estudo das matérias de básicas, ministradas em salas 
de aula e laboratórios. Gradativamente desenvolve-se o 

ensino de disciplinas específi cas. Ressalta-se que ao in-
gressar na universidade ainda há falta de um conhecimen-
to mais concreto, por parte do estudante, sobre a carreira 
escolhida e o signifi cado de estar na universidade.  Situado 
em tal contexto, o Engenheiro de Petróleo é um profi ssional 
que atua no desenvolvimento de campos de prospecção, 
exploração e expansão de jazidas, transporte, refi namento, 
industrialização e atividades afi ns como processamento de 
gás natural.  No Brasil, a exploração do pré-sal promete ele-
var os números relacionados à produção petrolífera. Mas as 
empresas do setor reclamam que não há no mercado bra-
sileiro mão de obra devidamente qualifi cada. Este presente 
trabalho teve como objetos descrever o perfi l do estudante 
de Engenharia de Petróleo e identifi car suas opiniões e ex-
pectativas sobre seu curso e do processo de ensino-apren-
dizagem. A metodologia constou de Pesquisa Bibliográfi ca 
que possibilitou análise de livros e artigos que tratavam da 
temática. Foram analisadas quais as estratégias de ensino 
mais utilizadas no curso, o tipo de relação professor-aluno 
predominante e as principais fontes de estudo disponíveis. 
A motivação dos estudantes que ingressam em um curso 
é essencial, pois para que eles consigam concluir a gradua-
ção, é necessário que estejam preparados para superar as 
difi culdades que enfrentarão nesta fase acadêmica. Ressal-
ta-se que a expectativa de cada aluno será defi nida pelo 
olhar que ele consegue desenvolver. A avaliação de ensino 
favorável pode estar associada a um maior otimismo quan-
to à inserção e obtenção de bons resultados acadêmicos
 

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS: UM RECURSO 
INTELIGENTE E ECONOMICO

José Augusto Melo Santos, Mateus Terto de Oliveira Silva, 
Nayara Costa de Oliveira, Eduardo Varjão Carvalho, Lívia 
Fernanda Sandes de Oliveira, Thiago Alves dos Santos, 

Maria das Graças da Silva Correia 

Resumo

Para se realizar uma compatibilização, ou seja, sobrepor 
os projetos de edifi cações é necessário seguir normas téc-
nicas, as quais tem como base o projeto arquitetônico e 
a partir disso os demais projetos são sobrepostos, sendo 
eles o estrutural, hidro sanitário, elétrico e todos os demais 
existentes e com isso verifi car as interferências e incom-
patibilidades. Quando se trata de um simples projeto, com 
poucas áreas técnicas, é fácil perceber que a defi nição e as 
estruturações físicas acontecem quase que por igual, já em 
situações de projetos complexos e que envolvem grandes 
áreas, a fi gura do compatibilizador torna-se necessária. O 
interesse por este tema foi devido a uma alta procura por 
profi ssionais nesta área. Este trabalho teve como objetivo 
identifi car os benefícios da compatibilização de projetos e 
os procedimentos utilizados durante sua execução. A Pes-
quisa bibliográfi ca possibilitou a identifi cação e seleção 
de obras para análise e embasamento teórico da temática 
abordada. O empreendedor pode visualizar a compatibili-
zação como algo que pode ser dispensada para diminuir 
os custos, no entanto estes posteriormente serão reverti-
dos em benefícios, como a diminuição de tempo de exe-
cução e custos referentes a edifi cação. Na área da cons-
trução civil há uma grande necessidade de aprimoramento 
da produção dos projetos de edifi cações, com o intuito de 
inter-relacionar o produto fi nal a execução, aperfeiçoando 
e agregando valor ao empreendimento. Já para os projetos 
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desenvolvidos sem ação de compatibilização se eviden-
ciam problemas como: falta de qualidade, necessidade de 
retrabalhos, descumprimento dos prazos de execução da 
obra e aumento do custo fi nal.

RELAÇÃO CUSTO-EFICIÊNCIA NOS MÉTODOS DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA PRODUZIDA

Gildson Farias Santos, Iasmin Souza Cruz, Lílian Lima 
Bomfim, Lindsay Araújo Goes, Ronnie Matos Tavares 

Feitosa, Talita Rebeca Cardoso, Yasmin Pires Rocha, Maria 
das Graças da Silva Correia

Resumo

Na indústria do petróleo é inevitável que uma quantidade 
de efl uentes seja gerada em todas as etapas do processo 
de produção: extração, transporte e refi no. A água produzi-
da - AP por ser um dos principais subprodutos da explora-
ção, seu gerenciamento se constitui em um enorme desafi o 
para estas empresas, pois, ocorrendo um descarte inapro-
priado, poderá gerar sérios danos à natureza. Este trabalho 
teve como objetivo estabelecer uma relação custo-efi ciên-
cia sobre o tratamento da água produzida de modo que 
propicie uma seleção de métodos que agregue soluções 
mais econômicas e sustentáveis para o descarte ou reuti-
lização da mesma. A metodologia baseou-se em pesquisa 
bibliográfi ca no Google acadêmico, Scielo e Bibliotecas  da 
Universidade Tiradentes (Aracaju-Sergipe). O tratamento 
de AP é necessário para enquadrá-la nos níveis de exigên-
cias dos padrões ambientais, juntamente com os benefí-
cios de uma recuperação adicional do óleo presente. Por 
isto, alguns estudos estão sendo realizados para obter uma 
melhor tecnologia no seu tratamento visando tanto a viabi-
lidade fi nanceira quanto a maior efi ciência na remoção e re-
cuperação de óleos e demais agentes tóxicos. Entre os me-
canismos mais utilizados estão: segregação gravitacional, 
fi ltração, absorção, coagulação e fl oculação convencionais. 
Em ambientes off shore, o mais usado são os fl otadores a 
gás induzido, pois necessita de pouco espaço na instala-
ção. Processos de separação por membranas (PSM) têm 
se mostrado capazes de tratar efl uentes que apresentam 
elevados teores de óleo em emulsão e de partículas com ta-
manhos médios e pequenos, competindo, assim, com tec-
nologias de tratamento mais complexas. Além disso, vem 
sendo estudado o uso de produtos naturais, da eletroquí-
mica e da biorremediação para remoção do óleo presente. 
Portanto, é necessário que as indústrias além de buscarem 
desenvolver métodos de tratamento de água produzida 
com baixo custo operacional, possam conscientizar-se do 
grave problema que pode ser gerado por seu derrame, de 
modo que possam fazer o uso da sua reutilização e da tec-
nologia limpa.

ANÁLISE DE SENTIMENTOS EM TEXTOS PROVENIENTES 
DAS MÍDIAS SOCIAIS UTILIZANDO APRENDIZADO DE 

MÁQUINA SUPERVISIONADA

Luciana Maiara Queiroz de Santana, 
Pedro Henrique de Jesus Brito

Resumo

Devido a grande popularização das redes sociais, são ge-
rados todos os dias uma grande quantidade de informa-

ções e opiniões sobre determinados assuntos. Através dos 
avanços na área de mineração de dados e processamento 
de linguagem natural estas informações podem ser trata-
das e analisadas computacionalmente podendo ser apli-
cadas em diversos segmentos, tais como: opiniões dos 
usuários sobre política, cultura, esporte, produtos entre ou-
tros. Empresas e organizações podem utilizar sistemas de 
análise de sentimentos como um diferencial competitivo, 
avaliando de maneira rápida, dinâmica e efi ciente o nível de 
satisfação dos seus clientes a respeito de determinado pro-
duto ou serviço. Porém, este processo possui um grau de 
difi culdade signifi cativo levando em consideração que as 
informações nem sempre estão estruturadas e geralmente 
possuem textos sintaticamente mal formados, como a utili-
zação de abreviações, gírias, símbolos, entre outras. Então, 
é através de técnicas de inteligência artifi cial que torna-se 
possível a criação de um sistema que realize a análise de 
sentimentos, com o auxílio de uma linguagem de progra-
mação Python, é possível efetuar a coleta dos dados das 
mídias sociais, onde estes serão classifi cados e analisados 
manualmente com a fi nalidade de selecionar os textos de 
caráter opinativo e classifi ca-los entre negativas e positivas, 
posteriormente aplicar métodos de pré-processamento 
com o objetivo de preparar os dados para a criação de uma 
base de conhecimento que será utilizada pelo classifi cador. 
O classifi cador consiste em gerar uma tabela de probabi-
lidades condicionais contendo o resumo do conjunto dos 
dados, para assim, o sistema ser capaz de prever a polarida-
de de uma frase e classifi ca-la como positiva ou negativa.
 

UTILIZAÇÃO DA ROBÓTICA PARA ENSINO DE 
PROGRAMAÇÃO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE 

ENSINO

Thiers Garretti Ramos Sousa, Danielle Amaral Menendez, 
Renato Roberto de Jesus Junior

Resumo

Com a necessidade de facilitar a aprendizagem de discipli-
nas de programação no ensino médio o projeto de exten-
são objetivou utilizar a robótica em aulas de programação 
para alunos com faixa etária de 13 a 16 anos da rede pública 
de ensino no município de Santa Luzia do Itanhy. O ensino 
da lógica de programação surge como uma alternativa para 
melhorar o desempenho lógico-matemático dos alunos. 
Algumas escolas, dentre as mais caras da rede de ensino 
privada, já utilizam a programação como auxílio para o de-
senvolvimento lógico dos alunos. Devido aos custos e re-
cursos necessários para a adoção dessa nova medida, essa 
oportunidade ainda não foi estendida para a rede pública 
de ensino. Com esta necessidade, foi montado um projeto 
para aplicação do ensino de linguagem de programação em 
um município com baixo IDH no estado de Sergipe. Como o 
ensino de linguagens de programação pode se tornar algo 
muito complexo, tornar o processo ensino-aprendizagem 
mais interessante é um desafi o enfrentado pelo professor 
em qualquer nível de ensino (PEREIRA;MEDEIROS, 2012), 
utilizou-se o Scratch que tem como objetivo apresentar 
princípios do pensamento computacional para crianças 
(SANT’ANNA; NEVES, 2012). O Scratch utiliza combinação 
de blocos o que facilita o aprendizado do aluno. A utiliza-
ção do kit de robótica Lego WeDo permitiu a realização da 
combinação entre os blocos do Scratch e de peças mon-
tadas com Lego, possibilitando que fossem programadas 
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funções para elementos montados pelos próprios alunos. 
Todo o projeto foi realizado com 15 alunos e tornou muito 
mais fácil o aprendizado de lógicas de programação, como 
estruturas condicionais e de repetição. A aplicação destas 
estruturas tornou as aulas muito mais simples, divertidas e 

multidisciplinar, isto porque os alunos além de realizarem 
a programação para as peças de Lego, eram divididos em 
grupos aumentando a necessidade de trabalho em grupo 
para a realização das tarefas de maneira mais rápida e ob-
jetivando um melhor resultado.
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INSERÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA RESIDÊNCIA 
INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM UTI DA 

FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE CIRURGIA

Jeruzia Silva dos Santos, Vivia Santos Santana, Iara 
Barbosa de Sousa, Maria Florência dos Santos

Resumo

A produção apresentada pretende discutir a inserção do as-
sistente social na saúde e nas residências multiprofi ssionais 
em saúde, sobretudo na Residência Multiprofi ssional Inte-
grada em UTI-Adulto da Fundação de Benefi cência Hospital 
de Cirurgia (FBHC) de Aracaju/SE bem como identifi car as 
atividades desenvolvidas pelas assistentes sociais residen-
tes que atuam em tal instituição. A metodologia utilizada foi 
a pesquisa bibliográfi ca, documental e a observação par-
ticipante.  A política de saúde historicamente se constituiu 
como espaço sócio ocupacional do Serviço Social, entretan-
to somente em 1997 tal profi ssão foi reconhecida como inte-
grante da área de saúde, através da Resolução do Conselho 
Nacional de Saúde nº 218 de 06 de março de 1997. A presente 
resolução representa não só uma conquista como também 
o reconhecimento social da profi ssão. Entretanto vale lem-
brar que a mesma não se constitui em profi ssão exclusiva 
da área de saúde. No que se refere a criação das residências 
multiprofi ssionais em saúde, estas foram regulamentadas a 
partir da  Lei Federal nº 11.129, de 30 de junho de 2005. Assim 
as residências multiprofi ssionais são criadas como espaço 
de formação continuada e de qualifi cação profi ssional para 
diversas profi ssões que terão teoria e prática associadas 
em tal modalidade de ensino esperando-se ainda que tais 
recursos humanos atuem prioritariamente no SUS.  A Resi-
dência Integrada Multiprofi ssional da FBHC teve início em 
2013 tendo como área de concentração: Atenção em Terapia 
Intensiva e como área Temática: Intensivismo / Urgência/
Emergência. Neste programa de Residência fazem parte 
quatro categorias profi ssionais da área da saúde sendo elas: 
enfermagem, odontologia, serviço social e fi sioterapia. Com-
portando no espaço de formação eixos transversais a todas 
as profi ssões e eixos específi cos de cada área profi ssional. 
O trabalho desenvolvido pelas residentes de Serviço Social 
dentro da UTI tem se pautado em investigar de que modo 
os aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais dos 
usuários recebidos no serviço hospitalar, tem interferido nas 
condições de saúde destes usuários. A partir do acolhimento 
e escuta qualifi cada, sobretudo as famílias dos usuários in-
ternados as residentes tem prestado orientações quanto as 
normas e rotinas hospitalares, benefícios assistenciais e pre-
videnciários, encaminhamentos para rede sócio assistencial, 
intervenção nos confl itos familiares (quando estes podem 
interferir no processo saúde-doença do usuário internado), 
além de ser o mediador entre os familiares e a equipe multi-
profi ssional.
 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E A 
INSTRUMENTALIDADE DO SERVIÇO SOCIAL

Jeruzia Silva dos Santos, Maria Florência dos Santos, Vivia 
Santos Santana, Iara Barbosa de Sousa

Resumo
 
O Programa de Residências Multiprofi ssionais em Saúde 
regulamentado em 2005, faz parte dos programas de pós 

graduação lato sensu e se enquadra na modalidade de en-
sino em serviço. Na Fundação de Benefi cência Hospital de 
Cirurgia (FBHC) em Aracaju/Se a mesma foi instituída em 
2013, tendo como área de concentração a Atenção em Uni-
dade Terapia Intensiva- UTI, sendo composta por quatro ca-
tegorias profi ssionais das quais o assistente social é uma 
delas. As mesmas se caracterizam como um espaço de 
formação continuada com vistas a qualifi car recursos hu-
manos para atuarem prioritariamente no Sistema Único de 
Saúde - SUS. Sendo um campo teórico-prático, discutir os 
instrumentos e as técnicas utilizadas pelo Serviço Social, 
torna-se relevante a medida que estes permitem o desvelar 
da realidade dos usuários do serviço da  UTI e compreen-
der que tipo de fatores podem ter interferido no processo 
de adoecimento dos mesmos. Logo, o presente artigo tem 
como objetivo identifi car os principais instrumentos técni-
co-operativos utilizados pelas residentes de Serviço Social 
e a fi nalidade que se propõem. A metodologia de pesquisa 
utilizada foi a pesquisa bibliográfi ca e a observação partici-
pante. A relevância de estudar os instrumentais utilizados 
na prática profi ssional possibilita refl etir sobre os objetivos 
pretendidos e os resultados obtidos. Enquanto residentes 
o principal instrumento de trabalho utilizado é a Entrevis-
ta Social. As intervenções se iniciam no acolhimento aos 
familiares, e seguem com a realização da referida entrevis-
ta. Além da fala, que pode revelar dados importantes para 
compreensão dos agravantes que levou o usuário a neces-
sitar de cuidados intensivos é através da observação que 
pode se obter informações que muitas vezes não foram 
ditas, mas que os gestos e/ou o silêncio podem revelar, e 
para realizar esta leitura crítica o profi ssional necessita es-
tar capacitado e possuir habilidades nas dimensões: teóri-
co-metodológico, técnico-operativo e ético-político. E para 
adentrar nos modos de vida dos usuários faz-se necessário 
a criação do vínculo e da confi ança, e estes são adquiridos 
através da técnica, do conhecimento teórico, mas o usuário 
deve fi car a vontade para escolher se quer ou não partici-
par desse processo, agindo-se de acordo com o código de 
ética profi ssional, no que concerne a autonomia dos usuá-
rios. A escolha pelo uso da técnica de entrevista social se 
deu devido a vasta possibilidade de informações que ela 
proporciona, podendo os usuários se expressar livremen-
te e fornecer informações que permitem compreender os 
determinantes sociais que contribuem para o processo de 
adoecimento dos mesmos e para que se possa realizar in-
tervenções e orientações sociais com vistas a garantia de 
direitos. 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM ARACAJU-SE: INTERVENÇÃO 

PSICOLÓGICA COM IDOSOS

Jamille Figueiredo, Livia Melo Barros

Resumo

O aumento da expectativa de vida e o acentuado envelheci-
mento da população brasileira suscitaram a necessidade de 
uma reorientação das políticas públicas de saúde visando 
atender diferentes demandas dos idosos, sobretudo na rede 
de atenção primária (MARIN, 2008).  Dentre as queixas apre-
sentadas pela população idosa encontram-se os prejuízos 
da capacidade mnemônica que muitas vezes relaciona-se à 
avaliação negativa de alguns indivíduos sobre o processo de 
envelhecimento, e ao declínio de algumas funções cognitivas 
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constituindo um défi cit de memória (SANTOS el al., 2012). OB-
JETIVO: Esse trabalho tem como objetivo apresentar uma in-
tervenção psicológica na atenção primária à saúde em idosos 
com défi cit de memória. METODOLOGIA: Para isso, realiza-
mos um encontro com participantes do grupo de convivência 
desenvolvido pela equipe multiprofi ssional de residentes em 
Saúde Coletiva da Universidade Tiradentes (UNIT) em uma 
USF de Aracaju-SE. Neste encontro, com duração de duas 
horas, o tema central foi o processo memorização das pesso-
as idosas e foram utilizados recursos lúdicos. RESULTADOS: 
Realizamos uma explanação com linguagem simplifi cada 
sobre o conceito de memória, os seus tipos e a relação de al-
gumas difi culdades de memorização com o envelhecimento. 
Os idosos interagiram mediante a formulação de perguntas e 
fi zeram analogias com situações do cotidiano, por exemplo, 
um senhor associou a memória olfativa aos bons sentimen-
tos que tem quando sente um cheiro semelhante ao perfume 
da sua esposa com quem é casado há cinquenta anos. Apre-
sentamos aos participantes um painel com compartimentos 
numerados de 1 a 6 e em cada um havia uma dica para mini-
mizar comprometimentos da memória, os idosos escolhiam 
os números e a Psicóloga lia para eles tais estratégias.  Ainda, 
foram realizados jogos para estimulação do processo cogni-
tivo (telefone sem fi o, jogo da memória, jogo dos sete erros). 
Por fi m, os idosos relataram que foi construída uma atmos-
fera acolhedora e um clima “agradável” entre o grupo através 
da intervenção lúdica. Conforme aponta Fernandes e Oliveira 
(2012) a ludicidade consiste em um recurso importante na pro-
moção da saúde na medida em que evidencia as capacidades 
dos sujeitos, facilita a adesão aos tratamentos e a aprendiza-
gem acerca do autocuidado. 

PROMOÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO EM GRUPO DE 
CONVIVÊNCIA: O RELATO DE UMA ABORDAGEM 
MULTIPROFISSIONAL EM UNIDADE DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA DE ARACAJU-SE

Danielle Rocha, Jamille Figueiredo, Taline Almeida, Ilva 
Fonseca, Isabela Macedo, Lívia Melo Barros, Simone Guedes

Resumo

O envelhecimento da população brasileira trouxe à tona a 
necessidade do desenvolvimento de práticas de assistência 
à saúde voltadas para a população idosa devido à própria 
heterogeneidade de demandas da idade (ARAUJO; BRITO; 
BARBOSA, 2008). Dentre as estratégias utilizadas para ofe-
recer atendimento integral ao idoso destaca-se a realização 
de grupos de convivência mediante o uso de recursos lúdi-
cos e culturais. A atenção em grupo possibilita a promoção 
do envelhecimento saudável, pois garante o protagonismo, 
autonomia e a valorização das potencialidades dos sujei-
tos, bem como o aumento da autoestima (GARCIA et al., 
2006). OBJETIVOS: Apresentar a experiência de um grupo 
de idosos mediado por equipe multiprofi ssional (Enfermeira, 
Odontóloga e Psicóloga) na atenção primária à saúde como 
estratégia para garantir e estimular a convivência social, con-
tribuindo para a formação de uma rede de suporte; dissemi-
nar conhecimentos de saúde, educação, lazer e dar assis-
tência; desenvolver estratégias de enfrentamento saudável 
do processo de envelhecimento; fomentar nos profi ssionais 
de saúde o interesse pelo cuidado da população idosa.  ME-
TODOLOGIA: O grupo era coordenado de forma integrada 
pelas residentes em Saúde Coletiva supracitadas que utiliza-
ram como recursos didáticos, dinâmicas de grupo, músicas, 

ilustrações em cartazes, demonstrações em manequins e 
atividade ao ar livre. Os encontros aconteciam semanalmen-
te e o grupo era composto por pessoas de ambos os sexos, a 
partir de 60 anos, usuárias da USF Dona Jovem, em Aracaju/
SE. RESULTADOS: As ações desenvolvidas pela equipe mul-
tiprofi ssional na atenção à saúde do idoso propuseram uma 
dinâmica sustentada no modelo assistencial fundamentado 
na integralidade e na humanização do cuidado, apontando 
ações que consideram toda a complexidade do processo de 
envelhecimento do individuo. Foram bem aceitas pelos ido-
sos e contribuiu para estimular o exercício de novos papéis 
do campo social destes, favorecendo melhora do humor e da 
socialização. Observou-se também um aumento da frequên-
cia dos idosos à USF, a responsabilização pela própria saúde 
e um enfrentamento saudável da velhice. 

A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE ARACAJU

Thiago Luis Cardoso Nascimento, Flavia Santa Rosa 
Nascimento, Lucvas Nogueira Santos Lyrio

Resumo

A infecção constitui grave problema de saúde pública, tan-
to no Brasil quanto no mundo e constitui risco à saúde dos 
usuários dos hospitais, unidades básicas de saúde e outros 
pontos de assistência à saúde. Sua prevenção e controle 
dependem em grande parte da adesão dos profi ssionais da 
área de saúde às medidas preventivas, dentre elas destaca-
mos a higienização das mãos (ANVISA, 2013). Embasada 
no protocolo de higienização das mãos do Ministério da 
Saúde, realizou-se no município de Aracaju o projeto higie-
nização das mãos com o objetivo de identifi car as condi-
ções necessárias para realização da citada. O projeto trans-
corrido no período de 28/04/2014 a 13/05/2014 através de 
uma análise das 8 (oito) regiões de saúde do município de 
Aracaju, perfazendo um total de 43 unidades. Percebe-se 
um perfi l homogêneo quanto às difi culdades apresentada, 
alancamos como maior difi culdade a ausência do álcool gel 
a 70% e a grande quantidade de lixeiras quebras, que deve-
riam ser acionadas por pedal Estruturalmente observamos 
em unidades pontuais a inexistência de pias para lavagem 
das mãos, situação essa não obstante de ser resolvida. Ob-
serva-se a inexistência de cartazes educativos quanto aos 
momentos de higienização das mãos próximos as pias. 
A educação permanente/continuada não é considerada 
como práxis nas unidades, como também, a educação dos 
usuários quanto à importância da higienização das mãos 
como forma de prevenção de doenças. Destarte, destaca-
se a importância de adoção de boas práticas quanto à hi-
gienização das mãos e percebe-se que essa não é uma re-
alidade distante, visto o potencial que as unidades básicas 
de saúde possuem para mudar suas praticas.

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM NA SINDROME 
HELLP: RELATO DE CASO

Maria Regivalda Santana Souza

Resumo

Carla Taiana Araújo Vila Nova (Enfermeira residente em 
terapia intensiva da FBHC/UNIT/ ktaiana@yahoo.com.
br); Maria Regivalda Santana de Souza (Enfermeira resi-
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dente em terapia intensiva da FBHC/UNIT/regivalda_15@
hotmail.com); Alisson Azevedo Gois (Enfermeiro Esp. Em 
Urgência e Emergência /alisson_universidade@hotmail.
com); Juliana Cabral Azevedo (Enfermeira Esp. Em UTI 
juenfa.14@gmail.com); Marcel Vinicius Cunha Azevedo 
(Enfermeiro Esp. Em UTI /marcelvinicius49@gmail.com), 
Emmeline Bastos Ferreira do Nascimento (Enfermeira Esp. 
Em Enfermagem do Trabalho /enf_line@hotmail.com); Mi-
rella Dornelas Batalha Moreira Buarque (Enfermeira Esp. 
Em Gestão e Auditoria). A Síndrome HELLP é considerada 
uma variante da pré-eclâmpsia grave caracterizada pela 
tríade: hemólise (H), elevação das enzimas hepáticas (EL) 
e plaquetopenia (LP), estando associada a uma elevada 
morbidade materna e perinatal por se desenvolver de for-
ma repentina levando a uma rápida deterioração do quadro 
laboratorial (FREBASGO, 2008). Face a importância e gra-
vidade desta síndrome, objetivou-se reconhecer os princi-
pais diagnósticos de enfermagem envolvidos no processo 
de tratamento da mesma a fi m de nortear a assistência de 
enfermagem oferecida. Trata-se de um estudo descritivo, 
na forma de relato de caso, realizado a partir do acompa-
nhamento de uma puérpera, com diagnóstico de síndrome 
hellp, 18 anos, parda, ensino médio completo, união estável, 
primípara e unigesta que foi admitida na UTI adulto de um 
hospital fi lantrópico da cidade de Aracaju/SE no período 
entre 15 e 18 de junho de 2014. A paciente acompanhada 
possuía um histórico de 09 consultas de Pré-natal manten-
do níveis pressóricos normotensos. A partir da 38° semana 
de gestação iniciou quadro clínico de icterícia e desconfor-
to respiratório, evoluindo com coagulopatia/hemorragia/
histerectomia/hipovolemia/choque/politransfusão pós-
-parto, culminando em insufi ciência respiratória, renal e 
hepática com conseqüente deterioração orgânica, PCR e 
óbito.  A partir do estudo de caso supracitado, foi possível 
observar uma relação íntima e específi ca entre o quadro 
clínico apresentado pela paciente e os diagnósticos de en-
fermagem (DE) encontrados. De tal forma, os principais DE 
foram: 1. Ventilação espontânea prejudicada relacionada à 
insufi ciência respiratória evidenciada pelo uso de VM; 2. 
Perfusão tissular periférica inefi caz relacionada a choque 
hipovolêmico relacionado à coagulopatia evidenciada por 
cianose periférica e anasarca; 3. Débito cardíaco diminuído 
relacionado à pós-carga alterada evidenciado por taquicar-
dia, arritmia e hipotensão; 4. Amamentação interrompida 
relacionada  a complicação puerperal evidenciado por hos-
pitalização. Conclui-se desse modo, que o caso assistido 
possibilitou a identifi cação dos diagnósticos de enferma-
gem, potencializando a assistência prestada por corroborar 
e nortear os cuidados ofertados através dos achados clíni-
cos e do atendimento individualizado.

SEDENTARISMO E A CO-RELAÇÃO COM 
HIPERTENSÃO E DIABETES

Elizabeth Leite Barbosa

Resumo

A hipertensão arterial e o diabetes mellitus são doenças 
com alta prevalência na sociedade brasileira e represen-
tam um grave problema de saúde pública. Levar uma vida 
sedentária é um dos fatores de risco para adquirir essas 
doenças. A atividade física estimula a captação de glicose 
pelos tecidos periféricos e diminui as ações do sistema ner-
voso simpático sendo a primeira abordagem no tratamento 

destes pacientes. Objetivos: Avaliar o índice de correlação 
entre ser hipertenso e/ou diabético e ser sedentário; o índi-
ce de correlação entre ser sedentário e o grau de risco para 
doenças cardiovasculares e o índice de correlação entre 
ser sedentário e seu grau de controle do diabetes em uma 
população de hipertensos e/ou diabéticos. Metodologia: 
Foram incluídos na pesquisa pacientes já diagnosticados 
hipertensos e/ou diabéticos atendidos por uma equipe de 
saúde da família de um bairro localizado na zona norte na 
cidade de Aracaju-SE. Os dados foram coletados através 
de uma fi cha de avaliação multiprofi ssional elaborada pe-
las residentes em Saúde Coletiva onde continha dados 
de identifi cação, anamnese e exame físico. Na anamnese 
além de outras perguntas, foi questionado sobre hábitos de 
vida, dentre eles, se a pessoa é sedentária ou não. Os dados 
foram tabulados em uma planilha do Excel e posteriormen-
te colocados em gráfi cos que permitem melhor visualiza-
ção. Resultados: Foram avaliados 59 pacientes, no quais, 
23 pessoas são sedentárias apresentando uma correlação 
de 0,39. E quando observa a correlação com seu grau de 
risco cardiovascular e/ou controle do diabetes encontrou-
se um resultado de 0,73 para risco alto e muito alto e 0,87 
para risco moderado respectivamente. Conclusão: Dessa 
forma, uma parte expressiva da população de hiperten-
sos e/ou diabéticos diagnosticados na área adscrita, são 
sedentários e possuem, em sua maioria, grau de risco au-
mentado com risco alto e muito alto para adquirir doenças 
cardiovasculares e risco moderado de controle do diabetes.

PROJETO DESPERTAR PARA A SAÚDE DO 
ADOLESCENTE – PROMOVENDO SAÚDE ATRAVÉS DA 

EDUCAÇÃO COM JOVENS DA CIDADE DE ARACAJU-SE

Elizabeth Leite Barbosa

Resumo

A vulnerabilidade aos agravos de saúde, bem como as 
questões econômicas e sociais determinam a necessidade 
de atenção mais específi ca e abrangente aos adolescentes. 
No município de Aracaju, o Programa de Saúde da Criança, 
Adolescente e Jovem (PSCAJ) elaborou o “Projeto Desper-
tar para a Saúde do Adolescente” que tem como objetivo 
ofertar aos adolescentes orientações que resultem em au-
mento do autocuidado e da co-responsabilização com a 
saúde sexual e reprodutiva e, ainda, intensifi car a partici-
pação dos adolescentes em ações de promoção de saúde. 
Para tanto, foram fi rmadas parcerias com Instituições de 
Acolhimento e Centros de Referência e Assistência Social 
(CRAS), localizados no município de Aracaju, nas quais fo-
ram organizadas rodas de conversas com os adolescentes. 
Dessa forma, a partir da com a inclusão das residentes em 
Saúde Coletiva nas ações do programa, em parceria com a 
coordenadora e a técnica do PSCAJ, foi possível executar 
a atividade em todas as instituições de acolhimento que 
tinham como público adolescentes na faixa etária de 10 a 
18 anos. Durante a atividade, foram abordados temas como 
o autocuidado, sexualidade, métodos contraceptivos e do-
enças sexualmente transmissíveis. Como forma de avaliar 
o projeto, foi aplicado um questionário para que os jovens 
pudessem opinar sobre a atividade, além de sugerirem te-
mas para ações futuras. Dessa forma, foi possível concluir 
que o principal tema abordado no projeto, a sexualidade, 
condiz com o assunto de maior interesse dos jovens. Além 
disso, foi possível observar uma maior interação entre os 
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adolescentes, ofertando um espaço de escuta e de troca 
de informações com o consequente resultado positivo no 
que diz respeito à educação enquanto proporcionadora 
de saúde, autocuidado e corresponsabilidade com relação 
à saúde do adolescente. O projeto continua atuando em 
novos espaços no ano de 2014 com as responsáveis pelo 
programa.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NOS POLOS DA ACADEMIA DA 
CIDADE NO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE

Elizabeth Leite Barbosa

Resumo

A partir da concepção de integralidade da atenção à saú-
de foram criadas as Academias da Cidade ampliando as 
estratégias de atendimento à população usuária do SUS 
no que diz respeito às ações de promoção a saúde.  Es-
sas, buscam a melhoria da qualidade de vida da popula-
ção por meio de ações integradas de incentivo à prática 
de atividade física e da alimentação saudável. Segundo 
a portaria GM n. 2861, de 7 de novembro de 2013, o Pro-
grama Academia da Saúde tem como objetivo principal 
contribuir para a promoção da saúde e produção do cui-
dado e de modos de vida saudáveis da população a partir 
da implantação de polos com infraestrutura e profi ssio-
nais qualifi cados. A Coordenação de Promoção à Saúde 
(COPS), setor que gere as Academias da Cidade em Ara-
caju-SE, visa à oferta de ações de prevenção e promoção 
à saúde. Nesse contexto, a inserção dos profi ssionais da 
Residência Multiprofi ssional em Saúde Coletiva, se deu 
a partir de atividades que tinham como objetivo realizar 
ações de educação em saúde nos polos da Academia da 
Cidade. Esses foram selecionados a partir da indicação 
do coordenador do programa que sinalizou quais deles 
estavam há mais tempo sem atividades de educativas. 
Os professores de cada polo foram previamente infor-
mados para que pudessem fazer divulgação entre os 
usuários do serviço. As atividades foram realizadas an-
tes do início das atividades físicas e contou com, no mí-
nimo, duas residentes como facilitadoras. A metodologia 
utilizada foi um jogo de perguntas e respostas onde o 
eixo norteador foi “o envelhecimento saudável”. Em uma 
caixa onde continha vários papéis com perguntas diver-
sas, eram sorteadas perguntas e então o assunto era dis-
cutido. A partir do eixo central, pudemos desmembrar as 
discussões em temáticas sobre o sistema tegumentar, o 
sistema nervoso, respiratório, cárdio-vascular, genituri-
nário, músculo-esquelético, saúde bucal e ainda orienta-
ções posturais e sobre saúde mental (aspectos emocio-
nais). Nesse contexto, foi possível realizar o trabalho em 
nove dos dezessete polos da Academia, sendo que em 
alguns, por solicitação dos professores e da comunida-
de, a ação foi executada mais de uma vez. Ao todo, con-
tamos com a participação de cerca de duzentas pessoas 
que, em geral, se mostraram bastante participativas le-
vantando questionamentos sobre questões de saúde em 
geral, cabendo destacar o tema que trata da saúde bucal, 
foi constantemente abordado retratando a necessidade 
de informações que esse público tem sobre o assunto. 
Por fi m, acreditamos que o objetivo de promover saúde 
através da educação foi atingido através de uma dinâmi-
ca simples e clara, com a participação ativa da população 
ao longo do processo.

PROJETOS DE INTERVENÇÃO DE SAÚDE BUCAL NAS 
COMUNIDADES SERGIPANAS

Raissa Figueiredo

Resumo

Este trabalho relata a experiência de integração ensino-
serviço-comunidade vivenciada por residentes em Saúde 
Coletiva da Universidade Tiradentes e tem como objetivo 
estimular o desenvolvimento de práticas de educação em 
saúde nas comunidades e incentivar os profi ssionais a re-
alizar atividades extra-consultório. As ações desenvolvidas 
resultaram nos Projetos de Intervenção de Saúde Bucal nas 
Comunidades Sergipanas, que tiveram como foco a educa-
ção em saúde e utilizaram como metodologia: reuniões de 
grupos com crianças, gestantes, adultos, idosos e usuários 
dos Centros de Atenção Psicossical (CAPS) com o auxílio 
de manequins de escovas, gengivas e dentes hígidos e aco-
metidos pela doença cárie e doenças gengivais e boca para 
orientação e motivação de higiene e fi sioterapia oral e dis-
cussão de temas pertinentes à Odontologia. Também foram 
realizados exame clínico intra-oral, profi laxia e aplicação tó-
pica de fl úor em alguns integrantes dos grupos. O tema das 
ações ressalta a importância da implantação de programas 
que relacionem promoção, prevenção e assistência à saúde, 
tornando o trabalho mais próximo à realidade do SUS. Os re-
sultados alcançados foram: estímulo à procura por avaliação 
e tratamento odontológico e conscientização da importância 
da saúde bucal para a saúde geral.

O CUIDADO COM A SAÚDE E O USO DE DROGAS: UM 
DEBATE ENTRE PROFISSIONAIS DO PRD E NASF

Raissa Figueiredo

Resumo

O uso de drogas tem um grande impacto social e necessi-
ta da atenção dos profi ssionais de saúde, das autoridades 
e da sociedade em geral. Em 1994, o Sistema Único de Saú-
de - SUS estabeleceu  a Redução de Danos como política 
estratégica no âmbito da saúde pública, buscando diminuir 
as consequências negativas decorrentes do consumo de 
drogas, respeitando a autonomia do indivíduo. A partir dessa 
política surgiram os redutores de danos, profi ssionais que 
atuam diretamente nas áreas onde há exposição ao uso de 
drogas, efetivando a promoção da saúde através do aco-
lhimento, construção de vínculos e esquemas terapêuticos 
focados no sujeito (PACHECO, 2013). Apesar do espaço con-
quistado na saúde, alguns profi ssionais ainda desconhecem 
a política de redução de danos, desta forma, justifi ca-se a 
importância da realização de debates sobre a resignifi cação 
para o uso de álcool e outras drogas. Com esse intuito, veri-
fi cou-se que o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF 
é um mecanismo que tem papel fundamental na saúde, sen-
do então imprescindível nesse processo de fortalecimento 
dessa política. O NASF foi criado com o objetivo de ampliar 
as ações da atenção básica e aumentar sua resolutividade, 
atuando de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e 
seus serviços, além de outras redes como, redes sociais e 
comunitárias, devendo contribuir com a integralidade do cui-
dado aos usuários do SUS (BRASIL, 2011). A proposta aqui 
delimitada foi realizada pela Residência Integrada Multipro-
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fi ssional em Saúde Coletiva e teve como objetivo sensibilizar 
acerca da importância da articulação de parcerias entre as 
redes de atenção à saúde, bem como entre os profi ssionais. 
A metodologia utilizada foi uma roda de conversa de forma 
interativa, através de recursos audiovisuais e dinâmica de 
grupo com duração média de duas horas. Dentre os resul-
tados alcançados, percebemos quão importante foi a dis-
cussão entre diversos profi ssionais sobre o uso de álcool e 
outras drogas para a resignifi cação do cuidado com a saúde 
dos sujeitos. Essa estratégia proporcionou uma maior inte-
gração entre a Rede de Atenção Primária e a Rede Psicos-
social que compõem os serviços de saúde do município de 
Aracaju/SE, Ambas atuam em prol da efetivação de um SUS 
mais humanizado e equânime.

ACOLHIMENTO DA DEMANDA ESPONTÂNEA NA 
ATENÇÃO BÁSICA PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

DO MUNICÍPIO DE ARACAJU\SE: 
UM DESAFIO CONSTANTE

Taline Santos Almeida, Ilva Santana Santos Fonseca

Resumo

Apesar das conquistas acumuladas pelo SUS desde a pro-
mulgação da Lei Orgânica da Saúde 8080/90, o Ministério 
da Saúde reconhece sérias difi culdades para a sua efetiva 
consolidação enquanto política pública de saúde. A neces-
sidade de reversão do modelo antigo assistencial biomédi-
co e o diagnóstico dos diversos obstáculos que difi cultam 
essa mudança levaram o Ministério da Saúde a lançar a 
Política Nacional de Humanização (PNH). Dentre as várias 
diretrizes da PNH destaca-se a ênfase no acolhimento ao 
usuário, uma estratégia para nortear o processo de traba-
lho em saúde, entendido como uma ação de aproximação 
e uma atitude de inclusão. (BRASIL, 2006). OBJETIVO: Ca-
racterizar o perfi l de utilização, demográfi co e de saúde da 
demanda espontânea que comparece no acolhimento da 
porta de entrada das Unidades de Saúde da Família (USF) 
de Aracaju/SE. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 
epidemiológico do tipo transversal, com amostra sistemá-
tica. O estudo se baseará na análise documental através 
do mapa de acolhimento da demanda espontânea, utiliza-
do na porta de entrada das USF de Aracaju/SE, para ca-
racterizar a clientela que comparece sem agendamento, de 
acordo com seu perfi l de utilização, demográfi co e de saú-
de. A amostra será constituída por todas as unidades da 5º 
região de saúde de Aracaju. Os dados serão armazenados 
em banco de dados elaborado no excel, versão 10. Para a 
amostra de registros de acolhimentos, serão calculadas 
as frequências dos atendimentos de acordo com as variá-
veis “sexo”, “faixa etária” e “área de cadastro”. Para fi ns de 
análise, as queixas expressas pelos moradores serão de-
nominadas como motivos de acolhimento e classifi cados 
utilizando o ICPC (classifi cação internacional de cuidados 
primários). RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se com 
esse trabalho construir um diagnóstico do perfi l de utiliza-
ção, demográfi co e de saúde da porta de entrada desta uni-
dade, facilitando a refl exão das equipes sobre o seu proces-
so de trabalho. Fazer o diagnóstico do perfi l da demanda 
espontânea pode ser um importante passo par aprimorar a 
organização do processo de trabalho das equipes, esperan-
do-se que o processamento e a análise dos dados possam 
aumentar a sensibilização dos profi ssionais para o correto 
preenchimento dos instrumentos de coleta de dados.

ELETROESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR NA 
FORÇA E FUNCIONALIDADE DE PACIENTES NO PÓS-

OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA

Wagner Luiz Tenorio de Lima Morais, Diana Gonçalves 
Santos, Laís Souza de Andrade, Cristhiano Adkson 

Sales Lima, Anne Caroline Santos, Telma Cristina Fontes 
Cerqueira, Manoel Luiz de Cerqueira Neto,  Valter 

Joviniano de Santana Filho

Resumo

No pós-operatório (PO) de cirurgia cardíaca, os pacientes 
geralmente apresentam descondicionamento físico, atrofi a 
e fraqueza muscular e perda da funcionalidade, decorrentes 
da inatividade e da hipomobilidade no leito. Neste contexto, 
a Eletroestimulação Neuromuscular (EENM) é considerada 
como um método de reabilitação precoce, com benefícios 
na manutenção da força muscular e restabelecimento da 
funcionalidade. Esta pesquisa teve como objetivo investi-
gar o efeito da EENM na força muscular e na independên-
cia funcional do paciente no PO de cirurgia cardíaca. Méto-
dos:Trata-se de um estudo piloto, controlado, randomizado 
com avaliador cego realizado da Fundação de Benefi cência 
do Hospital de Cirurgia, contendo 10 indivíduos adultos, de 
ambos os sexos internados no pré operatório de cirurgia de 
troca de válvula. Estes pacientes foram randomizados em 
Grupo Controle (GC) e Grupo Intervenção (GI)submetido a 
10 sessões de EENM (Corrente FES, 60 minutos nas mus-
culaturas do quadríceps e gastrocnêmio bilateralmente) 
desde o PO imediato até o 5º dia de pós operatório (DPO). 
As variáveis analisadas foram força muscular, através do-
Medical ResearchCouncil (MRC) e funcionalidade através 
do questionário de Medida de Independência Funcional 
(MIF) aplicados na avaliação pré operatória, 3º e 5º DPO. 
Para análise dos dados, foi utilizado o teste de t de Student 
para comparação dos dados paramétricos e a análise de va-
riância foi utilizado ANOVA de uma via. Valores de p < 0,05, 
indicam signifi cância estatística.Resultados: Em relação ao 
MRC, foi encontrada uma tendência à melhora dos níveis 
de força muscular, principalmente em membros superiores 
no GI quando comparado ao GC porém sem signifi cância 
estatística (p=0,15). Quanto à MIF, foram encontrados maio-
res valores no GI quando comparado ao GC (p=0,006), es-
pecialmente quando analisada a MIF motorcom valores 
signifi cativos tanto na análise intergrupo (p=0,0026) como 
intragrupo, com p=0,007 no GI e p=0,04 no GC, em detri-
mento do MIF cognitivo. Conclusão: A EENM no pós-opera-
tório de cirurgia cardíaca proporcionou um discreto aumen-
to de força muscular porém com impacto signifi cativo na 
melhora da funcionalidade, sendo um importante recurso 
terapêutico na reabilitação destes pacientes.

INSPEÇÕES SANITÁRIAS EM ESTÚDIOS DE TATUAGEM E 
PIERCING DE ARACAJU-SE

Danielle Francesca Dantas Rocha, Jamille Maria de Araujo 
Figueiredo, Taline Santos Almeida, 

Ilva Santana Santos Fonseca

Resumo

O Sistema Único de Saúde brasileiro, previsto na Consti-
tuição Federal de 1988, trouxe à tona um conceito amplo 
de saúde que abrange as dimensões psicológicas, sociais 
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e econômicas que estão imbricadas a este processo (VAS-
CONCELOS, PASCHE, 2007). Considerando este conceito 
ampliado de saúde, fi ca explícito que a qualidade do am-
biente infl uencia no processo saúde-doença e suscita a 
necessidade da potencialização da atuação da vigilância 
sanitária (VISA) para garantir que as condições dos bens 
e serviços relacionados à saúde sejam adequadas e não 
tragam riscos. Compete a VISA municipal a realização de 
inspeções regulares dos serviços de interesse à saúde e 
dentre estes estabelecimentos estão os estúdios ou ga-
binetes de tatuagem e piercing, pois os procedimentos 
realizados nestes locais devem seguir um padrão rigoroso 
de higienização para que não exponha os clientes a riscos 
sanitários (BRASIL, 2009). OBJETIVO: Identifi car as irregu-
laridades encontradas em estúdios de piercing e tatuagem 
de Aracaju/SE durante visitas de inspeção sanitária pela 
Vigilância Sanitária da secretaria municipal de saúde. ME-
TODOLOGIA: Este trabalho foi desenvolvido por pós-gra-
duandas vinculadas à Residência multiprofi ssional em saú-
de coletiva da Universidade Tiradentes e constitui-se um 
estudo descritivo, exploratório com abordagem qualitativa 
que se baseou na observação durante as fi scalizações nos 
estúdios e na análise documental através do roteiro de ins-
peção sanitária de cinco gabinetes de piercing e tatuagem 
no município de Aracaju/SE, caracterizando os riscos de 
saúde que os mesmos traziam para sua clientela. As inspe-
ções aconteceram em 2014 com duração média de 02 ho-
ras cada, seguindo um roteiro de inspeção utilizado pelos 
fi scais da Vigilância Sanitária que apresentava questões 
avaliativas fechadas referentes a diversas categorias que 
compõem o contexto dos estabelecimentos supracitados. 
A coleta de dados foi realizada pelas residentes acompa-
nhadas por duas fi scais da VISA de Aracaju/SE. RESULTA-
DOS: As principais inadequações encontradas nos referi-
dos estúdios foram: ausência de livro ata para registro dos 
procedimentos e intercorrências, alvará sanitário com pra-
zo de validade vencido ou não apresentado, a presença de 
tintas vencidas ou sem registro na ANVISA e problemas no 
processo de limpeza, desinfecção e esterilização de artigos. 
Esta situação evidencia a necessidade de ações contínuas 
da Vigilância Sanitária nestes estabelecimentos, conside-
rando os riscos à saúde a que os seus clientes estão sujei-
tos. Por fi m, sugere-se que sejam mantidos os cursos ofe-
recidos anualmente pela VISA voltados para este público e 
que nos próximos eventos sejam reforçadas as instruções 
quanto ao processo de esterilização.

INFLUÊNCIA DA ELETROESTIMULAÇÃO 
NEUROMUSCULAR NA CAPACIDADE DE 

DEAMBULAÇÃO DE PACIENTES NO PÓS-OPERATÓRIO 
DE TROCA DE VÁLVULA CARDÍACA

Wagner Luiz Tenorio de Lima Morais, Manoel Luiz Cerqueira 
Neto, Telma Cristina Fontes Cerqueira, Cristhiano Adkson 

Sales Lima, Adson Vieira da Cruz, Lucas Gama Bispo Souza, 
Valter Joviniano de Santana filho

Resumo

A cirurgia cardíaca provoca alterações fi siológicas signi-
fi cativas, podendo gerar uma insufi ciência do músculo e 
uma baixa capacidade de esforço do paciente. Neste con-
texto, a eletroestimulação neuromuscular (ENM) tem se tor-
nado um recurso promissor  na reabilitação cardiovascular. 
Esta pesquisa teve como objetivo investigar a infl uência da 

EENM na capacidade de deambulação e tempo de interna-
mento de pacientes no pós-operatório de cirurgia de Tro-
ca Valvar (TV) durante o período de internação hospitalar. 
Método: Trata-se de um estudo piloto, controlado e rando-
mizado com avaliador cegorealizado na Fundação de Be-
nefi cência Hospital de Cirurgia na cidade de Aracaju – SE, 
contendo uma amostra de 7 pacientes adultos de ambos 
os sexos, que foram internados no pré-operatório de TV 
erandomizados em um GC (Grupo Controle – sem EENM) 
e um GI (Grupo Intervenção – submetido a 10 sessões de 
EENM (corrente FES, durante 60 minutos, nos músculos 
quadríceps e gastrocnêmio bilateralmente) desde o Pós-
-operatório (PO) imediato até o 5 dia de PO). As variáveis 
estudadas forama distância percorrida noTC6 (Teste de Ca-
minhada de 6 minutos), T10 (Teste de Velocidade da Mar-
cha de 10 metros)ambos aplicados no 5 DPO e Tempo de 
Internação hospitalar. Para análise dos dados, foi utilizado 
o teste tdeStudent para comparação dos dados paramétri-
cos. Valores de p <0,05 indicaram signifi cância estatística.
Resultados:Não houve diferença signifi cativa, das variáveis 
entre os grupos, porém constatou-se uma tendência rele-
vante para resultados signifi cativos em relação às médias 
obtidas.Sendo encontrado maiores valores da distância 
percorrida no TC6 (m)no GI (327,5 ± 129,2) em relação ao GC 
(128,33 ± 70) com p=0,06); valores de T10 (m/s) de 1,19 ± 0,24 
no GI e 0,96 ± 0,21no GC(p=0,15) emenor tempo de interna-
mento em dias de 11,75 ± 3.3 no GIe 16,5 ± 2,1 no GC(p=0,13).
Conclusão: AEENM infl uenciou de forma relevante na capa-
cidade de deambulação e contribuiu para um menor tempo 
de internação hospitalar, devolvendo mais precocemente o 
paciente à comunidade com maiorautonomia e capacidade 
funcional para marcha.

CARACTERIZAÇÃO DE PARÂMETROS VENTILATÓRIO 
E PERFIL DE PACIENTES CRÍTICOS EM VENTILAÇÃO 

MECÂNICA PROLONGADA

Wagner Luiz Tenorio de Lima Morais, Barbara Pereira Fer-
nandes, Natália Maria Valença de Souza, Izabella Fontes 
dos Reis, Manuel Luiz de Cerqueira Neto, Telma Cristina 

Fontes Cerqueira

Resumo

A doença crítica crônica compreende uma população que 
sobreviveu a um agravo agudo, cuja disfunção de sistemas 
ou órgãos requerem semanas ou meses para a sua reso-
lução. A dependência ventilatória nessa população é pre-
dominante e multifatorial, sendo caracterizada como ven-
tilação mecânica prolongada (VMP) quando ultrapassa 21 
dias. O estudo tem por objetivo caracterizar os parâmetros 
ventilatótios e traçar o perfi l de pacientes críticos em VMP. 
Métodos: Caracteriza-se por um estudo transversal, descri-
tivo e observacional, desenvolvido na UTI Geral da Funda-
ção Benefi cência Hospital Cirurgia em Aracaju-SE. Partici-
param do estudo 11 pacientes alocados por conveniência, 
com período de ventilação mecânica > 21dias, sendo 54,5% 
do sexo feminino e 45,5%, masculinos, com média de ida-
de de 67±21,3 anos, no período de janeiro a março de 2014. 
Os dados foram coletados através de uma fi cha de controle 
ventilatório, que constava modalidade ventilatória, pressão 
inspiratória (PI), volume corrente (VC), fl uxo inspiratório(f), 
pressão positiva no fi nal da expiração (PEEP), frequência 
respiratória (FR), fração inspirada de oxigênio (FiO2), satu-
ração de oxigênio (SpO2) e diagnóstico. Os dados foram 
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catalogá-los em planilha no Microsoft Excel 2007® onde 
foram obtidas média, desvio-padrão e percentual de forma 
descritiva e quantitativa. Resultados: Em relação à modali-
dade ventilatória nos pacientes com VMP, 72,7% ventilavam 
em pressão assistido controlada (PCV) com média de PI de 
23,1±6,8cmH2O; 27,3% em pressão de suporte ventilató-
rio (PSV) com pressão de suporte média de 13cmH2O±1,7. 
A FR obteve uma média de 14,45±3,6ipm com PEEP de 
7,9±2,1cmH2O, sendo que 54,5% dos pacientes utilizavam 
FiO2 entre 21 e 59% e 45,5% entre 60 e 100%, com uma 
SpO2≥90%.Do total, 80% eram clínicos e 20% cirúrgicos; 
sendo 27,3% neurológicos, 27,3% respiratórios, 18,1% cardio-
vasculares, 18,1% renais e 9,2% ortopédicos com tempo de 
ventilação 32±10,2 dias.Conclusão:Pode-se concluir que a 
maioria dos pacientes em VMP apresentavam disfunções 
clínicas, sendo essas relacionadas a processos fi siopato-
lógicos, com predominância, neurológicos e respiratórios. 
Foram ventilados na modalidade PCV, com parâmetros 
dentro de padrões fi siológicos convencionais, porém a ten-
dência à utilização de maiores valores de PEEP, a fi m de 
promover maior nível de estabilização alveolar, pois eles 
apresentavam VMP.

PERFIL DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA NA 
ADMISSÃO DE PACIENTES CRÍTICOS

Wagner Luiz Tenorio de Lima Morais, Natália Maria 
Valença de Souza, Barbara Pereira Fernandes, Cristhiano 

Adkson Sales Lima, Izabella Fontes dos Reis, Telma 
Cristina Fontes Cerqueira, Manoel Luiz de Cerqueira Neto

Resumo

A ventilação mecânica invasiva (VMI) constitui um dos 
pilares terapêuticos da Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). Desde o início do seu uso, ela vem se mostrando 
como uma das principais ferramentas no tratamento de 

pacientes graves, em especial, os que apresentam insu-
fi ciência respiratória. O trabalho tem por objetivo traçar o 
perfi l de caracterização da ventilação mecânica em uma 
UTI. Métodos: Caracteriza-se por um estudo transversal, 
descritivo e observacional, desenvolvido na UTI Geral 
da Fundação Benefi cência Hospital Cirurgia em Araca-
ju-SE. Participaram do estudo 61 pacientes alocados por 
conveniência, sendo 50,8% do sexo feminino e 49,2%, 
masculinos, com média de idade de 67,1±16,3 anos,no 
período de janeiro a março de 2014.Destes,73,9% eram 
clínicos e 36,1% cirúrgicos; sendo 40,9% neurológicos, 
21,3% respiratórios, 14,8% ortopédicos, 13,2% renais e 9,8% 
oncológicos. Os dados foram coletados através de uma 
fi cha de controle ventilatório, que constava a modalida-
de ventilatória, pressão inspiratória (PI), volume corrente 
(VC), fl uxo inspiratório(f), pressão positiva no fi nal da ex-
piração (PEEP), frequência respiratória (FR), fração inspi-
rada de oxigênio (FiO2), saturação de oxigênio (SpO2).
Os dados foram catalogá-los em planilha no Microsoft 
Excel 2007® onde foram obtidas média, desvio-padrão 
e percentual de forma descritiva e quantitativa.Resulta-
dos:Em relação à modalidade ventilatória, 77,04% foram 
admitidos em pressão assistido controlada (PCV) com 
média de PI de 22,4±3,9cmH2O; 14,7% em volume assis-
tido controlado(VCV) com VC médio de 487±82,8ml e f 
de 35±6,6 l/min; e 8,23% em pressão de suporte ventilató-
rio (PSV) com pressão de suporte média de 16,75cmH2O. 
A FR obteve uma média de 16,08±4,8 ipm com PEEP de 
7,13±1,65cmH2O, sendo que 57,4% dos pacientes foram 
admitidos com FiO2 entre 21 e 59% e 42,6% entre 60 e 
100%, com uma SpO2>92% em todos. Conclusão:Pode-se 
concluir que a maioria dos pacientes desta unidade foram 
admitidos na modalidade PCV, com parâmetros dentro 
de padrões fi siológicos convencionais, conforme as reco-
mendações das Diretrizes Brasileiras de VM (2013) para 
a regulagem inicial do ventilador, observando-se porém a 
tendência à utilização de maiores valores de PEEP.






