
17ª SEMANA DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES-SEMPESq 
“Luz, Ciência, Tecnologia e Educação”

ANAIS

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação científica PIBIC-CNPq

UNIVERSIDADE TIRADENTES

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação científica PIBIC-CNPq
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação científica PIBIC-FAPITEC
Programa de Bolsas de Iniciação cientifica PROBIC-Unit
Programa Voluntário de Bolsas de Iniciação científica PROVIC-Unit
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação PIBITI-CNPq
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação PIBITI-FAPITEC

Anais da 17ª Semana de Pesquisa da Universidade Tiradentes
“Luz, Ciência, Tecnologia e Educação”

17ª SEMANA DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES-SEMPESq 
“Luz, Ciência, Tecnologia e Educação”

ANAIS

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação científi ca PIBIC-CNPq

UNIVERSIDADE TIRADENTES

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação científi ca PIBIC-CNPq
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação científi ca PIBIC-FAPITEC
Programa de Bolsas de Iniciação cientifi ca PROBIC-Unit
Programa Voluntário de Bolsas de Iniciação científi ca PROVIC-Unit
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação PIBITI-CNPq
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação PIBITI-FAPITEC

Anais da 17ª Semana de Pesquisa da Universidade Tiradentes
“Luz, Ciência, Tecnologia e Educação”

2015Anais
17ª SEMANA DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES-SEMPESq 

“Luz, Ciência, Tecnologia e Educação”

Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação científica PIBIC-CNPq

Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação científica PIBIC-FAPITEC

Programa de Bolsas 
de Iniciação científica PROBIC-Unit

Programa Voluntário de Bolsas 
de Iniciação científica PROVIC-Unit

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação PIBITI-CNPq

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
 em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação PIBITI-FAPITEC

Aracaju-2015
ISSN: 1807-2518

Organizadores

Cristiano Ferronato
Adriana Karla de Lima 



Org(s):

Cristiano Ferronato
Adriana Karla de Lima

S471a Semana de Pesquisa da Universidade Tiradentes - UNIT
Anais dos seminários de iniciação científica da UNIT.
- Aracaju: UNIT, 2015. - 342 P.
 

Textos de trabalho apresentados durante o III Seminário de
Iniciação Científica PIBIC - PIBITI/FAPITEC; VIII Seminário de Iniciação 
PIBIC/CNPq; XIII Seminário de Iniciação Científica Probic/UNIT

ISSN 1807-2518

1. Comunicação Científica 2. Produção Científica 3. Iniciação Cientí-
fica Seminários 4. Pesquisa Científica 5. Ciências Exatas, da Terra
e Tecnológicas 7. Humanidades I. PIBIT II. PROBIT III. TÍTULOS 

CDU:001.8:378.4 (813.7)(05)

Os trabalhos assinados são de inteira responsabilidade 

de seus autores.  Permitida a reprodução, total ou parcial, desde que citada a fonte. 

Solicita-se permuta/ exchanges dedired.



UNIVERSIDADE TIRADENTES

17ª Semana de Pesquisa da Universidade Tiradentes 
  SEMPESq-2015

“Luz, Ciência, Tecnologia e Educação”

Jouberto Uchôa de Mendonça
REITOR

Amélia Maria Cerqueira Uchôa
VICE REITORA

Jouberto Uchôa de Mendonça Júnior
SUPERINTENDENTE GERAL

Temisson José dos Santos
SUPERINTENDENTE ACADÊMICO

Juliana Cordeiro Cardoso
DIRETOR DE PESQUISA 

Arleide Barreto Silva
DIRETORA DE GRADUAÇÃO

Cristiano Ferronato
COORDENADOR DE PESQUISA 

COMISSÃO ORGANIZADORA
Cristiano Ferronato (Presidente)

Adelina Amélia Vieira Lubambo de Britto
Adriana Rocha Fontes

Álvaro Muller
Álvaro Silva Lima
Anderson Santos 

Andrea Karla Nunes
Ane Luise Silva Mecenas

Ângela Maria Melo Sá Barros
Arleide Barreto Silva

Bárbara da Silva Santos
Cláudia Moura de Melo



Cristiane Magalhães Porto
Cristina de Azevedo Melo
Daniel Tadeu Dias da Silva

Deborah Marianne Motta de Sá
Dinamara Garcia Feldens
Eliane Bezerra Cavalcanti

Fábio Gomes Rocha
Felipe Mateus dos Santos
Geraldo Chagas Ramos

Igor Bento Lino
Jefferson Marx Silva Mesquita

Jenifer Vieira Toledo
João Paulo Lima

Joelson da Silva santos
Liziane Paixão Silva Oliveira
Luiz Fernando Romanholo

Maiane dos Santos Rezende
Manoel Sérgio Rezende de Sá

Marcelo de Souza Maynart Nunes
Marcelo Mendonça

Maria Aldeni Santana Mendes
Maria Nogueira Marques
Odelsia Leonor de Alsina

Osvaldo Santos Junior
Paulo Autran Leite Lima
Ronaldo Nunes Linhares
Sergio Fernandes Lima
Silvania Santana Costa

Simone Silveira Amorim
Thalles Vinicius Santos do Nascimento

Thayse Mendes do Nascimento
Thomaz Augusto Lima Ferreira

Verônica Teixeira Marques

COMITÊ CIENTÍFICO DA UNIVERSIDADE TIRADENTES – 2015

Andrea Karla Ferreira Nunes
Andressa Sales Coelho
Cláudia Moura de Melo

Cristiane Costa da Cunha Oliveira
Cristiano Ferronato

Dinamara Garcia Feldens
Edna Aragão Farias Cândido

Eliane Bezerra Cavalcanti



Francine Ferreira Padilha
Gabriela Maia Rebouças

Giancarlo Richard Salazar Banda
Ilka Miglio de Mesquita

Isabel Bezerra Lima Verde
Jorge Alberto López Rodríguez

Laiza Canielas Krause
Liziane Paixão Silva Oliveira

Luiz Fernando Romanholo Ferreira
Luiz Pereira da Costa
Manuela Souza Leite

Marcelo da Costa Mendonça
Margarete Zanardo Gomes

Maria Lucila Hernandez Macedo
Maria Nogueira Marques

Marlizete Maldonado Vargas
Matheus Batalha Moreira Nery

Nanci Miyo Mitsumori
Odelsia Leonor Sanchez de Alsina

Patrícia Severino
Paulo Autran Leite Lima

Raylane Andreza Navarro Dias Barreto
Rebeca Yndira Cabrera Padilha

Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior
Rubens Riscala Madi

Silvia Maria Egues Dariva
Simone Silveira Amorim

Verônica de Lourdes Sierpe Jeraldo
Verônica Teixeira Marques

COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO

Alini Tinoco Fricks
Cleide Mara Farias Soares
Ilzver de Matos Oliveira

Juliana Cordeiro Cardoso
Katlin Ivon Barrios Eguiluz
Renan Tavares Figueiredo
Ronaldo Nunes Linhares

COMITÊ DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS

Edna Aragão Farias Cândido
Francine Ferreira Padilha

Hunaldo Oliveira Silva
Ingrid Schweter Ganda



Isabel Bezerra Lima Verde
Isana Carla Leal Souza

Jorge Alberto López Rodríguez
Juciele Valéria Ribeiro de Oliveira

Margarete Zanardo Gomes
Maria Antônia Oliveira Santos Teles

Maria Júlia Nardelli
Maria Lucila Hernández Macedo

Patrícia Severino
Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Junior

Rubens Riscala Madi
Sandra Regina Barretto

Verônica de Lourdes Sierpe  Jeraldo

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

Adriana Karla de Lima
Andressa Sales Coelho

Angela Maria Melo Sá Barros
Betisabel Vilar de Jesus Santos

Carla Jeane Helfemsteller Coelho Dornelles
Clara Angélica de Almeida Santos Bezerra

Daniela Teles de Oliveira
Delson Lustosa de Figueirêdo

Emília Cervino Nogueira
Flávio Marcelo Rodrigues Bruno

Jorge Renato Johann
Leda Maria Delmondes Freitas Trindade

Márcia Margarete dos Santos Lima (Representante de Usuários – AVOSOS)
Maria Inês Brandão Bocardi

Paulo Autran Leite Lima
Plácia Barreto Prata Gois

Rebecca Maria Oliveira de Góis
Tais Fernandina Queiroz

COMITE AVALIADOR EXTERNO

Antonio Gilson Barbosa de Lima – Universidade Federal de Campina Grande - UFCG
Arie Fitzgerald Blank - Universidade Federal de Sergipe – UFS

Italo Odone Mazali – Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Lucindo Quintas Junior – Universidade Federal de Sergipe – UFS



IV FEIRA CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES

Acenini Lima Balieiro
Adenija Góes Cardoso

Adriana de Jesus Santos
Adriele Caldas Santos

Afonso Celso Silva Dórea
Alan Luiz P. Santana

Alanna Haiz Suia Santos
Aline Leite P.C. de Oliveira
Aline Santos Nascimento

Amanda Greh Escobar
Ana Carolina Araujo Arcieri
Ana Flavia Santos Cardoso

Andrews Sá Pires
Andréa L´Amour Federico
Angela Valeira Farias Alves
Anna Manuelly N. Araújo

Antonia Iris Pereira da Silva
Ariel Oliveira Celestino

Arielly Duarte Rabelo Santos
Aroni Campos Professor

Aystan Santos Pereira da Costa
Bárbara Allana Ferreira Cabral

Bárbara Karoline O. Cruz
Beatriz Costa de Santana

Beatriz Costa Todt
Beatriz de Jesus Souza
Beatriz Souza Soares

Betania de Santana Santos
Bianca Próspero da Silva
Blenda Joyce dos Santos

Brena Geovanna Araújo Rodrigues
Brener Silva Santos

Breno Henrique Prates dos Santos
Brunna Rabelo Santiago

Bruno Felipe de Santana Santos
Caio do Carmo Bastos

Camila Neiva Porto Silva
Carina Kelly de França Ferreira

Carla Fontes Machado
Carla Valeria da Silva Ramos

Carlos Augusto de Oliveira Filho



Carlos Vitor Natividade  Da Silva
Cheyvna Kevellin Santos Evangelista

Chyntia Caroline Oliveira
Cintinha  Nascimento Souza

Clara  Silveira de Andrade Amazonas
Conrado Carvalho Corrêa
Conrado Medeiros Santos

Cybelle de Carvalho Batista
Daiane Barbosa de Matos Lima

Danielle Souza de Santana
Daniel Batista C. dos Santos

Daniela Santos Costa
Daniele Cristina Campos

Danilo Andrade Jobo Garcia Morena
Denio Barreto Martins
Diego da Silva Oliveira
Edga Silva Costa Freire

Elda da Silveira Cardoso
Elvio Barreto de Melo Folha

Elvis Mota Viana
Emilly Samita da Anunciação Sodré

Emily Lima dos Santos
Erica Santa Silva

Erick Araújo Guimaraes
Everton Marinheiro Souza
Fernanda Bittercourt Leal

Fernanda Carolina Alves De Matos
Fernanda Lacerda L. Brito

Fernando dos Santos Fernandes
Fernando Matheus S.

Fernando Talita A. Cruz
Filipe Smith Buarque

Fillipe Almeida de Novais
Flavia Manuela R.de Mendonça

Flavia Nascimento A.
Flavia Nascimento Almeida
Francielle de Oliveira Rocha

Gabriel L. Dorna
Gabriela de Lima

Gabriela Pereira Lima Alveis de Menezes
Gabriella Vasconcelos de Menezes

Gizelma Olimpia dos Santos
Gláucia Nicolau dos Santos

Grazielle Oliveira Araújo do Nascimento



Hallysson Carvalho Silva
Hallysson de Souza Santos
Heriberto de Santana Gois
Hudson Rodrigo C. Santos

Hugo Souza Dragão
Inna Alexandra França

Isabella Ferreira Nascimento Maynard
Isabella Mayara Santos Picácio

Isaura Perrucho Nou Silva
Islânia Lima

Izaura de Jesus Menezes
Jaci Lima Vilanova Neta

Jamilly Andressa Santos Barros
Jamily S. do Nascimento

Jaqueline Franciele de Carvalho
Jeferson Costa Almeida
Jessica Keilla M. Batista
Jessica Laís dos Santos

João Henrique B.A. Filho.
João Luciano Marques Dos Santos Mota

João Victor Duarte 
Joel Sebastião Lauoglia

Jorge Alberto Bispo dos Santos Filho
José Henrique Ribeiro do Nascimento

José Raque de Jesus
Juliana Lisboa Santana

Juliana Marçal de Oliveira
Juliana Prado R. Soares
Juliana Vital Rosendo

Jully Anny Barrozo Oliveira
Karen Vanessa S. de Matos
Kendisson de Souza Santos

Lânia Mirelle Santos Barboza
Lara Reis de Oliveira

Larissa de Jesus Santos
Larissa Mendonça

Laura Morais de Souza Bezerra
Lays de Matos Ribeiro
Leila Medeiros Santos

Leliana dos Santos de Jesus
Leonardo Carvalho  Araújo

Lidianne Andrade dos Santos
Lorena da Silva Ferreira

Lorenna Couto Velela Coronado



Luana Mykaely Menezes Guimaraes
Luciana Costa Ferreira
Luciana Dantas Santos

Luciana Ramiro de Meneses
Luciana Ramiro de Murp

Ludmila Monteiro Santana
Marcio Santos Carvalho

Marcos Emanuel Vila Novo da Costa
Maria Almeida Silva Santos
Maria Fernanda M. da Silva

Maria Lucivania Teles de Jesus
Maria Paixão Dias Santos

Maria Rita da Conceição Tavares
Maria Thaiane F. Nunes

Maria Vanessa Souza Oliveira
Mariana Soares Rocha

Marilda da Conceição da Silva
Marília Rafaele Oliveira Santos

Marília Guimarães da Silva
Mateus Batista Costa

Matheus do Couto Santana
Matheus Mendonça de Araújo Alves

Matheus Moura Oliveira
Mayanne Rodrigues Leal
Micheli de Jesus Tavares

Mônica Regina Silva Santos
Monique de Jesus Amaral
Nathália Aguiar Andrade

Nathalia Mylena Farias Santos
Nayna Lima Barros Sampaio

Odara Regina Menezes de Santana
Osvaldo Ayram Gama de Oliveira

Paloma Cristina Santos
Patrícia Ricas

Paulo Alexandre Almeida Rodrigues
Paulo Nascimento Severo

Poliane Lima Santos
Priscilla Santos Correia

Puebla Vaz De Lima R. Pais.
Rafael Barreto Vieira Velos

Rafael Souza Prata
Raul José Alves Felisardo

Raul Silva Dourado
Reginaldo Scariot Vidal



Renaldo Barreto Barbosa Sampaio
Renata N.G. Carvalho
Renato Moura Santos
Riloris Vieira Campos

Rissa Millena Freitas Andrade
Rômulo Andrade Santos Silva
Rômulo Silva Bezerra Santos

Ronaldo Viana B.
Roneval Felix De Santana

Ronney José Oliveira Santos
Rosane Barros Santos Da Silva

Rose Holy Pereira Richa
Samara Lúcio De Araújo

Saulo Coelho Nunes
Sheila Santos Araújo

Shirley C. Soares Santos
Silvia Regina Soares Martins
Solange Pessanha De Mattos

Stefani Romano Alves Do Nascimento Dias
Tacita Mykaelly Nascimento Leal

Thais Brito Reis Santos
Thais M. Melo Otsuha

Valeria Andrade Da Silva
Victoria Aragão Paes

Vinícius Alexandre Araújo Baros
Wallace Rezende Nascimento

Wezya Mylena Dos Santos Ferreira
Wiliam Fernando De Souza

Zanna Caroline N. Ávila

MONITORES

Aldenice da Silva Cruz
Alessandra Faustino da Conceição Bezerra

Allana Maria de Souza Araújo
Almir Guimarães Campos Júnior

Ana Caroline Almeida
Ana Maria Barreto de Oliveira

Angelina Freire
Arielly Duarte Rabelo Santos
Bárbara Mota de Alcântara

Brunna Andrade
Carlos Eduardo de Oliveira Santana

Caroline Lopes Tavares



Cindy Moura
Claudia Bonin de Oliveria
Daniela Santana Andrade
Danielly de Brito Andrade

David Jhonathan Santos Passos
Douglas Santos Pinto

Fernanda Mirelly Freitas Menezes
Gabriela Santos Andrade

Gean Francisco Silva de Oliveira
Gizelly Sousa de Melo

Graciele Mendes de Carvalho
Hallyson Franklynn de Wette Santos

Ianny Tâmara Valério Lima Costa
Igor Bento Lino

Irla Karoline Nunes da Rocha
Isabela Almeida Rocha
Isabela Mayara Santos

Ítalo Jorge Feitosa Silva
Jaine Carol Araújo de Jesus

Jamille Desiree Santos Batista
Jamilly Andressa Santos Barros

Jéssica Menezes
Jessyca dos Santos Machado
João Marcos Souza Santos
Joelson Silva dos Santos
Jose Jairo Santos Lima

José Valter
Kenya Poderoso Aragão

Larissa Helen de Jesus Santos
Larissa Mayara Assunção de Jesus

Leandro Santos Andrade
Leticia Rodrigues

Luana Santos
Lucas Cabral Goes de Andrade

Luize Leite dos Santos Silva
Luma Queiroz

Manuella Novaes Souza
Mara Andrade dos Santos

Marcelle Araújo Santos
Marcos Emanuel Vilanova Da Costa

Maria Thereza Camargos
Mariana de Santana Santos

Marisete Cruz
Marla Sheury de Melo Menezes



Marlize Santa Barbara
Meirielle Cristiane Torres Santos

Michelle Alexandre
Midian Farias de Mendonça

Mikaele Patricia
Mikaelly Rodrigues

Natanael Feitoza Santos
Nayna Lima Barros Sampaio

Pedro Henrique Batista dos Santos
Quele dos Santos Silva
Raiane Pereira Nunes
Raquel Alves Freire

Reinaldo Viana Belo Neto
Renata Cibelle

Renata Pinho Morais
Rita de Cassia Costa Menezes

Suelen Araujo
Taciane dos Santos

Tarcisio Melo Silva Aragão
Tereza Vitoria Brito Davila

Thamyris Rayanny
Thiago Ferraz

Tiago Santana Mendonça
Uitamar Souza Silva

Victor Rodrigues
Victória Mirelle

Violeta Mendonça Morais
Vitória Maria Santos Menezes
Wanessa Paz dos Passos Leão

Wilina Ferreira da Silva
Yago Araujo Vieira





SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO.....................................................................................................................................17

XII Seminário de IC PIBIC/CNPQ 
Apresentações orais
Ciências da Saúde e Biológicas.......................................................................................................20
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.......................................................................................49
Ciências Exatas da Terra.....................................................................................................................71
VII Seminário de IC PIBIC/FAPITEC
Ciências da Saúde e Biológicas.......................................................................................................83
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas........................................................................................94
Ciências Exatas da Terra....................................................................................................................103

V SEMINÁRIO INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVAÇÃO  
          PIBIT/CNPQ-FAPITEC

Apresentações orais
Ciências da Saúde e Biológicas......................................................................................................106
Ciências Exatas da Terra....................................................................................................................113

XVII SEMINÁRIO DE IC PROBIC/PROBITI-Unit
Apresentações orais
Ciências da Saúde e Biológicas.....................................................................................................121
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas......................................................................................161
Ciências Exatas da Terra...................................................................................................................186
Probit/Unit...............................................................................................................................................225

EXPOSIÇÃO DE PAINÉIS – PIBIC/PIBITI –CNPQ/FAPITEC-PROBIC/PROBITI-   
         PROVIC/PROVITI - Unit

Ciências da Saúde e Biológicas.......................................................253 / 270 / 384 / 396 / 608
Ciências Exatas da Terra.......................................................................261 / 333 / 387 / 571 / 614
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas...........................................................................301 / 511

SEMINÁRIOS DA PÓS GRADUAÇÃO
I SEMINÁRIO INTEGRADO PÓS GRADUAÇÃO (STRICTU SENSU)
X Seminário de Pós Graduação em Engenharia de Processos......................................627

IV SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INVESTIGATIVAS E TEMAS LIVRES
Apresentações orais
Ciências da Saúde e Biológicas....................................................................................................663
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas....................................................................................724
Ciências Exatas da Terra..................................................................................................................885



EXPOSIÇÃO DE PAINÉIS – IV SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INVESTIGATIVAS E TEMAS LIVRES
Ciências da Saúde e Biológicas....................................................................................................897
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas...................................................................................1084
Ciências Exatas da Terra.................................................................................................................1107

III SEMINÁRIO DAS RESIDENCIAS MULTIPROFISSIONAIS.............................................1140

SEMINÁRIO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO.......................................................................1151

MINI-CURSOS......................................................................................................................................1161

IV FEIRA CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES.................................................1166



1 APRESENTAÇÃO

A Semana de Pesquisa da Universidade Tiradentes- SEMPESq-2015, é um evento de caráter 
científico realizado anualmente pela Universidade Tiradentes – Unit e o Instituto de Tecnologia e 
Pesquisa – ITP, cuja finalidade é apresentar e divulgar os resultados de pesquisas desenvolvidas nas 
instituições realizadoras, que além de ser uma exigência do CNPq, como parte do processo de Inicia-
ção Científica, tem como objetivo  promover discussões acerca de uma temática específica que possa 
contribuir com o desenvolvimento regional. No ano de 2015, o tema definido para debate foi “Luz, 
Ciência, Tecnologia e Educação”, em consonância com a semana nacional de Ciência e Tecnologia que 
elegeu 2015 como o Ano Internacional da Luz e das Tecnologias baseadas em Luz. Durante o ano cor-
rente diversos eventos alusivos à iniciativa global, coordenados pela Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), vêm ocorrendo no Brasil e em outros países, em um 
calendário que envolve principalmente entidades governamentais, instituições de ensino e instituições 
educacionais de pesquisa. As sociedades científicas debateram o tema em seus eventos e publicações. 
Os principais eventos científicos da área, promovidos anualmente, abordaram diversos aspectos sobre 
o assunto, tal como a 17ª Semana de Pesquisa da Universidade Tiradentes-SEMPESq-2015, que ocor-
reu de 26 a 30 de outubro de 2015, em todos os campi da instituição em Aracaju (Campi Farolândia e 
Centro), e nos campi de Propriá, Itabaiana e Estância. Dentre os objetivos da SEMPESq-2015 listam-se 
popularizar a ciência e atingir, toda a comunidade acadêmica do estado de Sergipe; debater questões 
sobre o papel da Ciência e da Tecnologia no cenário internacional; discutir sobre os objetos de pes-
quisa e a construção do conhecimento; promover a integração e a troca de experiências entre pes-
quisadores; divulgar os resultados de pesquisas, relevantes para a compreensão de uma determinada 
realidade sociopolítica; divulgar a dimensão da inovação e do desenvolvimento tecnológico no cenário 
regional; divulgar os trabalhos realizados pelos pesquisadores do Instituto de Tecnologia e Pesquisa 
(ITP), pelos docentes e alunos de instituições de ensino e pesquisa do Estado e da região Nordeste. A 
realização desses objetivos se materializou mediante as atividades que comporam a Semana de Pesqui-
sa: Seminário de Iniciação Científica; Seminários de Pós-Graduação Stricto sensu; Seminário de Práticas 
Investigativas; Minicursos; IV Feira Científica, entre outras atividades. O evento é realizado anual-
mente pela Universidade Tiradentes, através da Diretoria de Pesquisa e, pelo Instituto de Tecnologia 
e Pesquisa – ITP, e é organizado pela Coordenação de Pesquisa da Universidade Tiradentes, com o 
apoio do Comitê Científico e dos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu da instituição. Conta com 
o apoio institucional do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior – CAPES, Fundação de Apoio à 
Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe – FAPITEC/SE, Sergipe Parque Tecnológico 
– SERGIPETEC, Serviços Gráficos de Sergipe – SEGRASE, Editora Tiradentes – EDUNIT, entre 
outros. No ano de 2015 a SEMPESq aconteceu em dois momentos. No primeiro, nos dias 26 e 27 
de outubro teve andamento o XVII Seminário do Programa Institucional de Iniciação Científica da 
Unit que compreendeu as seguintes atividades: XVII Seminário do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica – PROBIC/PROBITI/PROVIC-Unit; XII Seminário de Iniciação Científica 
PIBIC/CNPq; VII Seminário de Iniciação Científica PIBIC/FAPITEC; VII Seminário de Iniciação 
em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PIBITI/CNPq - PIBITI/FAPITEC e PROBITI/
Unit. Num segundo momento nos dias 28, 29 e 30 aconteceram as atividades gerais da XVII Semana 
de Pesquisa, como: VII Seminário de Práticas Investigativas e Temas livres; I Seminário Integrado dos 



programas de Pós-Graduação; X Seminário de Pós-Graduação em Educação-PPED-Unit; X Semi-
nário de Pós-Graduação em Engenharia de Processos PEP-Unit; X Seminário de Pós-Graduação em 
Saúde e Ambiente - PSA-Unit; Seminário de Pós-Graduação em Direito-PPGD-Unit; Seminário de Pós-
Graduação em Biotecnologia–PBI-Unit; III Seminário das Residências Multiprofissionais, Seminário de 
Ciências da Computação, Feira Científica, minicursos entre outros.  A XVIII Semana de Pesquisa da Uni-
versidade Tiradentes – SEMPESq 2015 tem como objetivo principal assegurar o espaço para a exposição 
e a discussão dos trabalhos de pesquisa científica, tecnológica, artística e cultural desenvolvidos na Uni-
versidade Tiradentes, proporcionando, desse modo, a troca de experiências entre os alunos de graduação 
envolvidos em atividades de pesquisa, os alunos de pós-graduação, os professores e pesquisadores. 

Coordenação Geral



XII Seminário de Iniciação Científica PIBIC/CNPq
Apresentações Orais - Ciências da Saúde e Biológicas
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Resumo: 
A Cria Giz ou a Ascosferiose é uma doença 

das abelhas causada pelo fungo Ascosphaera apis, de-
senvolve-se no intestino das larvas nas fases pré-pupa 
e pupa, contaminadas através da ingestão do alimen-
to contaminado com esporos, causa severos danos à 
colônia, como baixa produtividade, morte das crias 
e ou perda da colônia. O fungo apresenta aparência 
mumificada, dura e ressecada nas pupas com colora-
ção variando do branco opaco a preto. Não há trata-
mentos eficazes, sendo as práticas de manejo, apli-
cação do comportamento higiênico e melhoramento 
genético empregadas com a tentativa de amenizar a 
infestação e impedir o seu desenvolvimento. A uti-
lização de óleos essenciais e de extratos de própolis, 
por apresentarem propriedades antifúngicas, pode ser 
uma alternativa natural para o controle e não desen-
volvimento da doença. Esse trabalho teve o objetivo 
testar in vitro diferentes óleos essenciais e extratos 
de própolis vermelha, em diferentes concentrações, 
sobre o fungo Ascosphaera apis. Testou-se os óleos de 
menta (Menta piperita), orégano (Origanum vulgare L.) e 
canela (Cinnamomum zeylanicum Breym.) nas concen-
trações de 10, 50, 100 e 500 mg/ml, utilizando-se a 
técnica de difusão em disco. As amostras foram tes-
tadas em triplicata, com o cetoconazol 50 µg/mL e 
o veículo (água com 5% de DMSO) utilizado como 
controle positivo e negativo, respectivamente. Os re-
sultados obtidos são considerados inconclusivos, pois 
fungo não apresentou o desenvolvimento eficiente 

para ser feito a medição dos halos, logo não foi pos-
sível identificar o potencial antifúngico dos óleos es-
senciais. Entretanto houve diferença significativa no 
crescimento das pupas de coloração clara.

Introdução: 
O fungo Ascosphaera apis é patogênico das abelhas 

da espécie Apis mellifera L., causador da doença chamada 
ascosferiose ou Cria Giz (PIRES et al., 2005) que se de-
senvolve quando seus esporos são ingeridos pelas pupas 
juntamente com seu alimento no lúmen do intestino das 
larvas. Primeiro ocorre o desenvolvimento interno do 
fungo e só depois da morte das pupas ele coloniza o 
exterior do inseto, o deixando com a aparência mumi-
ficada, ressecada e dura, semelhantes a um bastão de giz, 
por isso o nome de Cria Giz (HEATH e GAZE, 1987; 
JENSEN et al., 2013; PIRES et al., 2005). Assim, um dos 
sintomas do desenvolvimento desta patologia é a pre-
sença de pupas com a coloração branco-opaca dentro 
dos opérculos ou no alvado das colmeias. 

O Ascosphaera apis apresenta duas fases distintas 
de vida: uma vegetativa ou micelial e outra reproduti-
va na qual são formados os ascósporos, responsáveis 
pela disseminação da doença (BAILEY e BALL, 
1991). Uma das possíveis causas para a dispersão do 
fungo é a migração das colônias entre regiões, ou o 
próprio manuseio dos apicultores ao transferirem 
quadros contaminados a colônias sadias (LOPES et 
al., 2004; PUERTA et al., 1999). Os danos causados 
pela ascoferiose vão desde a diminuição do número 
populacional da colmeia até a morte da colônia, cau-
sando uma baixa produtividade (LOPES et al., 2004; 
MOELLER e WILLIAMS, 1976). 

Ainda não existem produtos químicos efeti-
vos para tratar essa doença e que não contaminem as 
abelhas e seus produtos, logo para amenizar a infesta-
ção da cria giz são empregados métodos de manejo 
como o comportamento higiênico, remover os favos 
contaminados das colmeias e realizar melhoramento 
genético (PIRES et al., 2005; PUERTA et al., 1999). 
Os óleos essenciais de canela (Cinnamomum zeylanicum 
Breym.), orégano (Origanum vulgare L.) e menta (Men-
tha piperita) apresentam características antifúngicas 
e antibacterianas, além disso, as própolis vermelha e 
verde também são ricas em nutrientes e flavonoides, 
dentre outros compostos (ALENCAR et al., 2007).
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Materiais e métodos:
A diluição dos óleos essenciais foi realizada 

com a adição de 5% DMSO e adicionou-se água 
destilada até chegar as concentrações desejadas, que 
foram: 10, 50, 100 e 500 mg/mL. Também foi feita a 
diluição do cetaconazol com água destilada e álcool. 
Feito isso, os discos de papel filtro foram embebidos 
nas soluções nas suas devidas concentrações e sub-
metidos aos testes.

O fungo foi isolado e repicado com base na 
metodologia descrita por Jensen et al., (2013): 1) Lim-
peza da superfície da múmia com solução de hipoclo-
rito de sódio a 10% durante 10 min; 2) Enxague da 
múmia (2 vezes) com água destilada estéril durante 2 
minutos; 3) Corte da múmia espalha-la na placa de 
petri contendo meio de cultura Sabouraud Dextrose 
Ágar; 4) Incubação da placa de petri no escuro na 
temperatura entre 30 e 34ºC. 

Para os ensaios antifúngicos, foi feita uma 
suspensão fúngica em solução salina estéril a 0,9%, 
na concentração 0,5 da escala de MacFarland (AL-
MEIDA et al., 2011). Os esporos do fungo foram 
transferidos, com o auxilio de um swab, para um tubo 
de ensaio contendo a solução salina e comparada a 
escala MacFarland até se igualar a concentração 0,5. 
O fungo foi semeado por esgotamento em meio de 
cultura Sabouraud Dextrose Ágar e foram colocados 
os discos de papel filtro medindo 6 mm de diâmetro, 
onde foram aplicadas as concentrações dos óleos es-
senciais e enumerados na placa de acordo com as re-
spectivas concentrações. Em seguida as placas foram 
encubadas na temperatura entre 30 e 34ºC.

Resultados e Discussão:
Os resultados obtidos são considerados insufi-

cientes e inconclusivos, pois as cepas que se desenvolv-
eram in vitro nos testes feitos com os óleos essenciais 
de menta, canela e orégano não atingiram resultados 
satisfatórios, por terem demorado quase o dobro de 
tempo para crescer e por esse crescimento não ter sido 
o esperado, impedindo a medição dos halos. Por con-
seguinte, os extratos de própolis não foram testados. 
Apenas nos últimos experimentos foi observado um 
diferencial no crescimento entre as pupas brancas e as 
pupas pretas, as quais as brancas obtiveram um melhor 
crescimento. Porém quando submetidas a repicagem 

também não atingiram o crescimento necessário para 
serem testados os extratos de própolis. 

Conclusões:
Devido aos resultados apresentados, conclui-

se que os dados são insuficientes para uma resposta 
conclusiva a respeito do efeito antifúngico dos óleos 
essenciais de menta (Menta piperita), canela (Cinnamo-
mum zeylanicum Breym.) e orégano (Origanum vulgare L.) 
sobre o fungo Ascosphaera apis, assim como dos extra-
tos de própolis. São necessários mais estudos, e prin-
cipalmente a realização de novos experimentos com o 
Ascosphaera apis, com os óleos essenciais e os extratos 
de própolis para se ter uma melhor posição a respeito 
dos seus potenciais antifúngicos. Bem como, a realiza-
ção de testes moleculares para saber mais a respeito da 
quantidade de esporos presentes nas pupas. O presente 
estudo faz-se de grande importância para a apicultura, 
pois é a partir dele que se pode encontrar formas alter-
nativas de combater a doença nos apiários sem causar 
tantos danos ao meio ambiente, as abelhas, aos produ-
tos apícolas, e por sua vez ao homem.
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Resumo
A segurança alimentar é um tema que está 

ganhando importância devido ao crescente hábito 
do consumo de pescados, com isso a preocupa-
ção com a contaminação e disseminação de pató-
genos se torna cada vez mais importante para a 
sociedade. Este trabalho tem por objetivo verifi-
car a qualidade das espécies de vermelhas, Cepha-
lopholis fulva, Lutjanus analis e L. purpureus, oriun-

dos do Mercado Municipal de Aracaju, Terminal 
Pesqueiro Municipal de Aracaju e de pescadores 
artesanais, quanto aos aspectos sanitários, por 
meio da presença de bactérias enteropatogências 
(Salmonella spp, Coliformes totais e termotoler-
antes e Staphylococcus aureus) provenientes da ma-
nipulação e armazenamento. Neste trabalho foram 
realizadas análises microbiológicas, de umidade e 
de cinzas. Os resultados encontrados mostram que 
os patógenos estão acima da tolerância da Anvisa, 
sendo um resultado muito preocupante em relação 
a saúde da sociedade sergipana. 

Introdução 
A segurança alimentar é um tema que está 

a cada dia ganhando mais importância devido ao 
crescente hábito do consumo de pescados. A con-
taminação e a disseminação de patógenos iniciam-
se ainda quando o peixe está em seu ambiente 
natural poluído por descargas de dejetos humanos 
e industriais, passando pela manipulação e arma-
zenamento inadequados, até chegar na banca de 
venda onde o consumidor adquire o pescado in 
natura. Este trabalho teve por objetivo verificar 
a qualidade das espécies de vermelhas, Cephalo-
pholis fulva, Lutjanus analis e L. purpureus, oriundos 
do Mercado Municipal de Aracaju e do Terminal 
Pesqueiro Municipal de Aracaju, quanto aos aspec-
tos sanitários, por meio da presença de bactérias 
enteropatogências (Staphylococcus aureus, Salmonella 
sp. e Coliformes totais) oriundas da manipulação e 
armazenamento.  

Materiais e Métodos 
Foram coletados 40g de amostra da muscu-

latura de Lutjanus analis, L. purpureus, Lutjanus sp. e 
Cephalopholis fulva. 

Para a análise microbiológica foram uti-
lizadas 25g da amostra, que foi triturada e diluída 
em uma solução de água peptonada 10-1 ml/l. Em 
seguida foi retirada uma alíquota de 1 ml e trans-
ferida para a diluição 10-2 sucessivamente até a di-
luição 10-5. Após o término das diluições foi trans-
ferido 1ml para a placa de análise confirmatória 
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de microrganismos na amostra e colocado em 
estufa a 37oC por 24h para obter a contagem das 
colônias. Nos testes de umidade e de cinzas foram 
utilizadas 15g do pescado triturado e dividido em 
3 cadinhos, que foram mantidos por 3 dias em es-
tufa a 100oC. Foi realizada a pesagem diária até a 
obtenção da estabilidade do peso. Em seguida as 
amostras foram levadas para a chama para serem 
queimadas e permaneceram na mufla por 24h para 
obtenção das cinzas totais.

Resultados e Discussão 
Entre os meses de setembro de 2014 e abril 

de 2015 foram examinados 12 exemplares de ver-
melhas, sendo 2 Lutjanus analis, 6 Lutjanus purpu-
reus, 2 Lutjanus sp. e 2 Cephalopholis fulva. 

Os resultados dos testes de umidade e cinza, 
realizados com 5,0 g da amostra de pescado, estão 
expressos na Tabela 1.

Tabela 1: Média de umidade e cinzas da muscula-
tura das espécies de vermelhas do litoral de Sergipe

Umidade Cinzas

Lutjanus analis 3,50g 5,80%

Lutjanus purpureus 3,90g 4,90%

Cephalopholis fulva 3,95g 5,95%

Os resultados dos testes microbiológicos da 
musculatura das vermelhas estão na Tabela 2. 

Tabela 2: Média das unidades formadoras e do núme-
ro mais provável de colônias a partir da musculatura 
das espécies de vermelhas do litoral de Sergipe

Staphylococcus 
aureus

Salmonella 
sp.

Coliformes 
Totais

Lutjanus 
analis

4,004x103 UFC Ausente 1,54x102 
NMP/25g

Lutjanus 
purpureus

4,783x103 UFC Ausente 2,4x102 
NMP/25g

Lutjanus sp. 5,000x102 UFC Ausente 1,1x102 
NMP/25g

Cephalopholis 
fulva

Ausente Ausente Ausente

UFC - unidades formadoras de colônias

NMP – número mais provável

Em relação às análises das cinzas e de 
umidade podemos inferir que os pescados uti-
lizados neste trabalho, por conter uma grande 
quantidade de água, torna-se mais favorável 
para a reprodução de microrganismos.

Os resultados das observações dos lo-
cais de aquisição dos pescados, mostram que a 
legislação federal é respeitada no município de 
Aracaju, SE, em termos de qualidade do local 
de venda, sendo que o pescado é exposto em 
um setor em que as condições são adequadas 
para a comercialização. Porém, nas amostras 
analisadas, todas apresentaram valores acima 
do permitido pela legislação vigente que tolera 
o máximo de 103 UFC para Staphylococcus aureus, 
ausência de Salmonella e 102 NMP/25g para Co-
liformes Totais. Tais condições repercutem na 
qualidade do produto, cujas análises microbi-
ológicas revelam uma manipulação inadequada 
dos pescados.  

Conclusão
Pode-se concluir que a comercialização 

dos peixes no mercado municipal de Aracaju 
e nas proximidades, podem modificar a quali-
dade do pescado em relação ao seu estado nat-
ural quando é coletado em alto mar, pois os 
resultados obtidos neste trabalho se mostram 
preocupantes para a saúde geral da população.
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Resumo
O objetivo dessa pesquisa foi investigar o efei-

to antitumoral do extrato hidroalcoólico da própolis 
vermelha (EHPV) em modelo de Sarcoma 180 mu-
rino. Para tanto, o EHPV foi inicialmente obtido e 
caracterizado por cromatografia; em seguida, células 
de S-180 foram implantadas em 50 camundongos 
Swiss (Mus musculus, 30±5 g), divididos em 5 grupos 
(n=10): CTR (tratado com salina), 5-FU (tratado com 
quimioterápico), EHPV100, EHPV50 e EHPV100 
(tratados com 10, 50 e 100 mg/Kg de EHPV). Foram 
avaliados parâmetros macro e microscópicos dos tu-
mores e órgão internos dos animais. Foram utiliza-
dos testes estatísticos ANOVA e pós-teste de Tukey 
(α=5%). Os principais compostos identificados e 
quantificados NO ehpv foram daidzeína (0,38±0,01 
mg/g); formononetina (23,29±0,06 mg/g) e bio-
chanina A (0.67±0.01 mg/g). Os tratamentos com 
5-FU e EHPV nas doses de 50 e 100 mg/Kg pro-
moveram redução significativa da massa tumoral em 
comparação com solução salina (p <0,001), enquan-
to o índice de inibição do crescimento das doses de 
mg/kg EHPV foi estatisticamente comparável ao do 
5-FU (p> 0,05). Sugere-se que o EHPV apresenta 
atividade antitumoral em modelo experimental.

Introdução 
Estudos tem reportado a ação citotóxica 

de extratos de própolis vermelha brasileira em 
diferentes linhagens celulares, incluindo células 
PANC-1 derivadas de adenocarcinoma pancreáti-
co (Awale et al., 2008), 26-L5 e B16-BL6, de carci-
noma de cólon e melanoma, respectivamente (Li 
et al., 2008), MCF-7 de adenocarcinoma mamário 
(Kamiya et al., 2012)  e Hep-2 de carcinoma larín-
geo (Frozza et al., 2013). Contudo, ainda não 
foram reportados estudos avaliando seu efeito an-
titumoral in vivo. Assim, o objetivo deste trabalho 
foi analisar o efeito antitumoral do extrato hidroal-
coólico de própolis vermelha (EHPV) brasileira 
(Sergipana) em modelo murino.

Materiais e métodos 
A extração da própolis vermelha foi realizada 

com 12,5 mL de etanol a 70% durante 1h em banho 
de ultrassom (Maia-Araújo, 2008). A composição 
química do EHPV foi determinada por cromato-
grafia líquida de alta eficiência, de acordo com o 
método descrito por (Alencar et al., 2007). Em se-
guida, foram implantadas 2,5 x 106 células tumorais 
S180 em região axilar subcutânea de 50 camundon-
gos Swiss (Mus musculus, 30±5 g), divididos rando-
micamente em s grupos (n=10), de acordo com o 
tratamento (n=10): CTR (salina), 5-FU (quimioterá-
pico), EHPV100, EHPV50 e EHPV100 (10, 50 e 
100 mg/Kg de EHPV). Os animais foram eutanasi-
ados após 7 dias de tratamento. Foram analisados 
a taxa de inibição de crescimento tumoral e parâ-
metros histológicos e hematológicos dos animais. 
O ensaio foi aprovado pelo CEUA/UNIT (Parecer 
nº 020214). Os dados obtidos foram analisados por 
meio do teste ANOVA, e extensão post-hoc de Tukey, 
considerando um nível de significância de 5%.

Resultados e Discussão 
Os principais compostos identificados e quan-

tificados por cromoatografia líquida de alta eficiên-
cia (figura 1) foram daidzeína (0,38±0,01 mg/g); 
formononetina (23,29±0,06 mg/g) e biochanina A 
(0.67±0.01 mg/g). 
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Figura 1. Cromatograma do extrato hi-
droalcoólico de própolis vermelha obtido por 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 
(λ = 260 nm).

Os tratamentos com 5-FU e EHPV nas 
doses de 50 e 100 mg/Kg promoveram redução 
significativa da massa tumoral em comparação 
com solução salina (p <0,001), enquanto o ín-
dice de inibição do crescimento das doses de 
mg/kg EHPV foi estatisticamente comparável 
ao do 5-FU (p> 0,05) (Figura 2). Não houve 
diferença no padrão histológico dos tumores 
analisados. Além disso, o 5-FU induziu severa 
leucopenia e atrofia esplênica, mas estes efei-
tos não foram observados nos grupos tratados 
com EHPV.

a) b)

Figura 2. (a) Determinação da massa tu-
moral média dos tumores desenvolvidos a par-
tir da implantação de células S180 no final do 
período experimental de sete dias. ** p<0,01 
e * p<0,05 representam diferenças signifi-
cativas em comparação com o grupo veículo 
(teste ANOVA seguido pelo teste de Tukey). 
(b) Determinação índice médio de inibição do 
crescimento dos tumores nos animais tratados 
com EHPV no final do período experimental 
de sete dias, em relação ao grupo tratado com 
o quimioterápico padrão (5-FU). * p<0,05 rep-

resentam diferenças significativas em compa-
ração com o 5-FU (teste ANOVA seguido pelo 
teste de Tukey). Todos os dados foram apre-
sentados como média ± erro padrão da média

Conclusões 
O extrato hidroalcoólico da própolis 

vermelha (EHPV) formononetina, biochanina A 
e daidzeína como compostos majoritários e exibe 
atividade antitumoral em modelo experimental nas 
doses de 50 e 100 mg/Kg.
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Resumo
A apitoxina possui ação biológica neu-

roprotetora e compostos químicos que in-
terferem com sistemas neurotrasnmissores. 
O objetivo do presente trabalho foi avaliar o 
possível efeito antipsicótico da apitoxina so-
bre os sintomas positivos da esquizofrenia em 
modelo experimental. Para tanto, foi induzida 
a hiperlocomoção em camundongos Swiss ma-
chos por meio da administração aguda do an-
tagonista glutamatérgico MK-801 (0,3 mg/kg, 
i.p., 1 mL/kg).  Os animais foram observados 
em arena de campo aberto durante 10 minutos 
quanto ao número médio de quadrantes per-
corridos. Animais dos grupos controle rece-
beram veículo (solução salina a 0,9%). Trinta 
minutos antes do teste, foram administrados: 
o antipsicótico haloperidol (1 mg/kg, i.p.),  
apitoxina (0,1 e 1,0 mg/kg, s.c.) ou solução 
salina (0,9%, s.c., 40µl). Os dados foram com-
parados por meio de ANOVA seguida do teste 
de Tukey (p < 0,05). Observou-se que o MK-
801 aumentou de forma significativa (317 ± 
28) a atividade locomotora em relação aos an-
imais do grupo veículo (176 ± 10), sendo este 

efeito revertido pela apitoxina a 0,1 e 1 mg/kg 
(211 ± 31 e 193 ± 30) e pelo haloperidol (110 
± 7). Em adição, enquanto no grupo veículo o 
haloperidol e a apitoxina na dose de 1,0 mg/
kg diminuíram a atividade motora espontânea 
(65 ± 8 e 45 ± 8, respectivamente), a apitoxina 
a 0,1 mg/kg não promoveu efeito significativo 
(140 ± 8). Portanto, a apitoxina na menor dose 
apresentou efeito antipsicótico, revertendo os 
efeitos do MK-801, sem promover alterações 
no desempenho motor. 

Introdução
A esquizofrenia é um transtorno psíqui-

co que apresenta como sintomas positivos 
as alucinações, delírios e desorganização do 
pensamento (GOTO; GRACE, 2007). Os an-
tipsicóticos como o haloperidol são utilizados 
para tratamento desta enfermidade, mas apre-
sentam efeitos adversos graves. A apitoxina 
poderia representar uma nova estratégia ter-
apêutica, pois possui ação neuroprotetora e 
seus componentes bioativos podem atuar na 
modulação do sistema neurotransmissor do-
paminérgico (KIM et al., 2011), implicado na 
fisiopatologia da esquizofrenia.

Materiais e métodos
Experimentalmente, sintomas positivos 

podem ser estudados pela aplicação do an-
tagonista glutamatérgico MK-801 que produz 
a hiperlocomoção em roedores (OZDEMIR 
et al., 2012). Foram utilizados 64 (n = 8 por 
grupo) camundongos Swiss machos (30g), que 
foram alojados em gaiolas, com livre acesso 
a água e ração, temperatura controlada e ci-
clo claro/escuro de 12 horas. Trinta minutos 
antes do teste, foram administrados: o antip-
sicótico haloperidol (1 mg/kg, por via intra-
peritoneal),  apitoxina (0,1 e 1,0 mg/kg, por 
via subcutânea, coletada em apiário de São 
Paulo, Brasil) ou solução salina (0,9% por 
via subcutânea, 40µl) (DANTAS et al., 2013). 
Os camundongos foram então divididos em 
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grupos que receberam MK-801 (0,3 mg/kg, 
por via intraperitoneal, 1 mL/kg) ou solução 
salina (veículo) e foram observados em arena 
de campo aberto durante 10 minutos quanto 
ao número médio de quadrantes (16 cm2) per-
corridos. Após a verificação da normalidade 
dos dados, as médias (e erro padrão da mé-
dia) foram comparadas por meio de análise de 
variância de uma via com pós-teste de Tukey 
(valores de p < 0,05 foram consideradas 
significativos), sendo utilizado o programa 
GraphPad Prism 5 para análise dos dados. 

Resultados e Discussão
Observou-se que o MK-801 induziu 

aumento na média de quadrantes percorridos 
em relação aos grupos tratados com veícu-
lo. Este efeito foi modificado pela apitoxina 
e pelo haloperidol. A administração de api-
toxina a 1 mg/Kg e de haloperidol promoveu 
diminuição na atividade motora espontânea. 
Estes dados são coerentes com relatos prévios 
(DANTAS et al., 2014) e são indicativos de 
interação da apitoxina com o sistema dopa-
minérgico. Por outro lado, a menor dose de 
apitoxina mostrou ação antipsicótica sem 
promover modificações na atividade motora 
espontânea, um efeito adverso comum dos 
antipsicóticos típicos (Figura 1). A ação da 
apitoxina pode ser explicada devido à presen-
ça de compostos como a melitina e a apamina 
(FERREIRA-JUNIOR et al., 2010), que estão 
associadas ao aumento da transmissão dopa-
minérgica, que por sua vez é modulada pelo 
glutamato (STEKETEE et al., 1990).

Conclusões 
A administração aguda de apitoxina a 

0,1 mg/Kg diminuiu sintomas positivos em 
esquizofrenia experimental, revertendo os 
efeitos do antagonista dopaminérgico MK-
801, sem promover alterações no desempen-
ho motor. 

Figura 1: Resultados do teste de hiperlo-
comoção induzida por MK-801. Api01 e Api1: 
apitoxina a 0,1 e 1,0 mg/kg, respectivamente; MK: 
MK-801; Sal: salina; Hal: haloperidol. * indica dife-
rença significativa em relação ao grupo Sal/Sal, ** 
indica diferença em elação aos grupos Api1/Sal e 
Hal/Sal, ***  indica diferença em elação a todos os 
grupos veículo, # indica diferença significativa em 
relação ao grupo Sal/MK.
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Resumo
O óleo de copaíba é um produto natu-

ral muito utilizado pela população brasileira por 
promover a defesa da planta e essas propriedades 
fundamentarem as pesquisas farmacológicas. As 

pesquisas sobre sua ação antimicrobiana têm sido 
direcionada a multirresistência bacteriana a fim de 
se obter novas alternativas terapêuticas. Diante 
disso, o presente estudo teve por objetivo verifi-
car a eficácia de diferentes concentrações do óleo-
resina contra Staphylococcus aureus e Pseudomonas 
aeruginosa, através do teste de difusão em poços e 
da concentração inibitória mínima (MIC). Os re-
sultados indicam inibição das linhagens de S. au-
reus resistente a Oxacilina, apresentando halos de 
inibição de até 12, 6 mm e MIC de 0,78 mg.mL-1, 
enquanto as linhagens de S. aureus sensível a Oxa-
cilina apresentou halos de até 15, 3 mm e MIC de 
0, 4 mg.mL-1 .  Com relação a P. aeruginosa apre-
sentou MIC>500 mg.mL-1. Sendo assim o óleo de 
copaíba é um possível agente antimicrobiano em 
baixas concentrações e o comportamento frente 
às cepas hospitalares não demostrou variação em 
comparação as linhagens ATTCC.

Introdução 
A utilização de produtos naturais com fins 

medicinais é uma pratica antiga, até hoje em-
pregada em todo o mundo. No Brasil, um produto 
que tem se destacado é o óleo de copaíba, de ori-
gem das copaibeiras, que além da forte aquisição 
popular é facilmente comercializado em feiras 
livres, ervanários e lojas de produtos de origem 
natural¹. As copaibeiras são árvores de grande 
porte e de seu tronco é extraído um óleo-resina 
que funciona como defesa contra microrganismos 
fitopatogênicos. A composição do óleo-resina 
pode variar em relação à natureza e a concentração 
de seus compostos químicos e a sazonalidade.2 Seu 
uso data de mais de 500 anos na medicina tradi-
cional popular, com grande diversidade de aplica-
ções, sendo relatadas algumas de suas atividades 
biológicas, incluindo propriedades: antimicrobi-
ana, antioxidante, cicatrizante, anti-inflamatória 
e anti-neoplásica3. A ação desse produto frente à 
Staphylococcus aureus sensível e resistente a Oxacilina 
e Pseudomonas aeruginosa foi potencialmente prom-
issora em relato da literatura4, no entanto, estu-
dos sobre linhagens multirresistentes isoladas de 



um ambiente hospitalar ainda são escassas. Esses 
patógenos oportunistas, produtores de biofilme, 
com virulência multifatorial estão relacionados 
principalmente a infecções hospitalares, sendo, 
portanto, necessários estudos que demostrem 
o comportamento do óleo-resina frente a esses 
microrganismos de grande importância epidemi-
ológica.  Diante disso, o presente estudo tem por 
objetivo verificar a eficácia de diferentes concen-
trações do óleo-resina a serem testadas in vitro 
contra Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa 
avaliando e comparando através de duas metodo-
logias a ação do óleo de copaíba e a eficácia dessas 
duas técnicas microbiológicas.

Material e métodos 
As amostras analisadas de óleo de copaí-

ba foram obtidas, uma comercialmente de um 
herbanário de Belém do Pará (01) e a outra (02) ce-
dida pelo Laboratório de Pesquisa em Tratamento 
de Feridas da Universidade Federal de Alagoas. 
As linhagens ATCC utilizadas foram: Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 27853 (99) (Resistente a oxaci-
lina); Staphylococcus aureus ATCC 43300 (577) (Re-
sistente a oxacilina - ORSA); Staphylococcus aureus 
ATCC 25923 (15) (Sensível à oxacilina). Enquanto 
as linhagens hospitalares foram cedidas por um 
Setor de Saúde Pública Terceirizado de Aracaju/
SE, sendo uma de P. aeruginosa (13) e outra de S. 
aureus (01). Para as análises microbiológicas foram 
utilizadas duas metodologias, o teste de difusão em 
poços e a concentração inibitória mínima (CIM). 
A técnica dos poços foi realizada em triplicata, de 
acordo com técnica proposta por Vital.5  A CIM 
foi feita de acordo com a técnica previamente de-
scrita na literatura com adaptações6 em placas de 
microdiluição estéreis com 96 poços, dispostas em 
12 colunas (1 a 12) e 8 linhas (A a H). As colunas 
de 1 a 9 foram destinadas a análise antimicrobiana 
das duas amostras de óleo de copaíba, o óleo co-
mercial 01 e a amostra doada 02, na concentração 
inicial de 100 mg.mL-1. A coluna 10, 11 e 12 foram 
destinadas aos controles negativo, de crescimento 
e de esterilidade, respectivamente. 

Resultados e Discussão
Nos testes de difusão em poços, a medida 

dos diâmetros dos halos formadas pela a ativi-
dade do óleo de copaíba na concentração de 100 
mg.mL-1 frente às diversas cepas de S. aureus (01, 15 
e 577) estão no intervalo de 0,6 mm e 12 mm. Na 
concentração de 500 mg.mL-1 os halos de inibição 
formados  foram de 0,8 mm e 16 mm, demonst-
rando, com esses valores que ação do produto é 
diretamente proporcional ao aumento da concen-
tração. Para as duas linhagens de P. aeruginosa (13 
e 99) não foram verificados formação de halos. A 
CIM das duas amostras de óleo de copaíba testa-
das contra as linhagens de S. aureus ORSA (ATCC 
e hospitalar) apresentaram a mesma concentração: 
0,78 mg.mL-1, no entanto para a linhagem de S. 
aureus sensível a Oxacilina (ATCC) a CIM foi < 0, 
39 mg.mL-1.Revelando com essa diferença que a 
ação do óleo frente ao patógeno sensível a oxaci-
lina necessitou de uma CIM menor que a utilizada 
para inibir o crescimento das bactérias que apre-
sentaram resistência. Sendo esse dado importante 
para correlacionar a ação do produto natural e o 
comportamento dos diferentes microrganismos. 
Para as duas linhagens de P. aeruginosa (13 e 99) 
não foram obtidas CIM nas concentrações testa-
das, sugerindo CIM > 100 mg.mL-1, sendo por-
tanto necessário novos testes para verificação da 
atividade frente a esses microrganismos.

Conclusões 
O óleo de Copaíba demostrou sua ação 

antimicrobiana frente aos microrganismos Gram-
positivos de importante valor epidemiológico. 
Além de que os resultados promissores eviden-
ciaram que esse é um candidato potencial a produ-
to biotecnológico alternativo como possível opção 
aos antimicrobianos sintéticos já utilizados.
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Resumo
O presente estudo tem como objetivo reali-

zar análise físico-química em suporte híbrido (fibra 
de coco e sílica) imobilizado em peroxidase (HRP) 
em carregamento de 8 mg de HRP/ g de suporte. 
Para caracterização foi utilizada a técnica de Es-
pectroscopia de Infravermelho por Transformada 
de Fourrier (FTIR). Observou-se nos espectros 
vibrações de bandas características aos materiais 
utilizados, fibra de coco, sílica e enzima HRP.

Introdução 
A fibra de coco é formada por celulose, 

hemicelulose e lignina (BRÍGIDA et al, 2010), con-
stituintes estes quando combinados a sílica podem 
se ligar a enzimas formando os suportes híbridos 
imobilizados. A caracterização dos materiais pode 
ser realizada através da técnica de Espectroscopia 
de Infravermelho por Transformada de Fourrier 
(FTIR) (ABEER et al., 2010) O trabalho objetiva 
caracterizar o suporte híbrido (fibra de coco e sí-
lica) imobilizado em peroxidase (HRP)

Materiais e métodos 
Preparo do Suporte Orgânico de Fibra de Coco
A fibra de coco foi cedida pela Empresa 

Brasileira de Agropecuária (EMBRAPA – Tabu-
leiros Costeiros) do estado de Sergipe. O pré-trata-
mento do suporte orgânico foi realizado conforme 
metodologia proposta por Santos et al., 2008.  Por 
fim o suporte foi tamizado em peneira padrão de 
200 mesh.

Preparo do Suporte Inorgânico (sílica) e Híbrido 
Orgânico-Inorgânico

Para o preparo do suporte inorgânico (sí-
lica) empregou-se a metodologia estabelecida por 
Soares et al., 2004: A granulometria do material foi 
padronizada com entre 60 ≤ x < 42 mesh. Para 
o preparo do suporte híbrido orgânico-inorgânico 
adotou-se a mesma metodologia, porém adiciona-
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ndo-se 10 % (m/v) de FC pré-tratado decorridos 
90 minutos da primeira adição da solução pré-hi-
drolisante.  

Imobilização de peroxidase de raiz forte 
(HRP)

HRP (98,15 ±7,38 U/mg) foi imobilizada 
pelo método ligação covalente (LC) nos supor-
tes: fibra de coco (FC) pré-tratado, sílica (SIL), 
híbrido (SIL-FC). Adotou-se carregamento de 8 
mg HRP/g suporte conduzida em tampão fosfato 
(Na2HPO4.2H2O) 100 mM pH 8,0 (Chouyyok et 
al., 2009). 

Análise por Espectroscopia no Infraver-
melho por Transformada de Fourier (FTIR)

As amostras foram submetidas à análise 
FTIR (Espectrofotômetro FTIR BOMEM MB-
100) e os espectros obtidos na faixa de onda de 
800 a 4000 cm-1, para identificar os compostos.

Resultados e Discussão 
Verificou-se bandas 3279 cm-1 a 3320 cm-1 

características de grupos hidroxilas (O-H), atribuí-
da a celulose na fibra, do grupamento silanol (Si-
OH) das sílicas, do catalisador imobilizado e pre-
sença de água estrutural da enzima (CHOUYYOK 
et al., 2009). No espectro de HRP livre bandas de 
absorção características de amida I em 1640 cm-1 
e amida II em 1626 cm-1 que são atribuídas à liga-
ção peptídica da enzima (CAO et al., 2012; MO-
HAMED et al., 2013).

Na fibra de coco sem tratamento alcalino 
(FCS) notou-se banda de lignina (C=C) em 1607 
cm-1  e uma redução da banda 1593 cm -1 na fibra 
de coco tratada (FCT), como também vibrações 
a 1728 cm-1 provenientes a hemicelulose (C=O) 
(ZHAO et al., 2015) na fibra de coco sem trata-
mento e sua ausência na fibra tratada e biocatali-
sadores imobilizados o que confirma a eficiência 
do tratamento alcalino por permitir uma maior 
disponibilidade de hidroxilas reativas no suporte. 

No biocatalisador imobilizado por LC e no 
controle híbrido, foram observadas bandas a 787 
cm-1, 955 cm-1, 1049 cm-1, características de grupos 

siloxanos (Si-O-Si) não reativos presentes na su-
perfície de sílica (SOUZA et al., 2013). A banda em 
3326 cm-1 está associada às vibrações das hidroxi-
las (O-H) provenientes da celulose presente na fi-
bra de coco e também à água estrutural da enzima. 
A ligação da enzima aos sítios reativos presentes 
na superfície do suporte é observada pela presença 
de bandas de absorção características de amida I 
em 1634 cm-1, proveniente da enzima. 

Conclusões 
A análise de FTIR confirma a presença de 

grupos funcionais característicos da HRP, material 
lignocelulósico e inorgânico, o que permite propor 
os mecanismos de imobilização de HRP em fibra 
de coco por LC.
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Resumo
A doença de Chagas (DC) é uma doença 

tropical provocada pelo protozoário Trypanosoma 
cruzi responsável por importantes custos econômi-
cos na área médica e social e que pode manifestar-se 
de forma aguda ou crônica. O objetivo do estudo 

foi avaliar clinicamente os indivíduos adultos de área 
endêmica da doença de Chagas em Sergipe, como 
subsídio ao apoio diagnóstico, relacionando-o aos 
resultados de exames sorológicos e aspectos epi-
demiológicos. Pesquisa descritiva exploratória com 
143 indivíduos, por meio de coleta de dados epide-
miológicos (formulário simplificado do Programa 
de Controle da Doença de Chagas - PCDCh), avalia-
ção clínica digestiva e cardiovascular com posterior 
realização de Eletrocardiograma nos casos positivos 
de DC. Após coleta de sangue (punção venosa peri-
férica), o diagnóstico sorológico foi processado por 
meio das técnicas de ELISA e imunofluorescência 
e revelaram índices de reatividade de 16,7 e 16,0%, 
respectivamente, o que corresponde a um quantita-
tivo de 24 indivíduos infectados com Trypanosoma 
cruzi. A faixa etária dos chagásicos foi de 27-63 
anos, sendo 20,8% do sexo masculino e 79,1% fem-
inino. Com relação aos fatores ambientais de risco, 
37,5% relataram morar em habitação de alvenaria 
e 62,5% em casas de pau-a-pique. Aproximada-
mente 40% dos indivíduos analisados apresentaram 
manifestações clínicas cardíacas e 33,3% sinais/sin-
tomas relacionados à dificuldade de deglutição. O 
teste de deglutição indireto foi negativo para todos 
os indivíduos, enquanto o direto revelou alterações 
significativas nos casos positivos para DC. Dentre 
os pacientes chagásicos, 17% realizaram os exames 
de eletrocardiograma, cujo laudos estavam dentro 
da normalidade. Os resultados permitem traçar um 
perfil preliminar das áreas/subáreas de risco para 
DC em Itabaianinha/Se.

Introdução
Aproximadamente um século depois da 

descoberta da Doença de Chagas (DC), a infecção 
causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi ainda 
representa um problema de saúde pública signifi-
cativo, com 7,7 milhões de pessoas infectadas na 
América Latina e quantidade de óbitos da ordem 
de 10.000 eventos (BRITO et al, 2012). No Brasil, 
o primeiro inquérito sorológico nacional (1975-
1980) estimou uma prevalência de infecção por 
T. cruzi de 4,2% na população rural em geral. Na 
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região Nordeste, a prevalência foi de 3,1%, com 
taxas mais elevadas nos Estados de Sergipe (6%) e 
Bahia (5,4%) (BRITO et al, 2012).

O Nordeste brasileiro apresenta más 
condições de moradia humana e condições ambien-
tais favoráveis para o predomínio dos insetos trans-
missores (triatomíneos). O comportamento destes 
insetos está relacionado com a ecologia das micror-
regiões, intensidade, capacidade e colonização de 
cada espécie, o que tem extrema importância epi-
demiológica para a infecção humana (DIAS, 2011).

No Estado de Sergipe, os municípios foram 
estratificados pelo Programa de Controle da 
Doença de Chagas (PDCH), sendo que 12% estão 
classificados como área de alto risco para trans-
missão da DC, incluindo-se Itabaianinha, pólo do 
centro ceramista estadual (SERGIPE, 2011).

Uma vez que o município de Itabaianinha, 
apresenta as condições ambientais favoráveis para 
o predomínio de várias espécies de triatomíneos, 
faz-se necessário realizar fiscalização permanente 
na área, por meio de monitoramento clínico e 
soro epidemiológico sobre a atual prevalência da 
infecção e potencial risco de infecção parasitária 
humana. O objetivo deste estudo foi avaliar clini-
camente os indivíduos adultos de área endêmica 
da doença de Chagas em Sergipe, como subsídio 
ao apoio diagnóstico, relacionando-o a resultados 
de exames sorológicos e aspectos epidemiológicos.

Materiais e métodos
A metodologia utilizada no presente trab-

alho foi descritiva exploratória dos dados sobre 
DC em área endêmica, sendo a seleção da área de 
estudo baseada em dados do Sistema de Infor-
mação de Atenção Básica (SIAB) e do Programa 
de Controle da Doença de Chagas (PCDCh). O 
estudo foi realizado com 143 indivíduos maiores 
de 18 anos, de ambos os sexos, residentes na área 
rural de Itabaianinha/Se (Povoados de Piabas e 
Fundão). O projeto foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Univer-
sidade Tiradentes, localizada em Aracaju/Se (Pro-
cesso nº 190610R). 

Foram aplicados aos sujeitos da pesquisa 
formulários simplificados do PCDCh contendo 
informações sobre gênero, faixa etária, grau de 
escolaridade, tipo de moradia, tratamento ter-
apêutico, manipulação ou contato com triatomí-
neo, diagnostico anterior de paciente chagásico 
e manifestações clinicas cardíacas/digestivas.

Após o inquérito epidemiológico, cada 
um dos participantes foi submetido à avaliação 
clínica específica da deglutição indireta e direta. 
O teste de deglutição indireto foi processado 
com a observação da mobilidade dos órgãos 
fonoarticulatórios: lateralização da língua e pro-
trusão e retração dos lábios; enquanto o teste de 
deglutição direto foi realizado com a introdução 
via oral de dieta de consistência líquida e pas-
tosa. Neste último teste, foram observados o 
vedamento labial, elevação laríngea, tosse, quali-
dade vocal, regurgitação nasal e presença de re-
síduos alimentares. (SANTOS, et al, 2011)

Após realização dos testes foram cole-
tados 5 ml de sangue por punção venosa e as 
amostras biológicas foram submetidas a avalia-
ção diagnóstica por ELISA e Imunofluorescên-
cia indireta. Após avaliação sorológica, os indi-
víduos reagentes para Doença de Chagas foram 
encaminhados para a realização de exames de 
eletrocardiograma no Centro de Especialidades 
Médicas da UNIT-UNITMED, localizada em 
Aracaju/SE.

Calculou-se taxas de frequência e a razão 
de chances de ocorrência (Odds Ratio) de alte-
rações gastrointestinais e cardíacas tendo como 
fatores de risco o tipo de moradia, nível sócio 
econômico, criação de animais, presença do tri-
atomíneo Peri e Intra-domicilio. O nível de sig-
nificância utilizado será de 5%.

Resultados e Discussão
O diagnóstico sorológico revelou índices 

de reatividade ao T. cruzi semelhantes 16,7 e 
16%, respectivamente, para os testes ELISA e 
imunofluorescência indireta. Para obtenção dos 
resultados de imunofluorescência foram uti-
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lizados títulos entre 1:20 a 1:80. As amostras 
sanguíneas que apresentaram menor titulação 
encontravam-se entre 1:20 e 1:40, enquanto as 
consideradas com maior titulação encontravam-
se entre 1:60 a 1:80.

A faixa etária dos chagásicos variou entre 
27 a 63 anos, sendo que a maioria eram mul-
heres (79,1%). Com relação aos fatores ambi-
entais de risco, 62,5% dos entrevistados relata-
ram residir em casas de pau-a-pique. A maioria 
dos chagásicos (66,6%) desenvolviam atividades 
agrícolas em propriedades próprias e para o sus-
tento das famílias. Independente do sexo, 37,5% 
apresentaram manifestações clinicas cardíacas, 
enquanto os sinais/sintomas relacionados à 
dificuldade de deglutição (forma clínica diges-
tiva) mais expressivos foram a disfagia (33,3%), 
engasgos (29,1%) e necessidade de água para 
auxílio à deglutição (25%).

O teste de deglutição indireto foi negativo 
para todos os sujeitos da pesquisa e no teste de 
deglutição direto houve alteração nos indivíduos 
que apresentaram reatividade sorológica ao T. cru-
zi. Observou-se no teste de deglutição direto, uma 
maior frequência de deglutições múltiplas (29,1%) 
e elevação laríngea (20,8%) reduzida em relação a 
sujeitos saudáveis na deglutição de alimentos com 
consistências líquida e pastosa. 

Dentre os indivíduos que apresentaram 
reatividade sorológica ao T. cruzi, houve adesão de 
apenas 17% ao exame de eletrocardiograma e todos 
apresentaram resultados dentro da normalidade.

O Odds Ratio revelou que um indivíduo 
com doença de chagas tem 9,4 vezes mais chances 
de desenvolver problemas de alterações de deglu-
tição (Odds Ratio = 9,4167; p= 0,0001) e 17,2 
mais chances de desenvolver alterações cardiovas-
culares. (Odds Ratio = 17,25; p< 0,0001).

Conclusões
Durante o desenvolvimento das entrev-

istas, identificou-se falta de informações quan-
to aos mecanismos de transmissão, as formas 
clínicas da doença, bem como seus respectivos 

sintomas, terapêutica e prevenção, reflexo da 
ausência de ações especificas de educação em 
saúde. A avaliação clínica dos sujeitos da pes-
quisa corroborou o fato de que sinais e sinto-
mas se manifestam de forma lenta nos pacien-
tes com DC e muitas vezes inaparente. Somente 
foram observadas alterações de sinais e sinto-
mas cardíacos e digestivos em indivíduos com 
positividade sorológica para Trypanosoma cruzi.

Diante dos resultados de eletrocardio-
gramas foi possível identificar que as alter-
ações cardíacas, na maioria dos casos, surgem 
de forma tardia e silenciosa, tornando esses 
indivíduos assintomáticos por longos períodos 
de tempo. Torna-se necessária, então, a elabo-
ração de novas estratégias e ações de promoção 
de saúde ao portador da doença e aos mora-
dores de áreas/subáreas de risco desta infecção 
parasitária negligenciada.
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Resumo
Cada vez mais se procura por estratégias 

e recursos sustentáveis no sentido de melhorar e 
amenizar os efeitos causados na natureza. (PARK 
et al., 2012). Os resíduos agroindústrias são de-
nominados de biomassa, com isso nos últimos 
anos vem sendo estudadas novas tecnologias para 
aproveitamento de biomassas residuais agregando 
valores econômicos e energético. 

Introdução
A biomassa pode ser classificada como 

uma fonte biológica, capaz de armazenar energia 
química, como por exemplo, através da fotossín-
tese, e ser liberada para diversas aplicações por di-
versos processos, tais como a pirólise (CORTEZ 
et al., 2006).

O processo de pirólise juntamente com 
a temperatura controla os principais parâmet-
ros que são: taxa de aquecimento, temperatura 
mínima e máxima, tempo de residência. Es-

ses fatores contribuem para qualidade final do 
produto (ZHANG et al., 2013). Com isso, o ob-
jetivo de obter maior rendimento e melhor car-
acterização do bio-óleo obtido os testes experi-
mentais foram feitos em um sistema de pirólise 
de leito fixo.

Matérias-primas
Fibra de coco verde
O coco verde foi processado utilizando um 

moinho industrial localizado na EMBRAPA, foi 
submetido a secagem utilizando uma estufa, após 
a secagem as fibras  foram cortadas e trituras us-
ando um moinho de facas até alcançar a granulo-
metria entre 0,26–0,3 mm.

Pirólise da Biomassa
Foi usado um Sistema de Devolatilização 

de Sólidos e Líquidos em escala Laboratorial, foi 
utilizado uma massa no reator de 150g da matéria 
prima, inicialmente mantiveram-se à 1ºC a tem-
peraturas dos condensadores controlados com a 
ajuda do banho termostático.

Caracterização do Bio-óleo Produzido
Cromatografia Gasosa Bidimensional 

Abrangente com detector de Espectrometria de 
Massas por GCxGC/qMS.

Resultados e Discussão 

Análise Termogravimétrica (TG) 
A natureza da composição da biomassa in-

fluencia esta determinação (SANCHEZ-SILVA et 
al., 2009). Assim os componentes da fibra de coco 
verde apresentam perfis pirolítico que ocorrem nas 
faixas de temperaturas entre 200-500°C. A lignina, 
porém, é mais difícil de decompor completamente 
em temperaturas de 500°C, apresentando perda de 
massa em um intervalo mais amplo de 160-900°C 
(SANCHEZ-SILVA et al., 2012). Isto é condizente 
com a temperatura máxima em que foi realizada 
a pirólise neste trabalho a 700°C, que também é 
comprovado de acordo com trabalhos anteriores 
(BISPO, 2013). 
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Rendimento Líquido
A Tabela 1 mostra os resultados obtidos 

através da pirólise da fibra do coco verde.

Tabela 1 – Ordem dos experimentos em-
pregados no planejamento fatorial 23. Condições: 
Temperatura = 220, 440, 660 ºC; Granulemetria 
= Fina, Intermediaria, Grossa; Vazão = 1, 15, 30 
mL/min.
Exp. Temperatura Granulometria Vazão R. Liquido (%)

1 1 1 1 40,83

2 1 1 -1 40,01

3 1 -1 -1 39,09

4 1 -1 1 36,68

5 -1 -1 -1 25,18

6 -1 1 1 25,24

7 -1 -1 1 26,05

8 -1 1 -1 23,58

9 0 0 0 37,53

10 0 0 0 39,14

11 0 0 0 39,86

Caracterização Química
A classe dos fenóis é predominante no bio-

óleo estudado, o que confirma maior produção de 
fenóis oriundos principalmente da decomposição 
da lignina sendo confirmado pela dissertação de 
Bispo (2014).

Conclusões
Os resultados experimentais indicam o 

potencial da utilização das biomassas estudadas 
como fonte geradora de produtos de interesse in-
dustrial (combustível, petroquímica, farmacêutica) 
além de reduzir o impacto ambiental causado pelo 
acúmulo.
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Resumo
O Colossoma macropomum (tambaqui) é orig-

inário da Bacia Amazônica, destacando-se em pi-
sciculturas Nordestinas. Publicações sobre parasi-
tofauna na região são escassas, sendo necessário 
o conhecimento das doenças parasitárias destes 
peixes em sistemas de cultivo local. Este trabalho 
tem como objetivo analisar a fauna parasitológica 
e verificar a existência de linhagens resistentes/su-
scetíveis aos parasitas. Os peixes (n=255) foram 
coletados em 10 pisciculturas localizadas na região 
do baixo Rio São Francisco (SE/AL), anestesiados 
e eutanaziados por secção espinhal. Para as anális-
es parasitológicas realizou-se necropsia dos peixes. 
O DNA foi extraído de amostras da musculatura, 
segundo instruções do fabricante (Kit Promega) 
e submetido à amplificação RAPD, um controle 
negativo foi incluído em cada reação. As amostras 
de PCR foram submetidas à eletroforese em gel de 
agarose a 1,5%. A prevalência parasitológica apre-
sentou correlação significativa entre peso, compri-
mento e temperatura com a infestação parasitária. 
O perfil eletroforético apresentou bandas bem 
definidas e as análises populacionais estão sendo 
realizadas.

Introdução 
O Nordeste é a região brasileira com a 

maior produção piscícola (24,7% da produção 
brasileira), sendo que os estados de Sergipe e 
Alagoas representaram 12% e 19,47% desta 
produção, respectivamente (BRASIL, 2011). En-
tretanto, apesar da alta produtividade, o número 
de trabalhos sobre a parasitofauna dos peixes 
nesta área é escassa, em especial na região do 
baixo Rio São Francisco, fazendo-se necessário, 
portanto, o conhecimento sobre a diversidade 
parasitária e genética em sistemas de cultivo 
visando o manejo dos estoques de produção pis-
cícola com enfoque seletivo de linhagens tendo 
em vista a resistência à infecção parasitária.

Colossoma macropomum (tambaqui) é um peixe 
originário da bacia Amazônica e do Rio Orinoco, 
e tem se destacado nas pisciculturas nordestinas. 

O objetivo deste trabalho foi analisar a sua fauna 
parasitária e verificar a existência de linhagens re-
sistentes/suscetíveis aos parasitas.

Materiais e métodos 
Foram selecionadas 10 propriedades piscí-

colas localizadas na região do Baixo Rio São Fran-
cisco (SE/AL), onde os dados abióticos foram 
tomados (pH, temperatura, oxigênio dissolvido, 
transparência e condutividade). As coletas foram 
distribuídas em duas fases (chuvosa e seca), sendo 
analisados três tanques/propriedade, com coleta 
de cinco peixe/tanque, totalizando 15 (quinze) es-
pécimes/propriedade. 

Os peixes foram anestesiados (eugenol di-
luído em álcool 70%) e eutanaziados por secção 
espinhal, sendo aferidos os dados biométricos: 
peso (g) e comprimento padrão (cm). A análise 
parasitológica foi realizada segundo EIRAS et al. 
(2006). Correlações de Spearman (rs) foram real-
izadas entre a prevalência dos parasitas e os dados 
bióticos (peixe) e abióticos (tanque). 

Para as análises moleculares de resistência/
suscetibilidade o DNA foi extraído da muscula-
tura, segundo protocolo do fabricante (Kit Prome-
ga). O DNA extraído foi submetido à amplificação 
por RAPD, sendo um controle negativo incluído 
em cada reação. As amostras de PCR foram sub-
metidas à eletroforese em gel de agarose a 1,5%, 
para visualização e foto-documentação das bandas 
em transluminador (sob luz UV).

Resultados e Discussão 
Foram analisados 255 espécimes de C. mac-

ropomum, durante as estações chuvosa e seca, sendo 
que a primeira apresentou maior riqueza parasi-
tária do que a segunda. 

Identificou-se a presença de parasitos 
pertencentes a dois grupos Protozoários (Ichthy-
ophthirius multifiliis, Piscinnodinium sp., Trichodina sp) 
e Metazoários (Henneguya sp., Myxobolus sp., Mono-
genea (Notozothecium sp.), Copepoda (Dolops sp. e 
Lernaea cyprinacea) e Nematoda (Larva de Nema-
toda e Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus). 
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As prevalências de Notozothecium sp. (Mono-
genea), Myxobolus sp. e Henneguya sp. apresentaram 
correlações signifi cativas com o peso (respectiva-
mente rs= -0,49; -0,46 e -0,41, p<0,05) e o com-
primento (respectivamente rs= -0,43; -0,39 e -0,39, 
p<0,05). Com relação aos fatores abióticos, a tem-
peratura apresentou correlação com a infestação 
parasitária por Lernaea cyprinacea (rs= 0,39) e Tricho-
dina sp. (rs= 0,33), e a condutividade com P. pillu-
lare (rs= -0,31) e Trichodina sp. (rs= 0,40). 

A análise da foto-documentação do perfi l 
eletroforético apresentou bandas bem defi nidas. A 
temperatura infl uenciou na riqueza parasitária dos 
peixes de cultivo, principalmente aos ectoparasitas.  

Figura 1 – Prevalência parasitária durante as 
estações seca e chuvosa, de Colossoma macropomum 
coletados em pisciculturas na bacia hidrográfi ca 
do Baixo Rio São Francisco.

Conclusões 
Os resultados demonstram que durante a 

estação chuvosa há uma maior riqueza parasitária 
em relação à estação seca, e também apresentam 
correlação entre peso, comprimento e temperatura 
com a infestação parasitária. As análises popula-
cionais estão em andamento e com resultados pos-
itivos das extrações de DNA, pois foi constatada 
a presença de DNA nas amostras amplifi cadas e 
reveladas em gel de agarose. Com os resultados 

espera-se poder selecionar genótipos mais resis-
tentes ao parasitismo, diminuindo o uso de medi-
camentos e os custos de produção.
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Introdução
O Programa Bolsa Família (PBF) foi insti-

tuído pela Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004. 
É uma junção de diversos outros programas criados 
anteriormente, como o Bolsa Escola, o Bolsa-Ali-
mentação, o Auxílio-Gás e o Programa Nacional de 
Aceso à Alimentação (PNAA). Assim, o Programa 
Bolsa Família é um programa de transferência direta 
de renda que benefi cia famílias que se encontram 
em situações de pobreza (renda mensal por pessoa 
entre R$77,01 e R$ 154,00) e de extrema pobreza 
em todo o país (renda mensal por pessoa de até R$ 
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77,00). O Bolsa Família também faz parte do Plano 
Brasil Sem Miséria, o qual tem por base a garantia 
de renda, inclusão produtiva e o acesso aos serviços 
públicos (MDS, s/d). Dessa forma, a partir do es-
tudo aprofundado do PBF, são analisadas seus re-
flexos, tanto no âmbito econômico, social quanto à 
saúde dos beneficiários. 

Revisão de literatura 
O estudo utilizou-se pesquisas bibliográfi-

cas, como artigos científicos, notícias, estudos téc-
nicos e capítulos de livros, bem como de análise de 
dados de fontes do Governo Federal, do Ministé-
rio do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
e do IBGE. A metodologia do trabalho se sustenta 
em investigação exploratória (pesquisa bibliográfi-
ca; pesquisa documental/legal,) e em investigação 
analítica (leitura bibliográfica; análise documental; 
correlação de fontes entre documentos).

Resultados e Discussão 
Em 2010, o Programa Bolsa Família atendia 

a 12,6 milhões de famílias, o que correspondia a 
cerca de 50 milhões de pessoas ou 26% da popu-
lação brasileira. Atualmente, segundo o Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o 
Bolsa Família atende cerca de 14 milhões de famí-
lias. Já o valor médio do benefício do programa 
passou de R$73,70, em outubro de 2003, para 
R$167,79 em abril de 2015. Em janeiro do ano 
de 2015, aproximadamente R$11.650.904.342,00 
reais já haviam sido destinados diretamente ao 
Programa Bolsa Família a nível federal, onde desse 
total, R$ 220.822.394,00 reais foram destinados 
ao estado de Sergipe. Já Em abril de 2015, o total 
de famílias inscritas no Cadastro Único no estado 
de Sergipe era de 442.318. No mês de junho de 
2015, o PBF beneficiou 272.107 famílias, repre-
sentando uma cobertura de 113,7% da estimativa 
de famílias pobres no estado de Sergipe. Tais da-
dos demonstram que a concessão de benefícios no 
estado beneficiou a meta de famílias pobres. Do 
total de beneficiários acompanhados na área da 
educação, no mês de abril de 2015, 212.959 crian-

ças e adolescentes entre seis a 15 anos obtiverem a 
frequência escolar acima da exigida (85%) e 34.478 
os adolescentes entre 16 e 17 anos também ultra-
passaram a meta (75%) no estado de Sergipe. Tais 
dados demonstram que a maioria dos estudantes 
beneficiários do estado de Sergipe vem cumprindo 
a frequência escolar acima da exigida pelo PBF, 
o que pode caracterizar um avanço na educação 
desses alunos, uma vez que estes estão cada vez 
mais presentes nas escolas. Já o acompanhamento 
da saúde das famílias atingiu 78% em dezembro de 
2014 no estado de Sergipe, o que significa que vem 
sendo dada maior atenção à condição de saúde 
dos beneficiários, o que caracteriza a melhoria da 
mesma. Quanto às mudanças na saúde das famílias 
beneficiárias e seus dependentes vêm crescendo 
positivamente, pois as famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família assumem o compromisso 
de acompanhar a saúde das crianças menores de 
sete anos, das gestantes e seus bebês e das nutrizes. 
Assim, o resultado dessas condicionalidades, em 
2014, mostrou que a cada semestre cerca de cinco 
milhões de crianças de até seis anos de idade têm 
seu calendário de vacinação acompanhado, sendo 
que quase a totalidade – mais de 99% – cumpre 
corretamente; e 99% das beneficiárias gestantes 
vêm realizando o pré-natal. Ainda, a fiscalização 
da saúde dos beneficiários, associada com o cres-
cimento do Programa Bolsa Família, reduziu os 
casos de mortalidade infantil em 19,4% entre 2004 
e 2009. Por fim, de acordo com o IPEA (2010), 
outros impactos positivos do PBF foram os gan-
hos do peso por altura das crianças beneficiárias 
entre 2005 e 2009, e o fato de as crianças de até 
seis meses terem recebido as sete vacinas pre-
scritas em proporção maior (15 p.p.) que as não 
beneficiárias. No campo da segurança alimentar 
e nutricional, constatou-se que cerca de 20% dos 
50% de redução da desnutrição de 1996 a 2006 
se deve ao aumento do poder aquisitivo da classe 
E, segmento da população atendido pelo Bolsa 
Família. Também houve melhorias na qualidade 
e quantidade do consumo alimentar das famílias 
beneficiárias do programa.
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Conclusões
O PBF cresceu consideravelmente desde 

2003, saltando de 12,6 milhões de famílias aten-
didas em 2010 para 14,1 milhões em 2013 (CAS-
TRO, 2014). Atualmente, segundo o Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
o número de famílias beneficiadas pelo PBF con-
tinua praticamente igual, atendendo cerca de 14 
milhões de famílias. Além disso, o PBF propor-
cionou a elevação do poder aquisitivo das famí-
lias beneficiadas, além da melhoria da condição 
da saúde e da educação das mesmas. Assim, as 
constatações podem ser confirmadas através dos 
dados captados pelo RI, relacionados às condi-
cionalidades para recebimento dos benefícios no 
ano de 2015, onde ficou visível que o acompanha-
mento da frequência escolar dos beneficiários vem 
ocorrendo de forma efetiva. Ainda, o acompanha-
mento da saúde das famílias cadastradas no estado 
de Sergipe, em dezembro de 2014, ocorreu em um 
percentual satisfatório de aproximadamente 78%, 
o que demonstra a melhoria na saúde das famí-
lias. Também vale frisar que o PBF, a partir do seu 
sistema de condicionalidades, proporcionou que 
a condição da saúde das crianças, gestantes e nu-
trizes melhorasse consideravelmente; fato o qual 
é corroborado com os dados que demonstram as 
altas taxas de acompanhamento do pré-natal das 
gestantes, da vacinação das crianças e da redução 
da mortalidade infantil. O Nordeste do Brasil, é 
a região que mais recebe renda do PBF, pois é 
uma das grandes regiões que mais sofrem com a 
problemática da pobreza no país. Há muito a se 
fazer ainda, como elevar o percentual de fiscaliza-
ção da frequência escolar e do acompanhamento 
da saúde dos beneficiários por parte dos entes en-
volvidos no programa, para que o PBF tenha cada 
vez mais efetividade.
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Resumo:
O objetivo da pesquisa foi verificar o perfil 

epidemiológico da esquistossomose mansônica 
em área urbana do município de Nossa Sra. do 
Socorro, SE. Foram aplicados dois questionários 
para avaliar parâmetros socioambientais, de saúde 
e de conhecimentos sobre a esquistossomose, e 
solicitada uma amostra fecal. Schistosoma mansoni 
(16,3%) e Ascaris lumbricoides (27,6%) foram os 
parasitas mais prevalentes. Indivíduos do sexo 
masculino mostraram 3,9 vezes mais chances 
de se infectar com S. mansoni. A população 
mostra baixo nível de escolaridade, pouco con-
hecimento em relação a esquistossomose e suas 
formas de infecção e prevenção e, se expõem a 
infecção principalmente nos períodos de chuva 
quando ocorrem enchentes e transbordamen-
tos de fossas. O crescimento desordenado, a 
precariedade do saneamento são aspectos evi-
denciados na área estudada, casas improvisa-
das construídas perto de córregos e do rio, 
crianças brincando descalças são aspectos que 
propiciam a infecção por parasitas. Por outro 
lado, a desinformação em saúde da população 
potencializa o risco de infecção por parasitas, 
principalmente, S. mansoni. Certamente existe 
uma necessidade urgente de medidas que en-
volvam melhoria da infraestrutura de ruas, de 
saneamento básico aliadas indiscutivelmente a 
medidas socioeducativas e de conscientização 
da população estudada.

Introdução
A esquistossomose, doença parasitaria cujo 

agente etiológico é Schistosoma mansoni, tem como 
hospedeiro intermediário moluscos do gênero 
Biomphalaria e o homem como hospedeiro defini-
tivo, é considerada uma doença infectoparasitária 
endêmica em áreas tropicais (GRYSEELS et al., 
2006), representa um dos principais problemas de 
saúde publica no Brasil e particularmente no Nor-
deste nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Per-
nambuco (MELO et al., 2011; ROLLEMBERG et 
al., 2011). O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
perfil epidemiológico da população residente em 
área endêmica para esquistossomose no conjunto 
habitacional Parque dos Faróis no município Nos-
sa Senhora do Socorro/SE.

Materiais e métodos 
A pesquisa foi realizada no Conjunto Habit-

acional Parque dos Faróis, localizado no município 
de Nossa Sra. do Socorro/SE. A área de estudo 
foi limitada as residências localizadas próximas a 
criadouros de moluscos transmissores. Os sujeitos 
da pesquisa foram voluntários residentes na área 
em estudo de ambos os sexos e sem distinção de 
faixa etária. 

Foram aplicados dos questionários: o ques-
tionário 1 permitiu delinear o perfil socioeconômi-
co,  comportamental  e sanitário-ambiental e foi 
aplicado por domicílio aos chefes de família. O 
questionário 2 foi aplicado a todos os moradores 
com o objetivo de avaliar o conhecimento dos 
sujeitos referente à esquistossomose tais como: 
forma como se desenvolve a doença, sintomato-
logia, tratamento, reconhecimento do hospedeiro 
intermediário (molusco) no ambiente no qual eles 
residem, entre outros. Os dados foram coletados 
nas residências dos sujeitos da pesquisa.

A cada um dos participantes da pesquisa foi 
solicitada uma amostra fecal. Para as analises para-
sitológicas foram usadas às técnicas de sedimen-
tação espontânea e Kato-Katz. Para cada amostra 
de fezes foram feitas duas laminas para analise no 
microscópio de luz.
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O projeto foi submetido ao Comitê de 
Ética em pesquisa da Universidade Tiradentes e 
aprovado sob o protocolo 28689514.4.0000.5371. 

Para a análise dos dados foi utilizado o 
programa estatístico Statistica 7.1, foi calculado 
o Odds ratio com um nível de significância de 
0,05%. 

Resultados e Discussão 
Participaram da pesquisa 82 famílias repre-

sentando um universo de 300 moradores. Foram 
avaliadas um total de 232 amostras fecais, foi ob-
servada um prevalência de 66,4% para algum hel-
minto ou protozoário (parasita e/ou comensal). 
As maiores prevalências foram para os helmin-
tos Ascaris lumbricoides (27,6%) e para S. mansoni 
(16,3%). O sexo masculino apresentou uma maior 
prevalência de indivíduos infectados por S. man-
soni, apresentando 3,9 vezes mais chances de se 
infectar com o parasita. 

A renda das famílias foi na sua grande maio-
ria de um salário mínimo ao mês (91,5%), e cerca 
de 40% recebe auxilio do governo (Bolsa Família). 

Dos moradores entrevistados, 87% relatam 
desconhecer as vias de contaminação para a es-
quistossomose, certamente um fato que potencial-
iza o risco de infecção na comunidade; 53% dos 
moradores utiliza o rio para algumas atividades 
como pesca, lavagem de carros e animais dentre 
outros. Independente do motivo de contato com 
a água, os resultados mostraram que uma parcela 
importante da população mantem contato fre-
quente com o rio pondo assim em risco a saúde, 
pois o local pode ser uma fonte importante de in-
fecção para os moradores da área.

Outro fator predisponente para infecção 
e o contato com as águas dos córregos encon-
trados no local e onde são visualizados moluscos 
vetores, já que 52% dos entrevistados relatam ter 
entrado em contato com essas águas. Os mora-
dores (35%) também relataram que já entraram 
em contato com aguas provenientes de enchentes 
e transbordamentos dos córregos e fossas sépticas 
que ocorrem frequentemente no período chuvoso. 

Este último fato aliado às condições precárias de 
moradia, de saneamento básico e a desinformação 
em saúde da população potencializam o risco de 
infecção por protozoários e helmintos como A. 
lumbricoides e, principalmente S. mansoni (MAGAL-
HÃES et al., 2011; SARVEL et al., 2011).

Conclusões
As precárias condições de saneamento ob-

servadas na população estudada, aliadas a baixa 
escolaridade e desinformação em saúde da popu-
lação potencializam a infecção por protozoários e 
helmintos, principalmente, S. mansoni. 

Referências 
MAGALHÃES, R.J.S.; BARNETTB, A.G.; 
CLEMENTS, A.C.A. Geographical analysis of  
the role of  water supply and sanitation in the risk 
of  helminth infections of  children in West Africa. 
PNAS 108(50): 20084-20089.
MELO, A.G.S; MELO, C.M; OLIVEIRA, C.C.C; 
OLIVEIRA, D.S; SANTOS, V.B; JERALDO, 
V.L.S. Esquistossomose em área de transição 
rural-urbana: reflexões epidemiológicas. Ciência 
Cuidado e Saúde 10(3): 506-513, 2011.
ROLLEMBERG, C.V.V; SANTOS, C.M.B; 
SILVA, M.M.B.L; SOUZA, A.M.B; SILVA, A.M; 
ALMEIDA, J.A.P; ALMEIDA, R.P; JESUS, 
J.A.R. Aspectos epidemiológicos e distribuição 
geográfica da esquistossomose e geo-helmintos, 
no Estado de Sergipe, de acordo com os dados 
do Programa de Controle da Esquistossomose. 
Revista Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical 44(1): 91-96, 2011.
SARVEL, A.K.; OLIVEIRA, A.A.; SILVA, 
A.R.; LIMA, A.C.L.; KATZ, N. Evaluation 
of  a 25-Year-Program for the Control of  
Schistosomiasis Mansoni in an Endemic Area in 
Brazil. PLOS – Neglected Tropical Diseases 
5(3): e990.
GRYSEELS, B.; POLMAN, K.; CLERINX, J.; 
KESTENS, L. Human schistosomiasis. Lancet 
368: 1106–18, 2006.



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 43 ]

POTENCIAL ANTIMICROBIANO 
DE NANOPARTÍCULAS DE PRATA 

SINTETIZADAS PELO FUNGO 
Ceriporiopsis subvermispora

Brunna Maria de Castro Menezes (PI-
BIC/CNPq-Unit), email: brunnacmenezes@
gmail.com; Maria Lucila Hernández Macedo 
(Orientadora), e-mail: maria_lucila@itp.org.br.

Universidade Tiradentes/Biomedici-
na/Aracaju, SE. 

Palavras-chave: Nanopartículas de pra-
ta. Síntese. Ceriporiopsis subvermispora.  

Resumo
A necessidade de desenvolver materiais utili-

zando tecnologia ambientalmente limpa, tem torna-
do a biossíntese de nanopartículas (NP) um estudo 
emergente. Os métodos de biossíntese baseados 
na utilização de sistemas biológicos como plantas, 
bactérias e fungos vêm ganhado destaque na síntese 
de NP metálicas, como as de prata (AgNP). Assim, 
devido às características de oxido- redução de enzi-
mas secretadas por alguns fungos lignocelulolíticos, 
mostraram-se eficientes para a síntese de AgNP 
de interesse industrial. Nesse contexto, os fungos 
Ceriporiopsis subvermispora, e Pleurotus sajor caju car-
acterizados por degradar lignina, se tornam um 
sistema biológico de interesse para estudo de sín-
tese verde de NP. O presente trabalho teve como 
intuito a síntese de nanoparticulas metálicas pelo 
fungo C. subvermispora e a análise da atividade an-
timicrobiana das AgNP  sobre Pseudomonas aerugi-
nosa e Staphylococcus aureus.

Introdução 
Nanopartículas (NP) são nanomateriais 

com escalas entre 1-100 nm com propriedades e 
funções específicas [1, 2], e de acordo com sua 
natureza, podem ser lipídicas, cerâmicas, poliméri-
cas ou metálicas (NPM). Na última década, vários 
grupos de organismos unicelulares como as bacté-

rias [3] e fungos [4], bem como extratos de plantas 
foram utilizados para sintetizar NP de Ag, Au, Pd. 
Além das bactérias, a utilização de fungos no pro-
cesso de síntese de NP é uma adição relativamente 
recente e nova para a lista dos sistemas microbia-
nos com características de agentes redutores que 
proporcionam estabilidade durante esse processo 
[5]. A biorredução de AgNP envolve a adsorção 
de íons metálicos sobre a superfície do microrgan-
ismo por grupos funcionais da parede celular [6] e 
a sua formação pode ser identificada pela obser-
vação visível da mudança de coloração da solução 
durante a reação [7]. Essa biorredução da prata 
ocorre devido às ligações peptídicas, hidroxilas 
e sacarídeos, além da conformação dos micélios 
fúngicos que, quando estão emaranhados, tornam-
se quase imóveis, e com capacidade de se ligar com 
Ag+ e, consequentemente reduzi- la a Ag0  [8]. A 
resistência de bactérias e fungos patogênicos a 
agentes antimicrobianos constitui um serio prob-
lema para o tratamento de doenças causadas por 
esses microrganismos [9]. Nesse contexto, estu-
dos têm sido voltados à criação de nanomateri-
ais com propriedades antimicrobianas [10] como 
nanopartículas de prata. Estes nanomateriais são 
promissores como agentes antimicrobianos, uma 
vez que os mesmos possuem facilidade de ligar-se 
a uma variedade de moléculas biológicas carrega-
das negativamente, como o RNA, DNA, proteí-
nas e impedindo a multiplicação celular [11]. Os 
microrganismos alvos dessa ação antibactericida 
das nanopartículas de prata são principalmente 
bactérias patogênicas como Pseudomonas aeruginosa 
e Staphylococcus aureus [12]. 

Materiais e métodos 
Os fungos utilizados no presente trabalho 

foram Ceriporiopsis subvermispora SS3, Pleurotus sajor 
caju, A5 e A6, pertencentes ao banco de fungos do 
laboratório de biologia molecular do ITP.  As cul-
turas de manutenção dos microrganismos foram 
realizadas em meio sólido contendo 2% de extrato 
de malte e 2% de ágar e mantido por sete dias in-
cubado a temperatura de 28º C. 
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Para a síntese das nanoparticulas foram 
utilizados dois meios distintos, um dos meios 
foi constituído por fosfato monopotássico e 
de potássio dibásico anidrida, sulfato de mag-
nésio heptahidratado e de amônio, extrato de 
levedura e glicose, enquanto que o segundo foi 
constituído por extrato de malte e glicose. 

Os meios foram autoclavados a 120 °C 
por 20 min e em seguida os fungos foram in-
oculados e cultivados por sete dias a 28 ᵒC.

Passado os sete dias de incubação, o 
micélio foi separado por filtração.  Após sepa-
ração, o micélio obtido não foi lavado para re-
tirar o excesso de meio. Em seguida, o micélio 
foi adicionado em solução de água deionizada 
contendo 0,001M de AgNO3 e incubadas a 28 
°C no escuro por 48h. Esse procedimento foi 
realizado para todos os fungos testados. 

Para a avaliação antimicrobiana foram 
utilizadas as seguintes bactérias: Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus 
subsp aureus ATCC 25923, Staphylococcus aureus 
ATCC 33591 e ATCC 43300 cedidas pelo In-
stituto Nacional de Controle de Qualidade em 
Saúde (INCQS) da Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ). 

Resultados e Discussão 
A análise dos resultados, obtidos através 

da técnica de espectroscopia de absorção na 
região do UV-Vísivel, mostrou que as amostras 
estudadas não apresentaram comprimento de 
onda entre 400- 450 nm o que indicou a ausên-
cia de síntese de Nanopartículas de prata. Em 
paralelo à síntese de Nanopartículas foi real-
izado o teste de difusão em placa para verificar 
o potencial antimicrobiano das amostras pre-
paradas. Assim, as amostras de micélio filtrado 
de C. subvermispora + AgNO3; caldo de cultivo+ 
AgNO3; água + AgNO3 e micélio sem filtrar + 
AgNO3 não aprsentaram atividade antimicro-
biana em Pseudomonas aeruginosa e em Staphylo-
coccus aureus MRSA.

Apesar que existem relatos na literatura 

que os fungos C. subvermispora e P. sajor caju [13] 
tem potencial para sintetizar Nanopartículas 
de prata, no presente trabalho não foi possível 
esta verificação. Uma possível explicação seria 
que as linhagens dos fungos utilizadas no trab-
alho não estejam sintetizando enzimas reduto-
ras para a síntese do nanomaterial. Segundo a 
literatura, a nicotinamida adenina dinucleótido 
hidreto  (NADH) e a enzima nitrato redutase 
dependente de NADH são fatores importantes 
para a síntese de Nanopartículas metálicas [14] 
[15]. Ainda, em estudo utilizando Aspergil-
lus tamarii , a UV- vis não mostrou síntese de 
Nanopartículas e apenas a técnica de microsco-
pia eletrônica de transmissão (TEM) permitiu 
a identificação [16], o que mostra que a técnica 
de UV-vis por si só poderia não indicar a sín-
tese de nanopartículas.

Conclusões 
O trabalho foi realizado fim de se ob-

ter Nanopartículas de prata e avaliar o poten-
cial antimicrobiano desses nanomateriais. No 
entanto, apesar haver diversos trabalhos na 
literatura científica que sustentam que fungos 
tem a capacidade de realizar a biossíntese de 
Nanopartículas, no presente trabalho não foi 
possível observar essa característica dos fun-
gos estudados. Desta forma, a verificação da 
capacidade de síntese de enzimas redutoras 
bem como a utilização de NADH e TEM serão 
testadas pelo grupo no intuito de verificar a 
síntese de AgNP pelos fungos estudados.
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Resumo
Do ponto de vista estrutural, a sílica con-

tém unidades tetraédricas SiO4, por isso caracter-
iza-se como um polímero inorgânico. Ela forma 
uma das classes de substâncias inorgânicas mais 
utilizadas como suporte de uma variedade de 
sistemas com diferentes aplicações. Sua principal 
utilidade depende da superfície, a qual possui um 
considerável interesse quanto aos estudos das suas 
propriedades de adsorção de moléculas ou íons, 
devido a características importantes como esta-
bilidade química, térmica e mecânica. Visto isso, a 
proposta do projeto foi voltada à preparação e car-
acterização e funcionalização de nanopartículas de 
sílica mesoporosas. Pela metodologia adotada foi 
possível produzir nanopartículas de bom aspecto 
morfológico, além disso, pelo infravermelho FTIR 
constatou-se a total retirada do “template” utilizado 
para a formação dos poros, deixando-os livres 
para a funcionalização.

Introdução 
A nanotecnologia é uma área relativa-

mente nova se comparada com os demais ra-
mos da ciência e já vem apresentando-se como 
alternativa para diversos problemas na indús-

tria, isso explica o aumento nos investimentos 
e pesquisas na área. Como o próprio nome já 
diz, a nanotecnologia trabalha com partículas 
e estruturas em escala “nano”, que equivale a  
 metros, por isso chamadas nanopartículas.

Dentre as mais utilizadas, devido a sua es-
tabilidade mecânica, térmica e química, são as 
nanopartículas de sílica, aplicadas, normalmente, 
funcionalizadas1 com outros materiais ou elemen-
tos, ampliando o leque de possibilidades no em-
prego dessas nanopartículas. Além disso, devido 
a sua grande área de superfície juntamente com a 
boa reatividade superficial facilitam a difusão de 
moléculas pelos sítios ativos, distribuídos por toda 
superfície externa e interna.

As estruturas baseadas em sílicas ganham 
ênfase devido a outras características importantes 
tais como a sua estabilidade térmica, mecânica e 
química, além de boa reatividade superficial devi-
do à presença de sítios ativos bem distribuídos nas 
superfícies externa e interna, possibilitando rea-
ções subsequentes, além da área superficial elevada 
(tipicamente maior que 600 m2 g-1) e a própria es-
trutura mesoporosa (poros maiores que 20 Å e 
menores do que 500 Å), permitindo fácil difusão 
para reação nos sítios ativos.

Materiais e métodos
A síntese da sílica mesoporosa SBA-15 foi base-

ada na metodologia proposta por Zhao et. al. 1998.
As imagens de microscopia eletrônica de 

transmissão (TEM) foram obtidas no microscópio 
eletrônico de transmissão TEM-MSC JEOL 2100, 
operando com aceleração de 200 kV, do Labo-
ratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) 
- propostas TEM-MSC 45 9096, 9642, 11206, 
11273 e 12249.

Também foi utilizado um espectrofotômet-
ro com transformada de Fourier Shimadzu FTIR 
8300, na região de 4000 a 400 cm-1, com resolução 
de 4 cm-1 e 40 acumulações.
1  Ancoragem de moléculas de interesse a sílica, conseguido por seu 
alto poder de adsorção. Quando a nanopartícula de sílica é funcio-
nalizada, suas propriedades mudam de acordo com as da molécula 
utilizada, comumente recebem o nome de silanos.
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Resultados e Discussão 
Pôde-se ver através da Microscopia 

Eletrônica de Transmissão (MET) [Figura 1] 
a morfologia das nanopartículas em forma de 
bastão, com caráter hexagonal da seção transversal 
(imagem à direita), as diferenças de coloração indi-
cam a presença de canais ordenados, uniformes e 
equidistantes [ZANATTA, 2014]. 

Figura 1: Imagens de MET da SBA-15 preparada.
A imagem da esquerda foi obtida com o 

feixe incidente na direção perpendicular ao eixo 
dos poros, para mostrar a equidistância entre os 
canais. Pela concentração do ácido usado como 
catalisador na síntese, tempo e temperatura do 
tratamento térmico a que a amostra foi submetida 
espera-se um tamanho de poros entre 6 e 12,5 nm 
[JOHANSSON, 2010].

Os espectros de infravermelho das amostras 
sintetizadas [Figura 2] foram divididos em duas 
etapas: antes e depois do tratamento térmico.
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Figura 2: Dados de Espectrofotômetro de In-
fravermelho com Transformada de Fourier(FTIR). 
Acima encontra-se a SBA-15 antes do tratamento 
térmico e abaixo a mesma amostra após esse pro-
cedimento.

A análise mostra uma banda larga e inten-
sa na região de 3640-3590 cm-1 atribuída à pre-
sença de vibrações de estiramento O-H de água 
e silanóis (v Si-OH), este último tem sua presen-
ça confirmada na banda de 950 cm-1. As bandas 
1000-1250 cm-1 são atribuídas às vibrações do 
grupo - SiO4, com estiramento assimétrico em 
1071 cm-1 característico das ligações terminais 
de Si-O-. O detalhe entre as duas imagens está 
no desaparecimento das bandas de 2975 cm-1  
e 2935 cm-1 atribuídas ao estiramento C-H3 e 
C-H2, respectivamente, presentes na molécula 
do template Pluronic P123, confirmando assim, 
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sua total remoção dos canais da nanopartícula, 
deixando seus poros com os sítios ativos livres 
para o processo de funcionalização.

Conclusões 
Foi possível sintetizar nanopartículas de 

SBA-15 com boa morfologia, assim como retirar 
o template Pluronic P123.
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Resumo
O presente trabalho teve como objetivo anal-

isar aspectos relativos ao processo de configuração 
e estruturação formal da instrução secundária públi-
ca e particular na Província de Sergype no período 
compreendido entre 1840 e 1870. Neste sentido, le-
vamos em consideração os avanços e retrocessos ob-
servados no âmbito das aulas avulsas e das cadeiras 
de ensino secundário, entendendo estas como parte 
fundamental do processo de organização e estrutura-
ção da instrução secundária do Sergype oitocentista. 
Dessa forma buscamos identificar as iniciativas dos 
agentes atuantes nas esferas do poder provincial na 
perspectiva de compreender as permanências e as 
mudanças que foram sendo processadas ao longo do 
período em questão no âmbito do ensino secundário 
sergipano. Assim, utilizamos como nossas principais 
fontes os Relatórios de Presidentes da Província de 
Sergipe e a documentação encontrada no Arquivo 
Público do Estado de Sergipe correspondentes ao 
nosso corte temporal.

Introdução 
A instrução secundária exerceu papel fun-

damental no que diz respeito a formação e orga-

nização dos quadros dirigentes da incipiente socie-
dade sergipana, dessa forma, as justificativas das 
abordagens realizadas sobre o ensino secundário 
apresentadas no presente trabalho, pautam-se na 
carência de estudos sobre tais assuntos observados 
no âmbito da historiografia sergipana.

As ações dos gestores públicos, bem como 
as ações daqueles que participavam direta ou indi-
retamente dos círculos de poder provincial, sobre 
o âmbito instrucional secundário foram de certa 
forma responsáveis por organizar e configurar o 
ensino secundário do Sergype oitocentista, nesse 
sentido procurou-se compreender como ocorreu 
a configuração formal da instrução secundária 
partindo da análise das nossas fontes, sejam elas os 
Relatórios de Presidentes da Província de Sergipe 
e a documentação encontrada no Arquivo Público 
do Estado de Sergipe.

Materiais e métodos
No presente trabalho utilizou-se a catego-

ria analítica de Le Goff  (1990) acerca da crítica 
documental no que cerne a relação documento/
monumento para realizarmos o cotejamento sob 
o nosso escopo documental. Ressalta-se ainda que 
as análises das fontes foram realizadas a partir da 
perspectiva da não neutralidade dos seus conteú-
dos, uma vez que estas foram criadas por indivídu-
os vinculados as esferas do poder provincial, logo, 
sendo reflexos dos seus modos de pensar. 

As fontes por nós consultadas passaram a 
ser lidas e observadas não somente como docu-
mentos gerados pelo poder provincial, mas, sobre-
tudo com o interesse de adentrarmos ao espaço 
instrucional do Sergype no século XIX, então 
guiados pela perspectiva da História Cultural, de 
Roger Chartier (1970), esta, foi utilizada com o in-
tuito de nos auxiliar a compreender o processo de 
construção e formação cultural do espaço instru-
cional e educacional da Província de Sergipe no 
século XIX. 

Os apontamentos de autores como Ferro-
nato (2012) acerca do ensino secundário, nos aux-
iliaram na perspectiva em que os seus objetos de 
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estudo mantinham uma grande proximidade com 
a nossa pesquisa, nos servindo como respaldo 
para a realização das análises referentes ao espaço 
instrucional oitocentista.  

No que tange ao estudo do âmbito pro-
vincial Sergipano do período em questão, recor-
remos aos escritos de Nunes (1978; 1984; 2000), 
tendo em mente que os apontamentos da autora 
podem e são considerados clássicos no que diz re-
speito aos estudos voltados para a historiografia 
sergipana.

Resultados e Discussão 
Encontramos em nosso corpus docu-

mental indícios que corroboraram para que as 
chamadas aulas avulsas ou cadeiras de ensino 
secundário fossem observadas na historiogra-
fia educacional como uma modalidade des-
organizada, caótica e inconsistente; partindo 
da ideia dos parcos recursos que a província 
poderia dispor naquele momento, da falta de 
instalações e instrumentos necessários ao ple-
no desenvolvimento da aula e prática docente, 
a baixa quantidade de alunos matriculados e 
por fim os baixos rendimentos escolares ad-
vindos daqueles que frequentavam estas aulas, 
em comparação com aqueles que frequentavam 
instituições como os liceus e os colégios pú-
blicos. 

Tais fatores levaram os gestores públi-
cos e agentes vinculados ao âmbito instrucio-
nal a acreditar e apoiar a ideia da unificação, 
institucionalização e padronização do ensino 
secundário público e particular sergipano, estes 
anseios, que tomaram maior força e objetivi-
dade a partir da década de 1850, corroboraram 
com um dos objetivos estabelecidos a partir da 
criação do Colégio Pedro II, fosse ele o de ser-
vir de padrão para os demais estabelecimentos 
de ensino secundário no Império fossem eles 
públicos ou privados.

Todavia estes anseios e intenções não se 
efetivaram em sua totalidade, haja vista que nas 
pesquisas por nós realizadas, não raro perce-

beu-se a coexistência de várias formas de en-
sino como aulas avulsas, mesmo após a criação 
de instituições pautadas nos moldes do Colégio 
Pedro II.

Conclusões 
O fato é que o movimento observado no 

âmbito das aulas avulsas influenciaram de maneira 
abrangente no tange a configuração e estruturação 
do âmbito instrucional secundário na Província de 
Sergype durante o século XIX, haja vista que estas 
não poucas vezes eram alvo de iniciativas proveni-
entes das esferas administrativas do poder provin-
cial, também estas aulas subsistiram as inúmeras 
tentativas governamentais de supressão por um 
grande período, coexistindo com as modalidades 
de ensino consideradas modernas e necessárias ao 
avanço da mocidade sergipense.
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Resumo
Os projetos sociais para juventude visam a 

participação de jovens através de atividades como 
arte, cultura, esporte e lazer, que são utilizados 
como instrumentos mediadores com grande po-
tencial para o desenvolvimento desta população. 
O objetivo do estudo foi realizar um mapeamento 
e caracterizar os programas, serviços e projetos 
dirigidos aos jovens. Foi feito o levantamento de 
informações nos bancos de dados oficiais das sec-
retarias de estado de Sergipe e em outros órgãos 
governamentais e não governamentais que pos-
suíam em 2014 projetos voltados à juventude. 
Realizou-se visitas aos órgãos municipais de uma 
amostra de 15 municípios dos territórios Sul, Cen-
tro-Sul e Grande Aracaju. Realizou-se por fim gru-
pos focais em duas instituições, uma ONG e outra 
estadual, para conhecer avaliação de usuários so-
bre os projetos, suas expectativas quanto à forma-
ção profissional e futura inserção no mercado de 
trabalho. Constatou-se que as instituições do siste-
ma Ss (Senac, Senai, Sesi...), ofereciam quase 70% 
das vagas preenchidas pelos jovens e a maioria dos 
municípios não possuem iniciativas locais de para 
inserção da população juvenil. Quanto maior sua 
necessidade de formação e renda, mais escassas 

são as oportunidades dos jovens nos municípios 
mais distantes da capital de alcançar inserção social 
por meio de ações especificas voltadas para suas 
necessidades.

Introdução
O Estatuto da Juventude - EJUVE (Lei 

Federal 12.852/2013) trata da necessidade de at-
enção especial à população de 15 a 29 anos que 
garanta os direitos constitucionais a esse grupo 
populacional. Nessa perspectiva, é relevante con-
hecer e analisar as ações de desenvolvimento social 
e comunitário direcionados à juventude Sergipana. 
Conhecer e divulgar a importância de programas 
que visam garantir os direitos constitucionais dos 
jovens, conforme previsto no EJUVE, é muito 
importante para entender o cenário atual onde 
são desenvolvidas ações e políticas que visam um 
melhor desenvolvimento psicossocial desse indi-
víduo em sociedade. O levantamento documental, 
de campo e por meio de grupos focais com jovens 
atendidos buscou fazer um retrato da realidade de 
três territórios sergipanos no ano de 2014 e obs-
ervou que quase totalidades dos municípios pes-
quisados é dependente de recursos de outras es-
feras para o desenvolvimento de projetos voltados 
aos jovens. Observou-se que as Ongs possuem 
papel relevante em vários municípios  

Método
Trata-se de uma pesquisa multimétodo 

(PMM), que levantou e analisou os serviços, pro-
gramas e ações dirigidas potencialmente a ado-
lescentes e jovens de três territórios do estado de 
Sergipe bem como a percepção dos usuários de 
dois projetos da grande Aracaju. Foram seleciona-
dos 15 municípios dos territórios Sul, Centro-Sul 
e Grande Aracaju.

Revisão da literatura
A temática da juventude surgiu a partir de 

duas abordagens principais. Uma que a enfoca 
como etapa potencialmente problemática (delin-
quência, uso de substâncias psicoativas, compor-
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tamento de risco, dentre outras), sendo que esta 
realidade deve ser punida socialmente. Já a outra 
abordagem encara a juventude como uma fase 
de desenvolvimento que precisa dos cuidados 
da sociedade para que assim o sujeito tenha um 
bom desenvolvimento na fase adulta. Na etapa da 
adolescência, há processos que possibilitariam o 
nascer do “adulto” e quando essas etapas não são 
decorridas de forma sadia, acredita-se que houve 
uma disfunção do processo de socialização. As-
sim, trata-se de uma fase crucial para o sujeito se 
preparar para o seu reconhecimento na sociedade 
(CASTRO e AQUINO, 2008). 

Segundo Sposito e Carrano (2003), as 
ações desenvolvidas para juventude, possuem 
dois aspectos que precisam ser levados em conta: 
1º) a ideia de que qualquer ação destinada aos jo-

vens faz parte das representações normativas que 
uma determinada sociedade constrói e, 2º) a con-
cepção dos direitos da juventude, sobre os quais 
alguns setores da sociedade brasileira têm se 
voltado para a discutir a situação dos adolescen-
tes e dos jovens. A adolescência é uma fase cru-
cial para o sujeito se preparar para o seu recon-
hecimento na sociedade e expressar-se por meio 
de uma identidade que funciona como marca da 
finalização do processo de desenvolvimento da 
personalidade.

 
Resultados e Discussão
Participação de jovens em ações voltadas 

para a prevenção e desenvolvimento sociocultural 
e de formação básica para trabalho e geração de 
renda por município e regiões.

Quadro 1. Quantitativo de jovens que participam/participaram de projetos/ações para juventude 
na Região Centro Sul, Sul e Grande Aracaju em 2014.

Municípios População de jovens* Participantes de  projetos 
juventude**

            %

Lagarto 26.298 150 0,57

Tobias Barreto 13.484 733 5,43

Simão Dias 10.612 486 4,58

Poço Verde 5.807 524 9,02

Estância 18.587 160 0,43

Itabaianinha 11.009 2.520 22.89

Boquim 6.859 1.321 19,25

Umbaúba 3.297 410 12,43

Indiaroba 4.539 208 4,58

Tomar do Geru 3.726 34 0,91

Itaporanga 8.981 657 7,31

Laranjeiras 11.675 821 7,03

Maruim 4.802 225 4,68

São Cristóvão 23.008 97 0,42

Aracaju 614.577 16.156 2,62

* Fonte: censo do IBGE de 2010 , ** Fonte: informações dos entrevistados
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O quantitativo de jovens atendidos nos di-
versos programas e modalidades de ações objeto 
do estudo, nos municípios é de aproximadamente 
32900, sendo que somente as Organizações do 
Sistema S e as ONGs da capital atenderam em 
torno de 24100 jovens (70%). Uma vez que a 
proporção de jovens residentes na capital era de 
28% no último censo, evidencia-se a centraliza-
ção na capital das ações voltadas para a juventude 
sergipana. Nos principais programas voltados 
para geração de emprego e renda, os bene-
ficiários tem sido os jovens, que cada vez mais 
cedo se preocupam com a profissionalização e o 
desenvolvimento de habilidades técnicas que os 
qualifiquem para o ingresso no mercado de tra-
balho, mesmo que não sejam encaminhados para 
este, já que a maioria das instituições não realizam 
este tipo encaminhamento (67,7%).

Conclusões
A maioria dos projetos direcionados para 

os jovens em situação de vulnerabilidade social 
tem o intuito de proporcionar a inserção social do 
jovem, além de propiciar um futuro profissional 
promissor. Porém, uma quantidade significativa 
acaba abandonando esses programas, por falta de 
recursos ou para trabalhar e ajudar na renda fa-
miliar. Os jovens que se encontram residentes nos 
municípios mais distantes de Aracaju, não pos-
suem alternativas de desenvolvimento escolar e 
profissional a exceto de alguns programas ofereci-
dos pela esfera federal e algum estadual. Eviden-
cia-se que as gestões não apresentam um mínimo 
de estrutura e articulação entre elas para promover 
ações regionais ou territoriais com foco nas pe-
culiaridades sócio econômicas dos municípios e 
território. É de fundamental importância a pub-
licação do EJUVE, a realização de fóruns de dis-
cussão para ajustamento de ações por município 
e territórios, capacitação especifica de gestores 
que salientem a importância de todas as ações no 
cenário da prevenção de situações de vulnerabili-
dade da população jovem sergipana.
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Resumo
A presente pesquisa cartografou as práticas 

de mediação e conciliação no TJ/SE para analisar 
seu grau de implementação. Pode-se apontar como 
marco normativo da auto composição a implemen-
tação da Resolução nº 125/2012 pelo Conselho 
Nacional de Justiça, Política Judiciária Nacional de 
tratamento adequado dos conflitos de interesses. O 
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referencial teórico aponta que seu destaque adviria 
das recentes perspectivas de adequação da juris-
dição nacional e da reformulação do conceito de 
conflito. Entretanto, da observação detida de sua 
prática avultou-se a preocupação de que a forma 
como a auto composição está sendo desenvolvida 
passa ao largo do teorizado. A pesquisa guiou-se 
através das seguintes etapas metodológicas: (i) le-
vantamento bibliográfico relativo ao tema; (ii) co-
leta de dados fornecidos pelos TJ/SE e pelo CNJ; 
(iii) constituição de cartografia dos processos e 
práticas a respeito da conciliação e mediação. As-
sim, buscou-se observar se a prática dos sistemas de 
resolução de conflitos auto compositivos represen-
ta uma efetiva alteração paradigmática no sistema 
jurídico, comprometida com a construção de uma 
sociedade mais autônoma e democrática, ou apenas 
corresponde a um controle numérico de demandas.

Introdução 
O objetivo deste projeto de pesquisa é 

mapear os impactos no tribunal estadual de Ser-
gipe que a política de gestão judiciária do CNJ 
tem movimentado na criação e desenvolvimento 
de práticas de conciliação e mediação. Diante da 
necessidade de reformulação do judiciário (e do 
direito), a mediação e a conciliação passam a ser 
vistas como instrumentos efetivos de pacificação 
social e democratização da justiça. Entretanto, a 
forma estas práticas vêm sido desenvolvidas sug-
ere que o motivo pelo qual o sistema judicial de 
civil law incorporou mecanismos auto compositi-
vos reside preponderantemente na gestão e con-
trole numérico de demandas – no fito primordial 
de desonerar o judiciário das demandas de menor 
valor. O questionamento fundamental reside 
então em se a mediação e a conciliação abrem as 
portas da Justiça para outras lógicas ou se, uma vez 
dentro da instituição, submetem-se aos seus becos 
sem-saída, esvaziadas de seu potencial. 

Materiais e métodos 
A pesquisa bibliográfica foi utilizada como 

etapa primeira para prover a pesquisa de sólido 

alicerce teórico. Destacou-se nessa etapa a opor-
tunidade de debater e discutir os temas no grupo 
de pesquisa Acesso à justiça, direitos humanos 
e resolução de conflitos, ativo no diretório do 
CNPq. A pesquisa sustentou-se também na pes-
quisa documental pelo recolhimento de relatórios 
e avaliações disponibilizados nos sites do TJ/SE 
e do CNJ relacionados ao tema, bem como na 
coleta de dados no Tribunal em si. Permeando 
tudo isso está a Cartografia, como pesquisa-ação. 
A cartografia, para além dos espaços geográficos, 
coloca-se como método em que pretende com-
preender um campo de forças e os processos que 
o atravessam, movendo-se junto com os sujeitos e 
instituições investigadas. Ela implica em um olhar 
atento aos espaços, às distribuições de poder, aos 
discursos de enunciação e demais narrativas sem 
que nenhum destes elementos se transforme em 
regimes de verdade ou descrevam objetos.

Resultados e Discussão 
A partir do levantamento bibliográfico, 

conceituou-se mediação, conciliação e conflito. 
Nesta etapa também foi possível apropriar-se da 
produção acerca da crise do modelo judiciário, da 
busca por alternativas a isto e da problematização 
da mediação e da conciliação como válvulas de es-
cape únicas e exclusivas. Pela pesquisa documen-
tal, se chegou a análise de 68 notícias ao todo. No 
TJ/SE observou-se a realização de vários eventos 
ligados a conciliação, especialmente. Deste de-
stacaram-se os feirões limpa-nome, o mutirão de 
ICMS e a Semana Nacional de Conciliação. Além 
disso, o tribunal passou a capacitar de forma cor-
rente voluntários para atuar juntamente ao órgão, 
iniciando inclusive parceria com a Universidade 
Tiradentes. O CNJ, por sua vez, divulgou especial-
mente cursos de capacitação por eles desenvolvi-
dos e notícias acerca da Semana de Conciliação 
– muito embora não tenha divulgado os resulta-
dos de 2014 até a presente data.  O CNJ também 
divulga e dissemina boas práticas dos tribunais 
no país e esclarece dúvidas frequentes ou aborda 
temas relevantes através de seu programa de rádio 
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ou de seu canal do youtube. A partir da cartogra-
fia pode-se observar as contradições que o campo 
apresenta, o jogo entre luta e resistência dos atores 
e as implicações de mediar e conciliar dentro do 
Judiciário.

Considerações Finais
Muito embora o TJ/SE tenha destaque na-

cional pela institucionalização das práticas auto 
compositivas, foi visto que nos momentos de 
definição orçamentária e outras decisões a media-
ção e a conciliação são tidas quase como itens de 
luxo. Há muita resistência política a essas práticas 
quando comparadas com processo judicial or-
dinário, tido como padrão. Toda conquista, neste 
cenário é disputada, o que nos leva a nosso se-
gundo elemento: o que foi conseguido o foi em 
termos de pessoalidade. As figuras do Tribunal de 
Justiça de Sergipe que trabalham com conciliação 
e mediação são carta marcadas e quando elas se af-
astam por qualquer motivo logo o funcionamento 
do Centro se altera. O que resulta em uma inter-
mitência das ações, que têm pouco fôlego já que 
não tem uma estrutura institucional que as permi-
tam prosseguir com regularidade. Há, contudo, um 
visível crescimento na institucionalização, princi-
palmente no que diz respeito às capacitações de 
conciliadores e mediadores, e na projeção dada a 
estas práticas como positivas. Observou-se então 
que a conciliação e mediação encontram-se em 
um momento de transição, ganhando forças e en-
frentando resistências. 
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Resumo
Sob uma visão da História Cultural, este 

texto insere-se na História da Educação, e seu prin-
cipal objetivo foi de identificar os agentes, colpor-
tores e outros membros vinculados a Sociedade 
Bíblica Britânica e Estrangeira que atuaram no Bra-
sil durante o período de 1840 a 1884, bem como 
compreender a ação dos agentes e colportores So-
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ciedade Bíblica Britânica e Estrangeira/BFBS no 
Brasil. O corpus documental analisado encontra-se 
disponível na Cambridge University Library Ingla-
terra (UK), e foi digitalizado pela coordenadora 
deste projeto. É parte de um acervo de aproximada-
mente 4.800 correspondentes que atuaram em todo 
o mundo. Durante o marco temporal delimitado, 
atuaram no país 17 agentes e foram contabilizadas 
62 correspondências nesse período. Todo o movi-
mento desses homens foi sistemática e regular-
mente rastreado durante o período em que ficaram 
vinculados à instituição. Nessa documentação, os 
agentes relataram suas atividades e impressões so-
bre o Brasil. A troca de correspondência foi feita 
entre os agentes em atuação no Brasil e os seus 
superiores localizados na sede em Londres, possi-
bilitando o mapeamento deles e seus locais de atu-
ação. O referencial teórico-metodológico ancora-se 
em Ginzburg (1989), com o método indiciário, e 
Nascimento (2007), para tratar das missões prot-
estantes. Portanto, essa investigação possibilitou 
compreender melhor a difusão do Protestantismo 
no Brasil no período trabalhado.

Introdução 
Fundamentado na História Cultural, este pro-

jeto insere-se na História da Educação. O objetivo foi 
verificar e analisar 62 correspondências enviadas por 
17 integrantes da Sociedade Bíblica Britânica e Es-
trangeira (BFBS) para os seus superiores, no período 
de 1840 até 1884. Essa documentação encontra-se na 
Cambridge University Library (UK). 

Nosso interesse nessa investigação foi a 
carência de estudos sobre as pessoas que fizeram 
parte de uma associação voluntária para a circula-
ção de impressos protestantes no Brasil.  

Materiais e Métodos 
Diante deste processo de investigação e 

pesquisa, os materiais utilizados foram documen-
tos do século XIX, referente a religião protestante, 
composto por 62 correspondências enviadas por 
agentes da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangei-
ra/BFBS no Brasil.

Além dessa documentação, também uti-
lizamos fontes bibliográficas como Ginzburg 
(1889), Nascimento (2007). Foi utilizado o 
método indiciário, foi realizada a transcrição 
e tradução visto que foram escritos do século 
XIX e estavam em inglês.

Resultados e Discussão 
Os 17 agentes trabalharam nas Províncias 

e cidades, venderam diversos tipos de Impressos, 
bíblias, testamentos, folhetos, salmos e livros de 
orações. Os agentes foram Edward G. Parker, Wil-
liam Dadson, Nathaniel Sands, James Hogg, James 
Henderson, James Fletcher, James Burnett, Wil-
liam Elliot, Verqueiro-, J. F. Lippold, Henry Had-
ley, A. L. Blackford, G. Caley, J.M.J. dos Santos, 
José M.M. de Carvalho, Dr. Kalley. Suas áreas de 
atuação foram na Bahia, Rio de Janeiro, Pará, São 
Paulo, Theresópolis/RJ e Petrópolis/RJ.

Conclusões 
Perante a todas essas correspondências foi 

possível perceber o embate entre os líderes católi-
cos e líderes protestantes, onde pudemos observar 
que houve transformações significativas na sociab-
ilidade. Esses impressos protestantes funcionaram 
como um instrumento prescritivo de mudanças 
de hábitos e de valores que foram transparecidos 
através de atitudes e comportamentos nas socie-
dades que houveram a circulação dos Impressos 
Protestantes aqui no Brasil.
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Resumo
O presente estudo tem como finalidade, 

apresentar os resultados da pesquisa de inicia-
ção científica realizada entre os meses de agosto 
de 2014 a agosto de 2015.   A repressão poli-
cial marcou a história dos terreiros até meados 
do século XX, os religiosos de matriz africana 

foram perseguidos pela polícia e pela sociedade 
por cultuar suas crenças. Em Ramos (1940), a 
ideia de culto fetichista, baseado em elemen-
tos míticos, envolto em segredos e mistérios, 
acompanha desde sua origem as religiões afro-
brasileiras, e é mesmo apontada como a sua 
maior marca. A pesquisa teve como objetivo 
principal encontrar através de pesquisas real-
izadas nos arquivos públicos como: Arquivo da 
Secretaria de Segurança Pública; Arquivo Públi-
co do Judiciário e Instituto Histórico Geográfi-
co de Sergipe – IHGSE, documentos que com-
provasse que nas décadas de 30 a 50 em Sergipe 
as religiões e os religiosos de matriz africana so-
freram repressão policial.

Introdução 
Os religiosos de matriz africana foram per-

seguidos pela polícia e pela sociedade por cultuar 
suas crenças. Em Ramos (1940), a ideia de culto 
fetichista, baseado em elementos míticos, envolto 
em segredos e mistérios, acompanha desde sua 
origem as religiões afro-brasileiras, e é mesmo 
apontada como a sua maior marca. 

Mandarino (1999) diz que os registros ofi-
ciais sobre a presença dos cultos afro-brasileiros e 
sua posterior perseguição, invasão e prisão de seus 
praticantes e adeptos, haviam sidos destruídos por 
ordem do interventor de Estado, quando do perío-
do do Estado Novo. 

No Instituto Histórico e Geográfico de Ser-
gipe - IHGSE, primeiro local da pesquisa, onde 
pesquisamos matérias de jornais da época, encon-
tramos indícios de relatos que contribuíram para o 
desenvolvimento da pesquisa.

Analisando o período pesquisado com a 
situação política na época atual, podemos dizer 
que o Brasil passava por uma série de transforma-
ções políticas e econômicas. 

O que com certeza contribuiu para a não 
divulgação de denúncias sobre perseguição as 
religiões e aos religiosos de matriz africana, 
como também possibilitou que as vítimas das 
agressões e perseguições não relatassem essas 
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violações com medo de represália.
Para Mandarino (1999) a vitória de Vargas 

representava a vitória dos interesses urbanos do 
Sul em expansão, que se industrializava, sobre as 
elites agrárias antigas do Norte e do Nordeste. 

Com efeito, essas políticas mascararam 
para muitos daqueles afetados por elas, o que 
era, na realidade, a criação de um regime al-
tamente autoritário, que vai se consolidar em 
1937 com a criação do chamado Estado Novo, 
que tomou como modelo o Estado fascista 
italiano. As relações que se estabeleciam entre 
as classes urbanas em processo de mudança 
expressavam o reconhecimento, pelos setores 
médios, da força crescente das massas, e um 
desejo crescente de controlar suas atividades. 
(Mandarino, 1999, p. 138) 

Matérias e métodos 
A metodologia deu-se nos três arquivos, no 

Arquivo Judiciário do Tribunal de Justiça de Ser-
gipe, no arquivo da Secretaria de Segurança Públi-
ca de Sergipe, no arquivo do Instituto Histórico e 
Geográfico de Sergipe.

 Nesses locais foram coletados dados e doc-
umentos primários sobre perseguição a religiões e 
religiosos afro-brasileiros em Sergipe e foram anal-
isados e estudados

Essa pesquisa possibilitou uma investigação 
oportunizando a ampliação do debate sobre pre-
conceito, racismo, discriminação e intolerância em 
Sergipe. 

A referida pesquisa, no seu primeiro mo-
mento, deu-se através de leitura a análise de refer-
ências bibliográficas como: Mandarino, 2007; 
Oliveira, Agamenon, 1978; pesquisa no arquivo 
do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 
acervo da Biblioteca da Universidade Tiradentes; 
acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Ser-
gipe e o acervo do Arquivo do Judiciário.

Conclusões 
No que se refere aos resultados, podemos 

dizer que estamos no caminho certo, não podem-

os desanimar com a escassez de documentos, nem 
com as condições que se encontram. Ser pesquisa-
dor não é tarefa fácil. O tempo que tivemos para a 
pesquisa foi pouco para a complexidades do fenô-
meno estudado e suas nuances, o lapso temporal 
requer cuidado e estudo em diversas áreas, como 
também requer análise da conjuntura política da 
época estudada.

Que existiram repressões e perseguições 
isso é fato, o que precisamos e encontrar esses 
documentos e analisá-los a luz dos direitos huma-
nos, não deixando de fazer uma inter-relação com 
as condições político social da época

Contudo, de acordo com as leituras e pes-
quisas realizadas durante o estudo, podemos refle-
tir sobre as políticas repressoras e opressoras do 
Estado contra expressões não hegemônicas de 
cultura e religião. 
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Resumo
Esta pesquisa se propôs descrever o nível 

de Formação de competências digitais, informa-
cionais e de comunicação por jovens em situa-
ção de vulnerabilidade social, a partir de ações 
multidisciplinares para inclusão cidadã na socie-
dade da informação. A partir de um modelo de 
alfabetização informacional proposto pelo grupo 
IDEAS da Universidade Complutense de Madrid 
utilizamos os seguintes indicadores, quantitativos 
e qualitativos – i) Interesse, ii) Aprendizagem, e 
ii) Política e Cidadania – que serviram de base 
para o desenvolvimento de aplicação prática em 
formato de minicurso das competências de infor-
mação digital necessárias em aprendizagem com 
base no concito de cidadania digital. Os sujeitos 
desta pesquisa foram os alunos do Instituto Lu-
ciano Barreto Júnior (ILBJ), situado na cidade de 
Aracaju/SE. A Lei de Acesso à Informação serviu 
como elemento norteador, para a produção da ofi-
cina de preparação do indivíduo para a cidadania 
digital para os 556 jovens, diálogo com seus rep-
resentantes sociais, entendimento sobre a infor-
mação na sociedade e a educação como processo 
permanente de formação. A pesquisa mostrou o 
quanto os jovens frequentadores do ILBJ neces-
sitam desenvolver competências informacionais. 
De fato eles dominam as habilidades necessárias 

para o uso da web, confirmando o uso tecnologias 
digitais em seu cotidiano, no entanto, apresentam 
confusão em aos conceitos relativos ao cibere-
spaço, em especial àqueles que se referem ao uso 
desse ambiente virtual enquanto ferramenta para 
busca de informação relativa a direitos sociais, 
numa abordagem de utilização da web enquanto 
prática cidadã.

Introdução 
A inclusão de informação digital dos ci-

dadãos não se refere apenas à alfabetização dos 
cidadãos no uso das tecnologias, sem que se entre 
em questões política, ética e axiológica, mas sim 
para o que alguns autores têm denominado ci-
dadania digital, cibercidadania ou e-cidadania, vin-
culadas à regulamentação dos direitos de cidadania 
para a sociedade da informação. 

A pesquisa foi desenvolvida junto ao Instituto 
Luciano Barreto Júnior (ILBJ), instituição localizada 
em Aracaju/SE, organização não governamental, 
criada em 2003. A principal ação do instituto é o 
projeto “Conectando com a Vida”, que desenvolve 
ações em diversas áreas do conhecimento. 

O percurso metodológico teve como pri-
meira etapa a disponibilização de um questionário 
aplicado com a finalidade de conhecer o perfil 
desses jovens e como eles se relacionam com o 
saber, aprendizagem e tecnologias. Essa ferra-
menta de coleta de dados utilizada para analisar a 
percepção desses sujeitos foi, previamente testada 
e , após os ajustes aplicada  aos alunos do primeiro 
semestre de 2015 do ILBJ no dia 27 de abril via e-
mail com 556 respondentes do ILBJ nos três tur-
nos (manhã, tarde e noite).  

Em resposta aos altos níveis de necessidade 
informacional que garanta cada vez mais ativa a 
pratica cidadã em plataformas digitais, foi con-
struída uma formação de tipo minicurso, visando 
a cidadania na web e estratégias de busca por in-
formações. Essa formação foi ministrada durante 
dois dias nos turnos da manhã, tarde e noite, dessa 
forma foi possível que todos os 556 estudantes 
pudessem participar. Nela foram discutidas e apri-
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moradas práticas que mereceram destaque com 
base no modelo analisado, como por exemplo: 
estratégias de busca, como pesquisar informações 
com qualidade, distinção entre informação públi-
ca/privada e lei de acesso a informação pública.

Resultados e Discussão 
No item “interesse” do questionário aplica-

do junto ao ILBJ os objetivos do acesso à internet 
e tipo de informação buscada ganham destaque. 
Pois, apesar do uso da web para comunicação en-
tre grupos, downloads de músicas, filmes, posta-
gens de vídeos e fotos serem considerados fatores 
importantes do uso da web, sendo utilizados com 
frequência alta, a web tem sido uma fonte impor-
tante para aquisição de conhecimento e realização 
de tarefas escolares por parte dos alunos.

Tabela 1 – Motivação e objetivo de busca na web
Para que você 
acessa a internet?

Qual interesse 
por informação?

Natureza Total Percentual Natureza Total Percentual

Estudos 116 20.9% Estudos 303 54%

Fonte: Dados da pesquisa 2014

A grande discussão não gira mais em tor-
no das contribuições da web e das tecnologias 
da informação para o aprendizado, mas sim so-
bre as mudanças nas formas como esses jovens 
têm se relacionado com o conhecimento nessas 
plataformas. As tecnologias digitais, em especial 
aquelas que emergem no contexto da web 2.0, 
trazem consigo uma nova linguagem, inserida 
num contexto de interação, evidenciando o surgi-
mento de novos arranjos sociais.

O segundo item de análise se refere a apre-
ndizagem e diz respeito ao nível de conhecimento 
dos sujeitos da pesquisa sobre informações públi-
cas. Para descrever o entendimento dos jovens no 
que tange esse tipo de informação, duas pergun-
tas foram propostas, para identificar se eles sabem 
diferenciar o que é informação pública e privada e 
outra, e se estes jovens tinham conhecimento da 
lei de acesso à informação pública no Brasil. 

As respostas apontam para falta de clareza 
em relação a distinção entre informação pública e 
privada. Eles conseguem visualizar que existe in-
formação de interesse particular e outras que são 
de interesse coletivo e por isso não deveriam ser 
postadas, compartilhadas ou mesmo divulgadas. 
No entanto não demonstram compreender com 
clareza – a diferença entre informação privada e 
pública, no sentido de comunidade/governo. 

No total, 82% dos adolescentes respond-
eram que desconhecem a existência de uma Lei 
sobre o acesso à informação no Brasil. A inves-
tigação neste sentido foi aprofundada em outras 
três perguntas. A primeira delas indagou os partici-
pantes da pesquisa se eles já haviam visitado o por-
tal de acesso à informação do governo brasileiro. 
Entre todos os 556 respondentes, 78% afirmaram 
que nunca haviam visitado esse site, bem como o 
mesmo número disseram nunca ter solicitado in-
formações públicas. 

É presente no último item do questionário 
“política e cidadania” a existência de confusão 
em alguns conceitos relativos ao ciberespaço, 
em especial àqueles que se referem ao uso desse 
ambiente virtual enquanto ferramenta para 
busca de informação relativa a direitos sociais, 
numa abordagem de utilização da web enquanto 
prática cidadã. 

Conclusões 
O contato com esta investigação permi-

tiu o entendimento e aproximação da realidade 
de jovens em condições de vulnerabilidade so-
cial que estão ativamente presentes nos ambi-
entes virtuais, mas que muitas das vezes não 
vêm na própria ferramenta um ato de prática 
cidadã ou acesso a um diálogo cidadão/estado. 
É por meio desta visão que se garantirá que 
a internet seja utilizada não como uma mera 
plataforma de convergência, um balcão de in-
formações por assim dizer, mas sim como uma 
fonte de conhecimento, que pode produzir in-
divíduos críticos, conscientes da sua prática ci-
dadã no ambiente virtual. 
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Resumo
O presente trabalho é fruto do projeto de 

pesquisa intitulado “Modos de Educar: práticas es-
colares e cultura escolar no território do leste Sergi-
pano” que objetivou compreender como se consti-
tuiu os modos de educar no referido território entre 
os anos de 1940 e 1960. Tomamos como objeto de 
estudo as narrativas de vida de quatorze professoras 
entrevistadas com idade entre 72 e 89 anos. Para 
a investigação foi utilizada a pesquisa bibliográfica 
e documental associada a metodologia da história 
oral de acordo com Alberti (2010).  Tais professoras 
desvelaram sobre os modos que foram educadas e 
os modos que educou, nos dando a ver que as práti-
cas educativas desenvolvidas e os métodos de ensi-
no se mesclaram neste território (re) adequando-se 
ao que era prescrito pelos normativos que regula-
mentavam a educação.

Introdução 
O território leste Sergipano é composto 

pelas cidades de Capela, Carmópolis, Divina 
Pastora, General Maynard, Japaratuba, Pirambu, 
Rosário de Catete, Santa Rosa de Lima, Siriri. 
Como já foi anunciado o projeto de pesquisa obje-
tivou perceber como se construíram os modos de 
educar de educadores sergipanos atuantes no ter-
ritório estudado. Para tanto foi necessário: mapear 
os educadores mais antigos e de maior represen-
tatividade na área; identificar as práticas escolares 
próprias do tempo e do espaço escolar; analisar a 
cultura de escola que fora produzida nas institu-
ições educativas do território em questão.

Materiais e métodos
Com relação ao mapeamento dos educa-

dores mais antigos e de maior representatividade 
do leste sergipano foi necessário uma pesquisa 
exploratória para identificá-los. Vale ressaltar que 
nesse período algumas dificuldades foram encon-
tradas para chegar até os professores como, por 
exemplo, as ruins condições de transporte para 
chegar até as cidades. Logo depois, estabelecemos 
um primeiro contato que significou, para além de 
uma aproximação e apresentação, uma pesquisa 
preliminar sobre os entrevistados.

Dentre as professoras entrevistadas, não ne-
cessariamente as mais representativas, mais dada às 
condições de pesquisa, as que se disponibilizaram 
e submeteram as condições das entrevistas.  Em 
suas narrativas as professoras desvelaram sobre 
suas práticas escolares, desde o momento em que 
estudaram e o período em que ensinaram. Tais in-
formações foram sistematizadas e foram tornadas 
fonte de pesquisa para elaboração de trabalhos. 

O marco temporal analisado permitiu com-
preender aspectos que envolvem a educação da 
região e de cada cidade em particular na medida 
em que deu a ver uma série de aspectos que en-
volvem distintos métodos de ensino, o que revela 
para além de uma miscelânea metodológica, os 
modos de educar da região como um recurso pos-
suidor de continuidades e adaptações que uma vez 
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nascido da necessidade, foi o que caracterizou e 
deu identidade a educação da região.

Resultados e Discussão 
No ouvir contar das professoras do ter-

ritório do Leste sergipano percebe-se que o 
que ocorreu no período estudado foi uma rep-
resentação ou adaptação dos métodos de en-
sino por meio das professoras. As fontes nos 
permitiu perceber que não existia um método 
fechado e sim uma adaptação dos métodos 
intuitivo, sintético, analítico, simultâneo, mú-
tuo dentre outros que se mesclaram neste ter-
ritório, adequando o vivido àquilo que era pre-
scrito pelos normativos que regulamentavam a 
educação. Nesse sentido pudemos entender a 
construção de uma cultura de escola especifica 
de um território. Isto porque os métodos que 
iam sendo instituídos à luz da oficialidade or-
denada pelas reformas se adaptavam as reali-
dades locais, construindo por certo, com suas 
práticas, uma cultura de escola que vai além do 
que dita as normas institucionais e que recaem 
sobre o sucesso ou fracasso que hoje se tem em 
termos de método de ensino.

Conclusões 
Foi por meio da metodologia da história 

oral que procuramos compreender os modos de 
educar no território do Leste sergipano, uma vez 
que esta possibilita compreender a realidade vivida 
contribuindo com outras formas de ver o pas-
sado. Por certo compreender a cultura escolar e 
as práticas escolares utilizando-se da metodologia 
da história oral e adentrando nas histórias de vida 
dos educadores se revelou importante não só para 
conhecer as particularidades dos modos de educar 
mas perceber a história da educação em Sergipe 
por outra lente.
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Resumo
A ideia de controle e participação social nas 

políticas públicas tem se institucionalizado, espe-
cialmente com a criação dos Conselhos Gestores, 
entre eles os conselhos municipais de saúde. Nesse 
contexto, o presente identifica como se constituem 
a participação e a representação no âmbito de ação 
do Conselho Municipal de Saúde de Aracaju/SE 
(CMSA) com fundamento no Art. 37, § 3º da Con-
stituição Brasileira de 1988 que preconiza o direito 
do cidadão de participar dos atos da Administra-
ção Pública. Para o alcance desse objetivo foram 
investigados como ocorre a participação popular 
e como se inserem os movimentos sociais na dis-
cussão, deliberação, controle e acompanhamento 
do conselho de saúde da cidade de Aracaju, no de-
senvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS), 
entre os anos de 2002 e 2012. A metodologia do 
trabalho se sustenta em investigação exploratória 
(pesquisa bibliográfica; pesquisa documental, par-
ticipação nas reuniões ordinárias e extraordinárias 
do Conselho) e em investigação analítica (leitura 
bibliográfica; análise documental). Foi possível 
identificar que o CMSA foi criado em 1993, em 
caráter permanente como órgão deliberativo do 
SUS, com atribuições de aprovar, acompanhar, 
fiscalizar e avaliar a política municipal de saúde. 
O regimento interno que regula a constituição, o 
funcionamento e a atuação do CMS/AJU, foi in-
stituído pela Lei Complementar n° 052 de 14 de 
janeiro de 2002. É pouca a informação relacionada 
ao Conselho de Saúde de Aracaju, como também 
é de pouca amplitude o conhecimento das atri-
buições e competências do Conselho. Importa a 
construção de mais transparência e divulgação da 
atuação do CMS/AJU perante a sociedade civil, o 
poder público e as instituições de ensino, público 
e privado.

Introdução 
O presente projeto de pesquisa pretende 

avaliar a atuação do conselho municipal de saúde 
de Aracaju, identificando particularmente como 
ocorre o controle das políticas públicas relacio-

nadas a maximização da efetividade do Sistema 
Único de Saúde (SUS) na capital do Estado de Ser-
gipe. Diante da dificuldade de se construir parâ-
metros e indicadores referentes ao exame do papel 
dos conselhos gestores, enquanto instrumentos 
de controle social e participação cidadã, importa 
ao mesmo tempo identificar como se desvela a 
atuação e as dificuldades institucionais desse con-
selho, em que estudos como esse permitem uma 
melhor compreensão sobre a capacidade de em-
poderamento dos sujeitos através destes canais de 
participação.

Materiais e métodos 
Inicialmente foi realizada uma investigação 

exploratória por meio de pesquisa bibliográfica de 
temas relacionados ao tema, como também uma 
pesquisa documental e legislativa. Para avaliar a 
efetividade deliberativa e a atuação de controle 
dos conselhos houve a participação das reuniões 
de dezembro de 2014 e de fevereiro de 2015, em 
que foi possível identificar se estes conselhos es-
tão adequados às suas normas de criação. Assim, 
o estudo limita-se à análise do Regimento Interno 
do Conselho Municipal de Saúde de Aracaju em 
comparação com a Lei 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990 e a Resolução nº 333, de 4 de novembro 
de 2003.

Resultados e Discussão 
O Conselho Municipal de Saúde de Aracaju 

foi criado em 1993, em caráter permanente como 
órgão deliberativo do Sistema Único de Saúde – 
SUS no âmbito do Município de Aracaju com atri-
buições de aprovar, acompanhar, fiscalizar e avaliar 
a política municipal de saúde. O regimento interno 
que regula a constituição, o funcionamento e a atu-
ação do Conselho Municipal de Saúde de Aracaju 
– CMS/AJU, foi instituído pela Lei Complementar 
n° 052 de 14 de janeiro de 2002, aprovada pela 
Câmera de vereadores e sancionada pelo prefeito 
de Aracaju. 

O art. 4°, § 7° do RI do CMS/AJU iden-
tifica que o respectivo conselho é composto 
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por 40 (quarenta) membros titulares, com igual 
número de suplentes, constituído por 20 (vinte) 
membros representantes dos usuários, 10 (dez) 
representantes dos profissionais de saúde do 
Sistema Único de Saúde de Aracaju e 10 (dez) 
membros representantes do governo e presta-
dores de serviços privados conveniados, ou sem 
fins lucrativos indicados pelo gestor. O CSM/
AJU será composto por representantes de dis-
trito de saúde, instituições, movimentos repre-
sentativos de usuários, de entidades sindicais, de 
trabalhadores da área da saúde, do governo e 
de prestadores de serviços de saúde, sendo sua 
mesa diretora eleita entre os membros do Con-
selho, em reunião plenária.  

Dentre as competências enumeradas no 
art. 3° do CMS/AJU cumpre destacar o dever de 
normatizar todos os processos necessários para a 
realização da Conferência Municipal de Saúde; de-
liberar, acompanhar, avaliar, fiscalizar e aprovar a 
execução do Plano Municipal de Saúde, e propor 
quando for o caso novas estratégias e prioridades 
para o alcance dos objetivos formulados a partir 
das diretrizes emanadas da Conferência Municipal 
de Saúde, no equacionamento de questões, pro-
mover a iniciativa popular através da participação 
da comunidade nos assuntos relacionados à saúde; 
elaborar, planejar e gerir o orçamento financeiro 
anual do CMS/AJU, que será apreciado e aprova-
do pelo pleno. 

Os recursos destinados ao Conselho Mu-
nicipal de Saúde serão previstos anualmente e re-
passados mensalmente pelo Fundo Municipal de 
Saúde, considerando o orçamento prévio elabora-
do pela mesa diretora e referendada pelo plenário. 
Verifica-se que somente no ano de 2015 o CMS/
AJU começa a efetivar a legítima autonomia fi-
nanceira com o processo de criação do CNPJ e da 
rubrica. A Secretaria Municipal de Saúde tem o de-
ver de garantir a autonomia administrativa para o 
pleno funcionamento do CMS/AJU; dotação or-
çamentária, autonomia financeira e organização da 
secretaria-executiva com a necessária infraestru-
tura e apoio técnico. 

Conclusões 
O que se percebe é que a ideia de controle 

e participação social nas políticas públicas vem 
tomando grandes proporções e sido alvo de di-
versas discussões nos diversos segmentos da so-
ciedade, especialmente a partir da década de 80 
devido ao processo de democratização especial-
mente com a institucionalização dos mecanismos 
de participação nas políticas públicas com a cria-
ção dos Conselhos Gestores. De acordo com um 
dos estudos mais recentes sobre os Conselhos 
Municipais de Saúde – alguns autores identificam 
que o controle social, através da participação so-
cial, é institucionalizada pela legislação brasileira 
a partir da Lei nº 8.142 que dispõe sobre a par-
ticipação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde e sobre as transferências inter-
governamentais de recursos financeiros e dá out-
ras providências, bem como institui, sem prejuízo 
das funções do Poder Legislativo, as instâncias 
colegiadas de participação, conferências e consel-
hos de saúde, atribuindo-lhes papéis deliberativos 
e fiscalizadores. 
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Resumo 
A presente pesquisa propõe-se a fazer cata-

logação e transcrição de ofícios e correspondências 
como meios de comunicação oficial entre profes-
sores primários e poder público que evidenciem 
como se deram a configuração e a legitimação do 
trabalho docente no que diz respeito às professo-
ras e professores primários, em Sergipe, entre 1850 
e 1889. Essa pesquisa, idealizada com base nos 
pressupostos teóricos e metodológicos da História 
Cultural, foi realizada através do levantamento dos 
ofícios e correspondências dos professores, de reg-
istros da Diretoria da Instrução Pública e dos in-
spetores de ensino, disponibilizados no acervo do 
Arquivo Público de Sergipe. As categorias analíti-
cas de Bourdieu (1990), Elias (1990, 1994, 2001) e 
Chartier (2002) foram tomadas nessa pesquisa no 
sentido de ajudarem a compreender como se con-
figurou e se institucionalizou a profissão docente e 
suas representações no âmbito do ensino primário, 
em Sergipe, além de verificar de compreender de 
que forma se constituiu o habitus profissional pen-
sado para o projeto de constituição de nação para o 
Brasil, dentro de um processo civilizador. As fontes 
demonstraram que o processo de configuração e in-
stitucionalização da profissão docente na Província 
Sergipana ocorreu de maneira tensa na medida em 
que o poder público determinava procedimentos a 
serem cumpridos e um perfil de professores para 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 67 ]

o trabalho a ser exercido, mas ao mesmo tempo 
não disponibilizava as condições necessárias para 
tal. Os professores, por outro lado, faziam uso das 
ferramentas de que dispunham para fazerem valer 
seus direitos, evidenciando-se, assim as tensões ex-
istentes nesse processo.

Introdução 
A presente pesquisa tem como objetivo ger-

al realizar a catalogação e transcrição de ofícios e 
correspondências que se configuram como meios 
de comunicação oficial entre professores primári-
os e o poder público entre 1850 e 1889. Buscou-se, 
dessa forma, evidenciar como se deram a configu-
ração e a legitimação do trabalho docente, bem 
como a construção do habitus de professores e 
professoras do ensino primário em Sergipe.

 As categorias analíticas de Pierre Bour-
dieu (1990), Norbert Elias (1990, 1994, 2001), 
Roger Chartier (2002) foram tomadas nessa pes-
quisa no sentido de compreender como se con-
figurou e se institucionalizou a profissão docente 
na província de Sergipe, bem como compreender 
as representações no âmbito do ensino primário e 
as relações estabelecidas entre os indivíduos que 
formavam o corpo de funcionários ligados à in-
strução, ao governo provincial e aos professores. 
Buscou-se, também, verificar como se constituiu 
o habitus profissional pensado para o projeto de 
constituição de nação para o Brasil, dentro de um 
processo civilizador pautado na educação.

As fontes primárias demonstraram que o 
processo de configuração e institucionalização da 
profissão docente na Província de Sergipe ocor-
reu de maneira tensa, na medida em que o poder 
público determinava procedimentos que deveriam 
ser cumpridos e estabelecia o perfil de professores 
para o trabalho a ser exercido, mas ao mesmo tem-
po não disponibilizava as condições necessárias 
para a consolidação dos objetivos planejados para 
a educação. Os professores, por outro lado, faziam 
uso das ferramentas de que dispunham para faz-
erem valer seus direitos, evidenciando-se, assim as 
tensões existentes nesse processo.

Materiais e métodos
Foram utilizados, na presente pesquisa, 

pressupostos teóricos e metodológicos da História 
Cultural com o intuito de compreender as relações 
estabelecidas no âmbito escolar e suas ligações 
com o poder provincial. Para isso, foi realizado o 
levantamento e digitalização das correspondências 
dos professores primários, de registros da Direto-
ria da Instrução Pública e dos inspetores de ensino 
disponibilizados para consulta física no Arquivo 
Público do Estado de Sergipe - APES.

 Após a fase de levantamento das pacotil-
has que possuíam relação com a instrução primária 
dentro do recorte temporal estabelecido, deu-se 
início ao processo de digitalização. Essa etapa 
foi realizada com a utilização de máquina digital 
e mesa com suporte para a câmera cedida pelo 
próprio APES. Após isso, foi realizada a seleção 
dos documentos e feita as transcrições dos mes-
mos. Em um segundo momento, os dados coleta-
dos foram organizados por ordem em que foram 
encontrados, com o número da pacotilha perten-
cente ao acervo do APES, a data e ano, o remente 
e destinatário do oficio ou correspondência, a ci-
dade de onde foi enviado o documento, um breve 
resumo sobre o conteúdo, legenda de digitalização 
e transcrição.

Resultados e Discussão 
Os resultados alcançados no processo de 

digitalização e transcrição dos documentos podem 
ser apontados pela quantidade de documentos dig-
italizados no último ano, 137 documentos com a 
elaboração de planilha para facilitar consultas futu-
ras. Dentre esses documentos encontrou-se infor-
mações sobre a articulação do governo provincial, 
Assembleia Legislativa provincial, inspetores e os 
professores primários. 

Entre os assuntos mais recorrentes estão a 
solicitação de utensílios básicos para o funciona-
mento das aulas, pedidos de licença dos professo-
res por motivos diversos, punição de professores 
infratores da legislação educacional, solicitação 
de reposição de quantias gastas na aquisição de 
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materiais pelos próprios professores, indicação 
de comissários da instrução para vilas e concurso 
para cadeiras da instrução primária.

As fontes mostraram que o processo de 
configuração e institucionalização da profissão do-
cente na Província de Sergipe ocorreu de maneira 
tensa, na medida em que o poder público determi-
nava procedimentos que deveriam ser cumpridos 
e o estabelecimento do perfil de professores para 
o trabalho a ser exercido, mas ao mesmo tempo 
não disponibilizava as condições necessárias para 
a consolidação dos intentos planejados para a edu-
cação. Os professores, por outro lado, faziam uso 
das ferramentas de que dispunham para fazerem 
valer seus direitos, evidenciando-se, assim as ten-
sões existentes nesse processo.
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Resumo
Se antes a proteção jurídica da autoria dos 

bens culturais se pautava em um regime de con-
trole do espaço de circulação, hoje o conteúdo é 
mediado por diferentes plataformas. Toda infor-
mação desterritorializada e visível, o conteúdo é 
diluído dentro de uma nova arquitetura de atores, 
hoje dada pela própria função das redes sociais.

Todo conteúdo é base para um novo con-
teúdo e um dos maiores exemplos desta forma 
dialógica de produções de bens culturais é uma es-
tratégia de comunicação, que organiza conteúdos e 
plataformas para contar uma história: as narrativas 
transmídia, epicentro da obra em questão.

Introdução 
Para a feitura construtiva e inventiva desta so-

ciedade, as tecnologias de comunicação e informação 
subsidiam novas formas de gravação, armazenamento 
e distribuição dos textos, sons e imagens. Esta oferta 
de recurso viabiliza o acesso de mais pessoas aos mo-
dos inovadores de produção, criação e registro de bens 
culturais, conhecimento e informação. Aqui reside a 
imprescindibilidade da releitura que há de se fazer do 
direito autoral, objeto do escrito em questão.
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Materiais e métodos 
Utilizou-se o método dedutivo, com sub-

sídio em pesquisa bibliográfica e a sucessão das 
seguintes etapas: realizou-se uma breve análise 
dos antecedentes do direito autoral, estudou-se a 
doutrina referente aos conceitos desenvolvidos, 
procedeu-se a interpretação de como as narrativas 
transmídia e as Creative Commons podem se re-
lacionar, para que fossem produzidas conclusões.

Conclusões 
Lógica social da inovação tecnológica e do 

crescimento econômico não foi alcançada pelo 
“tempo legislativo” na Lei de Direitos Autorais.

As potencialidades da narrativa transmídia 
podem ser melhor adaptadas pelas licenças Cre-
ative Commons.
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Resumo
A pesquisa tem por ponto de partida obje-

tivar a formação e a construção dos currículos es-
colares e a inclusão da educação ambiental destes 
a partir da filosofia da diferença, ou seja, adquirir 
uma nova forma de pensar nesse currículo escola r 
direcionado para a educação ambiental e os movi-
mentos subjetivos.

Introdução
O presente estudo, objetiva pensar na forma-

ção e a construção dos currículos escolares e a in-
serção da educação ambiental perante a sociedade.  

Método
Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica 

cujo enfoque foi o levantamento de dados refer-
entes ao tema estudado. Consultaram-se fontes 
literárias pertinentes ao objetivo de investigação 
em artigos e livros que abordaram a temática. 
Os artigos científicos selecionados foram en-
contrados nas seguintes fontes da internet: Sci-
elo e periódico. 

Resultados
Pretende-se nesta pesquisa dar continui-

dade nos próximos meses fazendo pontes com o 
currículo escolar, educação ambiental e cartogra-
far o impacto sobre a produção de subjetividade.

Conclusão
Conclui-se então, que é necessária a con-

sciência ambiental das escolas para possibilitar que 
novas ideias sejam criadas. 
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Resumo
Ao longo dos últimos anos, vários métodos tem 

sido estudados na indústria petrolífera para promover 
quebra e/ou inibição da formação de emulsão. Esse 
trabalho se propõe a investigar a relação da interação 
de determinados líquidos iônicos com os asfaltenos 
presentes no petróleo e determinar a influência dessa 
interação sobre o nível de estabilidade das emulsões. 
Para isso foi realizado o estudo de quebra de emulsão, 
análises de tensão interfacial, medida de eficiência de 
quebra de emulsão e alteração de viscosidade provoca-
da por distintos líquidos iônicos em diferentes concen-
trações. Os resultados obtidos confirmaram a eficácia 
da aplicação de determinados líquidos iônicos como 
desemulsificantes e inibidores de formação de emul-
são. Dentre os fatores preponderantes destacam-se o 
tamanho da cadeia alquílica do cátion e a concentração 
do líquido iônico utilizado. 

Introdução 
Atualmente, diversos métodos de desesta-

bilização de emulsão são largamente utilizados 

na indústria petrolífera. Estes métodos são em-
pregados de forma combinada ou separadamente. 
(BACHER, 2000). Como técnica alternativa e aux-
iliar, tem-se desenvolvido o estudo da aplicação 
de radiação micro-ondas associada à utilização de 
líquidos iônicos como desemulsificantes químicos 
(LEMOS et al., 2010).

Alguns líquidos iônicos (LIs) apresentam 
propriedades específicas que tornam sua aplicação 
atraente para o processamento de petróleo. Dentre 
elas destaca-se a capacidade de reduzir a tensão in-
terfacial água/óleo, o potencial de inibir a agregação 
e precipitação de asfaltenos e redução na viscosi-
dade de petróleos pesados (HEZAVE et al., 2013 a 
e b, BOUKHERISSA et al., 2009, FAN et al., 2007). 

Materiais e métodos 
Os asfaltenos foram extraídos via precipita-

ção por n-heptano (Vetec®, 99%). Quantidades con-
hecidas do petróleo estudado foram misturadas com 
n-heptano na razão de 1/40. A técnica de extração 
consiste em uma adaptação da norma ASTM 6560-
12. Emulsões água/óleo estáveis com teor de água de 
30% foram sintetizadas com o petróleo selecionado 
e água destilada. Utilizou-se como aditivo três líqui-
dos iônicos de uma mesma família catiônica. Após a 
síntese e processamento, as emulsões foram carac-
terizadas quanto à distribuição de tamanho de gotas 
(DTG) e teor de água (TA). A desestabilização das 
emulsões foi feita por centrifugação a 2000 rpm. Já 
na análise de tensão interfacial os asfaltenos foram 
dissolvidos em tolueno sob agitação magnética, com 
concentração de LI variando de 0 a 1000 ppm. Em 
seguida adicionou-se n-heptano a fim de promover 
a agregação destes compostos. Nas análises foi em-
pregado tensiômetro de gota pendente/ascendente 
Tracker (Teclis). Foram realizadas ainda análises de 
viscosidade de petróleo dopado de liquido iônico no 
reômetro oscilatório Physica MCR301 da Anton-
Paar munido de módulo reológico com elemento 
concêntrico, nas taxas de cisalhamento variando en-
tre 1 e 1000 s-1. Na análise de viscosidade as amostras 
foram preparadas empregando-se  metodologia de-
senvolvida por Firoozabadi et al. (2015)
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Resultados e Discussão 
As emulsões sintetizadas nesse estudo apre-

sentaram alta estabilidade, com diâmetro médio de 
gota em torno de 6 µm. Os LIs utilizados variam 
apenas o número de átomos de carbono da cadeia 
lateral alquílica de C4 para AG1, C8 para AG2 e C12 
para AG3. A Figura 1 mostra que grandes concent-
rações de AG3 (2000 ppm) provocaram a imediata 
coalescência das gotas emulsionadas e a formação 
de gotas grandes em maior volume, reduzindo a ten-
são interfacial óleo/água. Confi rmando que além da 
aplicabilidade como desemulsifi cante, constata-se a 
capacidade de inibição de formação de emulsão do 
AG3, aquele que apresentou maior efi ciência.

Figura 1: a)Curvas de distribuição de ta-
manho de gotas para emulsão água/óleo com 
e sem adição de agente químico, b) sintetizada 
com petróleo dopado com agente químico AG3. 
C) Tensão interfacial de asfalteno em Heptol na 
concentração de 10000 ppm com e sem adição de 
AG3 na mesma concentração.

Determinada com base no trabalho de 
FIROOZABADI et al. (2015), as medidas de vis-
cosidade apresentadas na Figura 2 a) comprovam 
a interação dos líquidos iônicos com o petróleo. 
Essa interação é verifi cada através da sensível el-
evação de viscosidade quando da presença de 
líquido iônico na mistura petróleo-tolueno. 

 Figura 2: Viscosidade do petróleo BR2 di-
luído com soluções de tolueno e líquido iônico a 
10% (m/m). b) Efi ciência do processamento de 
emulsão via centrifugação com e sem adição de 
[C8mim][NtF2] e [C4pyr][NtF2] em duas concen-
trações (50 e 100 ppm).
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Conclusões 
Constatou-se a eficácia da aplicação de 

determinados líquidos iônicos como desemul-
sificantes e inibidores de formação de emulsão. 
O composto AG3 é capaz de reduzir o potencial 
emulsificante dos asfaltenos no petróleo. Dentre 
os LIs estudados, o bis(trifluorometilsulfonil)im-
ida de 1-butilpiridínio - [C4pyr][NtF2] foi aquele 
que apresentou maior eficiência de desestabiliza-
ção da emulsão. Por outro lado, a interação dos 
líquidos iônicos estudados com o petróleo pode 
provocar aumento de sua viscosidade.
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Resumo
A agregação, floculação, precipitação e de-

posição de asfaltenos geram graves problemas 
operacionais, econômicos e ambientais para a 
indústria de petróleo em todas as suas correntes. 
A remediação destes problemas demanda altos 
custos. Por esse motivo é grande o interesse em 
inibir a ocorrência do fenômeno de precipitação 
de asfaltenos. Neste cenário, o presente estudo 
busca analisar a eficiência de uma técnica espe-
ctroscópica (espectroscopia de infravermelho 
próximo – NIR) como técnica de monitoramento 
da agregação de asfaltenos em petróleos e sistema 
modelo com vistas à determinação da estabilidade 
de asfaltenos em petróleos nas condições de des-
salgação. Verificou-se que a espectroscopia NIR é 
uma técnica eficiente no monitoramento da pre-
cipitação de asfaltenos. As condições de vazão e 
pressão estudadas não apresentaram influência no 
nível de estabilidade dos asfaltenos.

Introdução
Os asfaltenos não apresentam uma identi-

dade química comum, e são definidos em função 
da sua solubilidade em alcanos leves e em solventes 
aromáticos. Entretanto, sabe-se que eles consistem 
de macromoléculas formadas por anéis poliar-
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omáticos condensados e cadeias laterais alifáticas, 
apresentando grupos funcionais ácidos e básicos 
e heteroátomos tais como enxofre, oxigênio e ni-
trogênio em sua estrutura. Essas características 
fazem dos asfaltenos substâncias com signifi ca-
tivas propriedades tensoativas, conferindo-lhes 
também tendência à autoassociação, originando 
agregados. A agregação, precipitação e deposição 
de asfaltenos geram sérios problemas operacio-
nais, econômicos e ambientais para a indústria de 
petróleo, que anseia por tecnologias capazes de 
superá-los (DERAKHSHES et al., 2013).

 A espectroscopia de infravermelho próx-
imo – NIR é uma técnica analítica baseada na 
absorção de ondas eletromagnéticas com compri-
mentos entre 700 e 2500nm (14285-4000 cm-1). 
Bem estabelecida, ela permite analisar multicom-
ponentes presentes em um meio de maneira rápida 
e não-destrutiva, sem demandar pré-tratamentos 
complexos (ARAUJO et al., 2008; BAPTISTA et 
al., 2008). Assim, surge a possibilidade de aplicar 
essa técnica a fi m de detectar o onset de precipita-
ção de asfaltenos em sistema modelo e real.

Dessa forma, este trabalho se propõe a apli-
car a espectrometria NIR no monitoramento do 
fenômeno de agregação e precipitação de asfalte-
nos. A importância deste estudo reside na possi-
bilidade de se prever a formação de precipitados 
asfaltênicos em dessalgadoras, de forma a prevenir 
a sua ocorrência durante o processamento.

Materiais e métodos
Foram extraídos asfaltenos via precipitação 

por heptano seguindo procedimento pré-estabe-
lecido e descrito no trabalho de SANTOS (2013).

Parâmetros de solubilidade: Foram real-
izados testes de parâmetros de solubilidade dos 
óleos A e B. Os óleos foram disponibilizados pela 
Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS. Os en-
saios foram realizados com a adição de n-heptano, 
variando as vazões de 0,5, 1,0, 2,0 e 4,0 ml/min in-
jetados no sistema através da bomba isocrática. O 
monitoramento ocorreu via espectroscopia NIR, 
verifi cando o ponto de precipitação dos asfaltenos. 

Os testes foram realizados na célula de equilíbrio 
a alta pressão, variando a pressão de 1, 5, 10 e 20 
Bar, nos quais o controle da variação de pressão 
foi feito através de bomba tipo seringa. A temper-
atura foi mantida constante a 25°C. 

Resultados e discussão
O parâmetro de solubilidade do petróleo 

indica sua capacidade em manter estáveis os 
agregados de asfalteno dispersos ou em solução. 
Ele é calculado através do volume de n-alcano ne-
cessário para provocar a precipitação de asfaltenos 
conforme Equação 1.

(1)
O ponto de decréscimo seguido de cresci-

mento da linha base dos espectros obtidos con-
forme aumentada a fração de n-heptano no siste-
ma indicou o ponto de precipitação, como pode-se 
ver na Figura 1a. Como forma de melhorar a inter-
pretação dos dados, realizou-se a soma das absor-
bâncias em todo o espectro após excluir a região 
espectral de ruído (4000-4500; 8750-10000 cm-1). 
A determinação do ponto de precipitação se deu 
através da intercessão das duas retas tangentes da 
curva de soma das absorbâncias (Figura 1b).

Figura 1a    Figura 1b
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Foi possível observar que as faixas de vazão 
de adição de n-heptano e pressão do sistema não 
influenciaram na alteração do parâmetro de solu-
bilidade. Porém, os estudos de continuidade per-
mitirão analisar a influência da variação de tem-
peratura e sua interação com esses parâmetros, 
utilizando-se das facilidades oferecidas pela téc-
nica de monitoramento empregada.

Conclusão
A partir dos resultados pode-se concluir 

que o monitoramento por espectroscopia NIR foi 
capaz de detectar o onset de agregação dos asfalte-
nos. Sobretudo, lançou-se uma nova estratégia de 
interpretação dos dados espectrais. Contudo, es-
tudos sequenciais são necessários para identificar 
as condições de dessalgação ideais para prevenção 
da precipitação dos asfaltenos utilizando-se da fer-
ramenta empregada. 
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Resumo
A busca por energias renováveis tem inten-

sificado a cada ano, com isso, as células a com-
bustível têm sido uma alternativa altamente efi-
ciente. Neste trabalho foi estudada a sínteses de 
nanopartículas casca-núcleo Pt@Ni/C usando 
diferentes temperaturas de síntese. Estes catalisa-
dores foram aplicados no estudo da eletro-oxida-
ção de etanol em eletrólitos ácido e alcalino com 
variação de temperatura, para aplicação em células 
a combustíveis de etanol direto.

Introdução
O crescente aumento da demanda energé-

tica mundial tem intensificado a busca por novas 
fontes de energia renováveis e não poluentes. En-
tre estas, a tecnologia de células a combustível tem 
se mostrado uma alternativa promissora [1]. Es-
tes dispositivos são capazes de converter energia 
química em energia elétrica e calor através de um 
par de reações eletroquímicas acopladas, de ma-
neira mais ecológica e eficiente do que os sistemas 
de combustão usados atualmente para produção 
de energia. 
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Para isso é necessário o uso de catalisadores, 
capazes de quebrar a ligação C-C da molécula de 
etanol, bem como permitir a sua total oxidação [2]. 
O etanol tem recebido destaque, por ser renovável 
e com possibilidade de produção através da bio-
massa.  Eletrocatalisadores a base de platina são 
apropriados para a oxidação eletroquímica do eta-
nol, porém, exibem habilidade limitada e são desa-
tivados rapidamente devido ao bloqueio de sítios 
ativos pelos intermediários da reação [3].

A fim de melhorar o atividade catalítica 
de materiais, muitos esforços têm sido dedicados 
ao desenvolvimento de catalisadores bimetálicos 
Pt@Ni/C. Estes catalisadores bimetálicos têm-se 
mostrado promissores para reduzir a carga de Pt, 
mas ainda mantendo alta atividade catalítica, re-
duzindo assim a formação de intermediários. 

Materiais e métodos
A síntese de nanopartículas foi baseada na 

metodologia que usa etileno glicol como agente redu-
tor, proposta por Li et al. (2010). Os catalisadores 
foram preparados utilizando o método de redução 
química. Após sua preparação foram caracterizados 
eletroquimicamente por voltametria cíclica e fisica-
mente por difratometria de raios X (DRX). 

Para estudar a estabilidade dos catalisa-
dores, assim como, a eficiência destas nanopartícu-
las frente à reação de oxidação de etanol foram 
utilizadas as técnicas eletroquímicas de voltametria 
cíclica e de cronoamperometria.

Resultados e Discussão 
Inicialmente foi estudada a atividade 

catalítica de nanopartículas Pt@Ni/C na razão 
nominal (3:1) sintetizadas à 80ºC, 120ºC e 160ºC 
em eletrólito 0,5 mol L-1 de H2SO4 e em eletrólito 
0,5 mol L-1 de KOH. Observa-se na Figura 1a e 
1b que os perfis voltamétricos mostram-se con-
dizentes com uma estrutura casca-núcleo, devido 
à aproximação com o comportamento próprio da 
Pt em meio ácido e básico, relacionado às regiões 
de adsorção e dessorção de hidrogênio molecular 
em sítios de Pt e a formação e redução de óxidos.

A Figura 2 mostra o estudo de oxidação de 
etanol a 0,5 mol L-1 em H2SO4 e KOH. Quando 
comparadas as Figuras 2a e 2b nota-se um aumento 
na atividade catalítica para na oxidação de etanol, 
resultando numa maior capacidade para quebra da 
ligação C-C em meio de pH elevado. Atribui-se que 
o efeito encontrado para o meio básico é resultado 
da presença do Ni, já que publicações mostram que 
a Pt é mais catalítica em meio ácido do que em meio 
básico. O catalisador Pt@Ni sintetizado a 120°C foi 
mais ativo do que os demais catalisadores em meio 
ácido. Já em meio básico, o catalisador mais ativo 
foi aquele sintetizado a 80°C. Nota-se que todos os 
três catalisadores casca-núcleo são mais eficientes 
do que a Pt pura em meio básico.
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Figura 1 – Voltamogramas cíclicos obtidos 
para nanopartículas Pt@Ni/C 3:1 sintetizadas nas 
temperaturas de 80ºC, 120ºC e 160ºC nas soluções 
de (a) 0,5 mol L-1 de H2SO4 e (b) 0,5 mol L-1 de 
KOH, a 20 mV s-1
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Figura 2 – Voltamogramas cíclicos obtidos 
para nanopartículas Pt@Ni/C 3:1 sintetizadas nas 
temperaturas de 80ºC, 120ºC e 160ºC nas soluções 
aquosas de (a) 0,5 mol L-1 de H2SO4 + 0,5 mol 
L-1 C2H6O e (b) 0,5 mol L-1 de KOH + 0,5 mol 
L-1 C2H6O. n = 20 mV s-1.

Conclusões
Desta forma pode-se concluir que a maior 

atividade encontrada para as nanopartículas Pt@
Ni em meio básico é atribuída à presença do Ni na 
composição.
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Resumo
O titanato de bário possui estrutura crista-

lina do tipo perovskita e apresenta propriedades 
dielétricas, ferroelétricas entre outras. Devido a 
sua alta constante dielétrica, ele possui um grande 
potencial de aplicação como agente aquecedor 
para produção de biodiesel. Existem vários mé-
todos de produção desse material, porém, o de-
senvolvimento de novas rotas de síntese tem o 
interesse de diminuir custos de produção. Neste 
trabalho, foram produzidas nanopartículas de ti-
tanato de bário utilizando o método sol-gel pro-
teico, inédito na literatura para a produção desse 
composto. A fase cristalina única do BaTiO3 foi 
obtida utilizando 20 mL água de coco com cal-
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cinação a 1100 °C/4 h. A estrutura cristalina foi 
confirmada através de medidas de difratometria de 
raios X (DRX).

Introdução
O titanato de bário (BaTiO3-BT) é um ma-

terial cristalino com estrutura do tipo perovskita 
e que possui propriedades dielétricas, ferroelétri-
cas, piezoelétricas e eletro-ópticas [1], sendo, por 
isso, muito utilizado em componentes eletrônicos 
como capacitores, transdutores e termistores. 

Entre as varias aplicações desse material, 
uma possível vertente de aplicação é como agente 
aquecedor na produção do biodiesel em reatores 
de micro-ondas. Sua alta constante dielétrica per-
mite alta absorção das micro-ondas, enquanto 
sua alta tangente de perda promove a formação 
de “pontos quentes” no meio reacional, maximi-
zando o aquecimento da mistura e reduzindo os 
custos da produção.

Devido à grande importância científica e 
industrial do BT, existem várias rotas de síntese 
desse material, como a síntese de estado sólido, 
sol-gel e Pechini. Em geral, essas rotas requerem 
altas temperaturas de síntese e utilização de pre-
cursores tóxicos como os alcóxidos. A substi-
tuição por rotas mais simples e baratas é uma 
opção interessante para a produção de materiais 
nanoestruturados.

O processo sol-gel proteico consiste em 
uma rota sol-gel alternativa onde a água de coco 
é utilizada na dispersão dos sais precursores em 
substituição aos alcóxidos metálicos empregados 
no processo convencional. Apesar de ser uma rota 
relativamente nova, vem sendo empregada com 
sucesso na produção de nanopartículas e filmes 
finos de óxidos metálicos. Dentre as vantagens 
dessa rota estão: a simplicidade metodológica, 
baixa toxicidade e abundância do precursor molec-
ular. Este trabalho teve como objetivos produzir 
nanopós de BaTiO3 pelo método sol-gel proteico 
variando parâmetros como o volume do precur-
sor, temperatura e tempo de calcinação. Assim 
como caracterizar os materiais produzidos através 

de técnicas como difratometria de raios X (DRX), 
microscopia eletrônica de varredura (FEG-MEV).

Materiais e métodos
As amostras de BaTiO3 foram produzidas 

através do método sol-gel proteico utilizando o 
cloreto de titânio (III) (TiCl3) e o acetato de bário 
(Ba(CH3COO)2) como sais precursores. A água de 
coco utilizada foi extraída do fruto verde e filtrada 
em filtro de papel.

Inicialmente, a quantidade estequiométrica 
do acetato de bário foi dissolvido em um béquer 
com água destilada sob agitação magnética. Após a 
total dissolução foi adicionado tricloreto de titânio 
também em quantidade estequiométrica e, pos-
teriormente, a água de coco. A mistura era man-
tida sob agitação durante 30 min e, em seguida, a 
solução foi aquecida a 100 °C até a secagem com-
pleta da água. Nesta etapa, a quantidade de água de 
coco foi variada em 20, 25 e 30 mL. Após a seca-
gem, o pó era pré-calcinado a 200 °C/4 h e pos-
teriormente calcinado em diferentes temperaturas 
variando entre 500 e 1100 ºC por 4 horas em um 
forno tipo mufla.

Resultados e Discussão
O processo de obtenção da fase crista-

lina do BaTiO3 envolveu a produção de diversas 
amostras variando a quantidade de água de coco 
e a temperatura de calcinação dos pós. A forma-
ção da fase foi monitorada através de medidas de 
difratometria de raios x (DRX).

Na Figura 1 são apresentados os padrões de 
difração das amostras preparadas com 20, 25 e 30 
mL de água de coco e calcinadas a 1100 ºC por 4 
horas. Esta foi a melhor condição de calcinação 
encontrada para todas as amostras. Em todos os 
padrões é possível constatar a presença dos picos 
de difração do BaTiO3 na fase cúbica, em con-
cordância com a ficha cristalográfica de número 
75-2122 do banco de dados do ICDD (International 
Centre for Diffraction Data), cuja reflexão mais inten-
sa encontra-se na posição angular entre 35 e 40 °. 
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Figura 1 – Comparação das amostras de BaTiO3 
puro produzido pelo método sol-gel proteico 
calcinado a 1100ºC/4h variando a quantidade de 
água de coco.

 
Comparando os três padrões, observa-se 

a presença de picos espúrios não identificados 
nas amostras produzidas com a menor e a maior 
quantidade de água de coco (20 e 30 mL, respec-
tivamente), o que revela a forte influência deste 
parâmetro no preparo do material. A fase crista-
lina única do titanato de bário foi conseguida para 
o material produzido com 25 mL de água de coco. 

Conclusões 
O método sol-gel proteico mostrou-se efi-

ciente na produção do titanato de bário. A quan-
tidade de 25 mL de água de coco favoreceu a for-
mação de picos de difração mais intensos e com 
fase única do BaTiO3 para calcinações a 1100 °C. 
Na etapa atual do trabalho estão sendo realizadas 
imagens de microscopia eletrônica de varredura 
para avaliar a morfologia e o tamanho das partícu-
las produzidas.
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Resumo
As pimentas são a principal fonte de cap-

saicinóides naturais, que possuem diferentes pro-
priedades terapêuticas (anticancro, antioxidantes, 
anti-obesidade) e que o torna interessante para 
o desenvolvimento de processos de extração e 
purificação. Este trabalho visa desenvolver um 
processo de purificação por Sistema Aquoso 
Bifásico (SAB) para recuperar a capsaicina da pi-
menta Capsicum frutescens. Assim, os sistemas foram 
compostos por acetonitrila e líquido iónico à base 
de colina foram investigados, caracterizados e a 
partição de capsaicina sobre estes sistemas otim-
izados. Os resultados mostraram que a capsaicina 
migra, preferencialmente, para a fase (topo) aceto-
nitrila. As condições ótimas identificadas são um 
sistema de 30% de acetonitrila, 35% de cloreto de 
colina e 35% de água à temperatura de (318 ± 1) K 
apresentando um valor de KCPS igual a 50,7 e EECPS 
de 93,1%. Utilizando o extrato da pimenta para 
a purificação da capsaicina, obteve-se valores de 
KCPS> 60,0 e EECPS> 90%. Deste modo é possível 
concluir que o sistema proposto foi desenvolvido, 
otimizado e aplicado satisfatoriamente.
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Introdução 
As pimentas do gênero Capsicum são ricos 

em capsaicinoides, substâncias que conferem a 
pungência típica destes frutos, sendo a capsaicina 
como principal responsável (LUO et al., 2011). A 
capsaicina também possui potencial funcional e 
terapêutico e por isso existe um grande interesse 
no desenvolvimento de tecnologias de extração e 
purificação que sejam simples, eficientes e que re-
sultem no elevado grau de pureza, rendimento e 
recuperação dessa biomolécula substância. Nesse 
sentido, a técnica de purificação por SAB apresen-
ta-se como alternativa interessante e promissora. 
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi desen-
volver um novo sistema aquoso bifásico, compos-
to por acetonitrila e líquidos iônicos baseados em 
colina para partição e purificação da capsaicina, a 
partir da pimenta malagueta (Capsicum frutescens).

Materiais e métodos 
Materiais
Acetonitrila (pureza de 99,9 %), marca Te-

dia; Líquidos iônicos baseados em colina: Cloreto 
de Colina (Ch[Cl]), Bitartarato de Colina (Ch[Bit]) 
e Dihidrogeno Citrato de Colina (Ch[DHCit]), 
marca Sigma-Aldrich; capsaicina (pureza > 97 %), 
marca Sigma-Aldrich; pimenta malagueta (Cap-
sicum frutescens), adquiridas com produtor do mu-
nicípio de Lagarto - SE.

Diagrama de fases e Tie-Lines
 Os diagramas de fases do sistema compos-

to por acetonitrila e líquidos iônicos baseados em 
colina, foram construídos a 25°C e à pressão at-
mosférica, utilizando o método do ponto de turva-
ção e as curvas binodais foram ajustadas de acordo 
com Merchuck et al. (1998).

Partição e Purificação de capsaicina
A otimização do sistema foi realizada uti-

lizando capsaicina sintética e a purificação com o 
extrato da pimenta (C. frutescens) preparado com 
solução de acetonitrila a 60%. A mistura dos com-
ponentes do sistema foi pesada, homogeneizada, 

centrifugada e colocada em repouso por 18h. Em 
seguida, as fases foram separadas, coletadas e cal-
culados os seguintes parâmetros: Coeficientes de 
Partição (KCPS), Eficiência de Extração (EECPS) e 
Fator de Purificação (FPCPS), de acordo com as 
equações abaixo: 

Resultados e Discussão 
Diagrama de Fases 
A Figura 1 apresenta as curvas binodais do 

sistema formado pela acetonitrila com os tipos 
de colina utilizados. Ordenando de forma decres-
cente de indução a formação de SAB, temos a se-
guinte sequência: CH[DHCit]> Ch[Bit] > Ch[Cl].

Figura 1: Diagrama de fases para o sistema 
ternário composto de acetonitrila + colina + água 
a 25°C. (®) Ch[Cl], (¡) Ch[Bit], (▲) Ch[DHCit].

Partição da Capsaicina (CPS)
A Figura 2 apresenta os gráficos com os va-

lores de KCPS e EECPS determinados em diferentes 
condições, para o sistema composto por acetonitrila 
e colina. Os resultados mostraram que capsaicina 
particiona-se preferencialmente para a fase de topo, 
rica em acetonitrila (K >> 1) e o sistema otimizado 
foi composto por 30% acetonitrila, 35% de cloreto 
de colina e 30% de água a 45°C.

Figura 2: Valores de KCPS e EECPS para o 
SAB composto por acetonitrila+colinas+água sob 
diferentes condições.
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O sistema otimizado foi utilizado na purifi-
cação da capsaicina a partir do extrato da pimenta 
malagueta (C. frutescens) com solução de acetoni-
trila a 60%. Os resultados mostraram que a CPS 
migrou, preferencialmente, para a fase de topo, 
com valor de KCPS > 60, EECPS > 90% e FPCPS > 3.

Conclusões 
É possível concluir, que os resultados da 

validaram o SAB proposto, provando sua eficiên-
cia para purificar a capsaicina a partir da sua 
fonte natural.  Desta forma, este sistema líquido-
líquido pode servir como uma técnica valiosa 
para aumentar o valor dos produtos que utilizam 
capsaicina obtida a partir de sua fonte natural. 
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Resumo: 
O presente estudo possui o objetivo de 

analisar os indicadores de saúde da população de 
Laranjeiras no Estado de Sergipe de 2009-2013, 
quanto aos atendimentos relacionados às Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis e verificar os indica-
dores de acompanhamento e prevenção. Trata-se 
de pesquisa transversal com abordagem quantitati-
va com dados coletados no Sistema de Informação 
em Saúde/SIS disponibilizados no DATASUS. A 
proporção de hipertensos e diabéticos acompan-
hados no município foi (>95%), mas a razão de 
exames citopatológicos e de mama não alcançou 
a meta estadual. 

Introdução 
As Doenças Crônicas não Transmissíveis 

(DCNT), principalmente as cardiovasculares, res-
piratórias crônicas, diabetes e o câncer, são as prin-
cipais causas de morte prematura do mundo (mais 
de 14 milhões entre os 30 e 70 anos de idade) 
(WHO, 2013).  No Brasil, as DCNT apresentam-
se como um grande problema de saúde (72% das 
causas de mortes), atingindo indivíduos de todas as 
camadas socioeconômicas.  As DCNT são a causa 
de 75% dos gastos com atenção à saúde no Siste-
ma Único de Saúde (SUS) no Brasil. Essa é uma 

demonstração da mudança nas cargas de doenças, 
e se apresenta como um novo desafio para os ges-
tores de saúde. (BRASIL, 2011). O objetivo geral 
desta pesquisa foi investigar como se encontram 
os indicadores de DCNT, em Laranjeiras/SE. Esta 
pesquisa tem como objetivos específicos analisar 
os indicadores de saúde da população de Laran-
jeiras no Estado de Sergipe, de 2009-2013 quanto 
aos atendimentos relacionados diretamente com 
as DCNT e verificar os indicadores de acompan-
hamento e prevenção das DCNT no município.

Materiais e métodos 
Trata-se de uma pesquisa transversal com 

abordagem quantitativa. Os dados do município 
de Laranjeiras foram coletados, no período de 
2009 a 2013, no Sistema de Informação em Saúde 
de Atenção Básica (SIAB), Sistema de Informa-
ção de Mortalidade (SIM), Sistema de Informação 
Hospitalar (SIH/SUS) e Sistema de Informação 
Ambulatorial - SIA/SUS, disponibilizados no De-
partamento de Informática do SUS (DATASUS). 
Realizada a partir de base de Dados secundárias 
do Sistema de Informação de Atenção Básica 
(SIAB) da população de Laranjeiras no Estado de 
Sergipe, Nordeste. Quanto aos procedimentos téc-
nicos, necessários à consolidação da pesquisa em 
tela, foram realizados os seguintes procedimen-
tos: Levantamento de dados secundários, durante 
o período de 2009-2013, com investigação anual 
dos seguintes indicadores: Proporção de portadores de 
diabetes mellitus acompanhados, Proporção de hospital-
izações por complicações da diabetes mellitus e 
Proporção de portadores de hipertensão arterial (SIAB). 
Entre os indicadores do SIH/SUS, foi selecionado 
o indicador Óbitos nas internações por Infarto 
Agudo do Miocárdio (IAM). Do SIA/SUS foram 
utilizados: a Razão de exames de mamografia de ras-
treamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos 
e população da mesma faixa etária e a Razão entre 
exames citopatológicos cervicovaginais em mulheres entre 
25 e 59 anos e a população feminina nessa faixa 
etária do SIA/SUS, Número de óbitos prematuros por 
DCNT por município (SIM). 
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Aspectos éticos da pesquisa
O projeto foi aprovado pelo Comitê de 

ética e Pesquisa na Plataforma Brasil com número 
560.829 

Análise dos dados 
Foram levantados dados secundários no 

Sistema de Informação em Atenção Básica (SIAB), 
Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), Siste-
ma de Informação Hospitalar (SIH/SUS) e Siste-
ma de Informação Ambulatorial - SIA/SUS dis-
ponibilizados no DATASUS, sobre os indicadores 
de saúde diretamente relacionados com os quatro 
principais grupos de DCNT (cardiovasculares, 
câncer, respiratórias crônicas e diabetes). Os dados 
quantitativos foram analisados de forma descritiva 
com apresentação percentual dos indicadores (Pro-
porção de portadores de diabetes acompanhados, 
Proporção de portadores de hipertensão acompan-
hados, Proporção de Hospitalizações por complica-
ções de diabetes mellitus, Proporção de óbitos por 
IAM) e apresentação da razão nos indicadores de 
exames citopatológicos de colo do útero e de exame 
de mama. Posteriormente, será realizada a análise 
bivariada dos indicadores referentes às DCNT.

Resultados e Discussão 
Durante o período analisado, a cobertura 

da população diabética e de hipertensos do mu-
nicípio de Laranjeiras/SE foi maior que 95%. 
Observou-se que o percentual de diabéticos acom-
panhados aumentou entre o ano de 2009(96,1%) 
e 2010(99,1%). Após este último, houve uma leve 
redução sendo 2013 a cobertura de 96,31%. O per-
centual de hipertensos era elevado desde o começo 
do período deste estudo (99,1%) com declínio até 
o ano de 2011, quando iniciou um aumento do 
indicador de acompanhamento. Destaca-se que no 
ano de 2013, os indicadores de acompanhamento 
de hipertensos e diabéticos possuíam percentuais 
semelhantes, aproximadamente 96%.

Figura 1-Proporção de portadores de dia-
betes mellitus e hipertensão arterial acompanha-

dos no município de Laranjeiras- Sergipe, Brasil, 
2009-2013.

Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informação da 
Atenção Básica- SIAB.

Figura 1- Proporção de portadores de dia-
betes mellitus e hipertensão arterial acompanha-
dos no município de Laranjeiras- Sergipe, Brasil, 
2009-2013.

 A Proporção de hospitalizações por complicação de 
diabetes mellitus em Laranjeiras/SE foi maior no ano 
de 2010 (4,58%). Entretanto, houve uma tendên-
cia de redução nos anos seguintes, apresentando 
em 2013 uma proporção de 2,32%. Quanto aos 
Óbitos nas internações por Infarto Agudo do 
Miocárdio (IAM), 2010 foi o ano de maior propor-
ção (33,3%); nos anos de 2012 e 2013 não ocorre-
ram óbitos por IAM. O número de mortes prematuras 
por DCNT foi maior no ano de 2010 (33), hav-
endo uma redução até o ano de 2013(10 óbitos). 
A cobertura de exames citopatológicos, realizados 
pela população do município, possui uma tendên-
cia crescente entre o período de 2009 (0,48) e 2012 
(0,58), reduzindo no ano de 2013(0,46). A Razão 
de exames de mamografia para o mesmo período é 
menor que a dos citopatológico, apresentando em 
2013 a razão de (0,1). 

Fonte: Ministérios da Saúde.

Figura 2- Razão de exames citopatológicos 
cervicovaginais em mulheres entre 25 e 59 anos 
e a população feminina nessa faixa etária e razão 
de exames de mamografia de rastreamento real-
izados em mulheres de 50 a 69 anos e população 
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da mesma faixa etária, Laranjeiras - Sergipe, Brasil, 
2009-2013.

Conclusões 
A avaliação dos indicadores de DCNT no 

município de Laranjeiras/SE no período de 2009 
a 2013 tem implicado em situação de vulnerabi-
lidade da população para as DCNT. Ao que pa-
rece, através da análise de alguns indicadores como 
acompanhamento de hipertensos e diabéticos ca-
dastrados, existe uma preocupação com o controle 
e monitoramento obedecendo a uma tendência do 
Estado, Nordeste e Brasil, onde é possível uma as-
sociação favorável com os resultados de diminu-
ição da taxa de internação por DM, redução no 
número de óbitos nas internações por IAM e óbi-
tos por DCNT. No entanto, a cobertura de exames 
citopatológicos e mamografia não atingiu a meta 
estadual e nacional, sendo, portanto, necessário 
um investimento maior em programas e estratégias 
de prevenção contra o câncer de colo de útero e de 
mama, para um provável alcance da meta estadual 
e assim, melhoria da assistência à população.    
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Resumo
Acidentes podem acontecer a qualquer 

momento, durante o atendimento odontológico, 
e pode gerar situações que possuem uma alta 
probabilidade de desencadear risco de morte ao 
paciente, as denominadas emergências. Os profis-
sionais devem estar aptos e seguros para o manejo 
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de tais situações. O presente trabalho foi realizado 
no município de Aracaju, a fim de avaliar os cirur-
giões-dentistas da capital. Uma boa anamnese, 
avaliação física, conhecimento em SBV e exames 
complementares bem conduzidos, identificam 
possíveis riscos de interações medicamentosas ou 
reações adversas, além de conhecimentos sobre os 
aspectos éticos e legais, tornando o procedimento 
mais seguro tanto para o paciente quanto para o 
profissional.

Introdução
Acidentes podem acontecer a qualquer mo-

mento, invariavelmente durante o atendimento 
odontológico o cirurgião-dentista pode se deparar 
com situações que possuem uma alta probabili-
dade de desencadear risco de morte ao paciente, 
as denominadas emergências médicas. Dessa for-
ma, os profissionais devem estar aptos e seguros 
para o manejo de tais situações, visto que, não 
podem ser transferidas e devem ser diagnostica-
das e tratadas de imediato (SANTOS & RUMEL, 
2006, CAPUTO, et al., 2010, COLET, et al., 2011, 
QUEIROGA, et al., 2012). Infelizmente, diver-
sos estudos nacionais e internacionais apontam 
que os acadêmicos e profissionais da odontolo-
gia raramente se sentem capacitados para atender 
emergências médicas (CHAPMAN, 1997, CO-
LET, et al., 2011, LÚCIO & BARRETO, 2012, 
QUEIROGA, et al., 2012). Nota-se que é de suma 
importância avaliar o número e determinar quais 
são os principais eventos de emergências médicas 
no consultório odontológico, bem como verificar 
o grau de preparo e treinamento dos cirurgiões-
dentistas e seus auxiliares com relação às medidas 
de SBV e qual o grau de conhecimento dos cirur-
giões-dentistas frente às implicações éticas e legais 
para tornar o atendimento odontológico mais efi-
ciente e seguro.

Materiais e métodos
Amostra composta por 110 cirurgiões-

dentistas do município de Aracaju de um total de 
200 questionários entregues. Um estudo do tipo 

quantitativo, caráter descritivo. Os dados foram 
coletados por meio de questionário referentes ao 
conhecimento e preparação em SBV, diagnóstico, 
frequência de ocorrências, questões éticas e le-
gais referentes ao atendimento emergencial.Foi 
aplicado o método qui-quadrado para análise 
estatística,(Isntat). 484.992 - 09/12/13 número e 
data de aprovação no conep.

 
Conclusões 
De acordo com a amostra e metodologia 

empregada pode-se concluir:
Nesse estudo verificou-se que mais da 

metade dos cirurgiões dentistas se sentem despre-
parados diante de uma emergência médica, apesar 
de  62% possuírem curso de SBV.A maioria dos 
profissionais não tiveram a disciplina de Emergên-
cia Médica ou Primeiros Socorros na graduação 
(68%) e 93% do pessoal auxiliar não possui trein-
amento.As principais emergências médicas foram 
Lípotímia, Síncope, Hipoglicemia e Hipotensão 
Postural Ortostática e 76% não possui kit de 
emergência no consultório.Em relação aos as-
pectos legais a pesquisa mostra que os cirurgiões-
dentistas sabem que devem por lei atender a uma 
emergência,  porém não sabem em quais leis está 
previsto.
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Resumo
Membranas biodegradáveis contendo ex-

trato de Cordia nodosa, pela técnica de casting foram 
preparadas para caracterização físico-química e 
avaliação do potencial antibacteriano. Com os re-
sultados obtidos da caracterização físico-química 
percebeu-se a incorporação do extrato de Cordia 
nodosa e sua interação com a matriz polimérica. Na 
análise microbiológica, os resultados apresenta-
ram ação antimicrobiana, quando testados frente 
a Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. Os 
resultados indicam que a membrana desenvolvida 
pode ser utilizada como um agente antibacteriano 
natural.

Introdução 
As plantas medicinais com atividade antimi-

crobiana estudadas no Brasil nos últimos dez anos 
incluem a Cordia nodosa, porém, os trabalhos no 
que dizem respeito à atividade antibacteriana e cic-
atrizante são escassos1. A Cordia nodosa pertence à 
família Boraginaceae (Dicotyledonae), descrita por An-
toine Laurent de Jussieu e incluem 130 gêneros, os 
quais são utilizados popularmente como plantas 
medicinais, contudo muitas delas ainda não foram 
comprovadas cientificamente2. As principais sub-
stâncias encontradas nestas plantas são alcalóides, 
quinonas, naftoquinonas, saponinas, taninos, 
ácidos fenólicos, alantoínas, mucilagens, polis-
sacarídeos, flavonóides, ciclitóis e ácidos graxos de 
interesse terapêutico e nutricional, como o ácido 
gamalinolênico3. Os extratos de plantas vêem sen-
do estudados para incorporação em membranas 
poliméricas, como aditivos naturais, para liberação 
de suas substâncias ativas com a função antimi-
crobiana, cicatrizante, entre outras. A utilização 
de membranas biodegradáveis elaborados com 
polímeros biológicos tem trazido grandes benefí-
cios para terapêutica, por preservarem a atividade 
do extrato e por formar uma matriz coesa e con-
tínua na aplicação. 
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Material e métodos
O extrato do caule de Cordia nodosa foi cedido 

pelo Laboratório de Pesquisa em Tratamento de Fe-
ridas (LpTF) da Escola de Enfermagem e Farmácia 
(ESENFAR) da Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL). O colágeno utilizado foi adquirido de NP 
- Comércio de produtos Alimentícios LTDA. Lin-
hagens microbianas foram cedidas pelo Instituto 
Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (IN-
CQS) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). As 
linhagens utilizadas foram Staphylococcus aureus ATCC 
25923 INCQS 00015 (sensível a meticilina), Staphylo-
coccus aureus ATCC 43300 INCQS 00577 (resistente 
a meticilina) e Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 
INCQS 00099.  As membranas foram preparadas 
de acordo com a técnica de “casting” avaliando 
diferentes concentrações de extrato de Cordia no-
dosa (10 – 30%). Inicialmente foi realizada a solução 
filmogênica de colágeno (C), colágeno e extrato de 
Cordia nodosa (ECN). A análise microscópica foi re-
alizada em um microscópio óptico com aumento de 
400 vezes, e tiradas fotos das membranas com uma 
máquina fotográfica acoplada ao microscópio. As 
caracterizações por calorimetria exploratória diferen-
cial de varredura (DSC) e termogravimetria (TG) em 
seguida a resistência à tração (TS), o alongamento (E) 
e o módulo de Young (YM) a capacidade de intu-
mescimento foi avaliada pela técnica de imersão. As 
membranas foram avaliadas quanto à ação antimicro-
biana, pelo método de difusão em caldo. 

Resultados e Discussão 
Após a preparação e secagem das membra-

nas foi observada a morfologia e a superfície das 
membranas, a concentração de 30% (T30) apresen-
tou aspecto sem granulações, continuo e homogê-
neo, sendo característico de uma boa incorporação 
do ECN sem formação de partículas insolúveis. 
Na análise de DSC, as curvas de TG também se 
mostraram bastante semelhantes, sendo caracter-
izadas por três perdas de massa, sendo a primei-
ra relacionada à perda de água da superfície. Na 
análise de propriedades mecânicas, foi observado 
que a incorporação do ECN no colágeno propor-

cionou membranas com menor alongamento, sem 
alteração na tensão máxima para rompimento, as-
sim como também não apresentou um aumento 
referente ao módulo Young, mas em contrapar-
tida, em todos os parâmetros as membranas de co-
lágeno sem extrato apresentaram valores maiores. 
No índice de intumescimento, percebe-se que ao 
aumentar a concentração do extrato ocorre a di-
minuição na absorção de agua, corroborando com 
um trabalho feito por Rigo e Oliveira (2013)4, que 
estudou o comportamento de membranas reticu-
ladas. Também se pôde observar no inicio que o 
processo de absorção de massa ocorreu rapida-
mente, atingindo o equilíbrio para todas as mem-
branas, seguido de uma tendência de estabilização, 
tornando-as semelhantes entre si, demostrando 
assim a estabilidade e durabilidade do produto 
em meio aquoso. Nas análises microbiológicas os 
resultados apresentaram-se com ação antimicrobi-
ana, frente a bactérias Staphylococcus aureus e ATCC 
43300 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853.

Conclusão
A incorporação do extrato de Cordia nodosa 

foi efetuada de forma eficaz.  A membrana de Cor-
dia nodosa apresentou atividade antibacteriana. Os 
resultados sugerem que a membrana contendo o 
extrato em estudo é adequada para a continuação 
para testes in vivo, aumentando assim possibili-
dades de estudos futuros para testes de aplicação.
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Resumo
A Atenção Farmacêutica (Atenfar), prática 

da atividade farmacêutica, vem para priorizar a ori-
entação, o acompanhamento farmacoterapêutico 
e a relação direta entre o farmacêutico e o usuário 
de medicamentos. Em países desenvolvidos a At-
enfar é uma realidade e tem demonstrado ser efi-
caz na diminuição de agravos dos portadores de 
patologias crônicas e de custos para o sistema de 
saúde. Nessa perspectiva, nosso objetivo foi reali-
zar o acompanhamento dos pacientes hipertensos 
do grupo de convivência “Conte Conosco” da USF 
Augusto Franco-Aracaju/SE. Para a avaliação da 
adesão terapêutica foi utilizada a Escala de Adesão 
Terapêutica (AT) de Morisky (MMAS-8) e para o 
acompanhamento farmacoterapêutico dos pacien-
tes que apresentaram baixo grau de AT foi utilizada 
a metodologia Dáder. O programa de Atenfar con-
stituiu-se de: (1)visitas domiciliares; (2)Identificação 
dos problemas relacionados aos medicamentos 
(PRMs); (3)Determinação do Seguimento Farma-
coterapêutico; (4)Atividades de Educação em saúde 

específicas. Esta pesquisa foi previamente aprovada 
pelo CEP/Unit. Todos os idosos eram hipertensos 
(n=39), e durante as reuniões periódicas do grupo, 
a escala MMAS-8 foi aplicada, 32 indivíduos mostr-
aram alta e média AT e sete deles apresentaram baixa 
AT, sendo estes últimos selecionados a Atenfar. Os 
resultados mostraram que a implantação do pro-
grama neste grupo foi eficaz, pois as intervenções 
farmacêuticas propostas surtiram efeito benéfico à 
melhoria da farmacoterapia e consequentemente à 
sua qualidade de vida dos participantes. Conclui-se 
que esta forma de abordagem aos pacientes hiper-
tensos é uma alternativa viável para a redução dos 
problemas relacionados à farmacoterapia devendo 
sua implantação ser estimulada nos diversos siste-
mas de saúde.

Introdução
A Atenção Farmacêutica foi definida pela 

primeira vez por Hepler e Strand (1990) como a 
provisão responsável do tratamento farmacológico 
com o propósito de alcançar resultados concretos 
que melhorem a qualidade de vida dos pacientes. 
Posteriormente, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) estendeu o benefício da Atenfar para toda 
a comunidade e ainda reconheceu o farmacêutico 
como um dispensador de atenção à saúde, que 
pode participar ativamente na prevenção de enfer-
midades e na promoção da saúde, junto com out-
ros membros da equipe multiprofissional. 

Os gastos na saúde pública com medica-
mentos aumentam entre 10% a 40 % a cada ano. 
No Brasil, eles representavam 37% dos gastos fa-
miliares, especialmente os de uso contínuo utiliza-
dos no tratamento de doenças crônicas. Segundo 
a OMS diz que até 2020 as doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT) serão a principal causa de 
incapacidades e, dentre as doenças mais comuns 
na população idosa, a hipertensão arterial (HA) 
se destaca, por ser uma entidade multifatorial e 
depender da colaboração e participação ativa do 
indivíduo hipertenso para seu controle, constitui-
se em um grande desafio para os profissionais de 
saúde (Oliveira, 2010).
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Materiais e métodos 
Utilizou-se o Formulário de avaliação da ad-

esão terapêutica – Método de Morisky Medication 
Adherence Scale - MMAS-8, o qual possui uma 
escala constituída por oito perguntas, sendo que 
sete das respostas devem ser negativas e apenas 
uma deve ser positiva e a última questão é respon-
dida a partir de cinco opções: nunca, quase nunca, 
às vezes, frequentemente e sempre. A pontuação 
resultante da soma das respostas corretas define o 
grau de adesão terapêutica em alta adesão (8 pon-
tos), média adesão (6 a < 8 pontos) e baixa adesão 
(< 6 pontos) (Oliveira-Filho et al, 2012).

A atenção farmacêutica foi realizada se-
guindo o método Dáder, o qual apresenta-se como 
uma ferramenta útil, permitindo ao farmacêutico 
seguir normas claras e simples para realizar Segui-
mento Farmacoterapêutico (SF) propondo a con-
cepção de um plano de atuação com o paciente 
obtendo uma melhora no tratamento terapêutico e 
na sua qualidade de vida (Dáder et al, 2014).

Resultados e Discussão 
Foram selecionados sete entre os 39 idosos 

do grupo avaliados pelo grau de AT. Em seguida 
foram identificado os PRMs e através do SF foi 
possível realizar as intervenções cabíveis e ativi-
dades de educação em saúde necessárias em cada 
caso, obtendo resultados satisfatórios ao perceber 
que mantiveram um controle da pressão arterial, 
e consequentemente melhorando o seu bem-estar. 

O acompanhamento no tratamento farma-
coterapêutico destes pacientes mostraram que, cer-
ca de 50% dos PRMs puderam ser resolvidos. Entre 
os PRMs encontrados, o mais comum foi a não ad-
esão ao medicamento, devido a falta de informação 
e esclarecimento dos pacientes, e a necessidade de 
alguém para lembra-los ou até mesmo identificar 
qual o medicamento no horário de tomar. Outro 
fator muito importante é a falta de medicamento na 
USF, deixando o paciente sem realizar o tratamento 
por não possuir condições financeiras para comprá-
los, deixando impossibilitados de controlar a doen-
ça, e podendo ter seu quadro clinico agravado.

Conclusões 
Conclui-se que a falta de informação e 

um plano de cuidado adequado são fatores que 
interferem no tratamento farmacoterapêutico 
do paciente. A Atenfar mostrou-se eficaz como 
ferramenta suporte para melhora da qualidade 
de vida destes pacientes, devendo sua implan-
tação ser estimulada nos diversos sistemas de 
saúde. 
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Resumo
Os alcaloides são compostos orgânicos que 

podem produzir efeitos fisiológicos tóxicos ou ter-
apêuticos no organismo humano. Dos alcaloides 
existentes pode-se dizer que a cafeína é um dos 
mais importantes e estudados. Os sistemas aquo-
sos bifásicos (SAB) é um dos métodos utilizados 
para a extração e purificação de biomoléculas tais 
como proteínas, aminoácidos, aromatizantes de 
alimentos e alcaloides. Comumente SAB são for-
mados por sais e polímeros, entretanto, nos últi-
mos anos os líquidos iônicos (LI), destacam-se por 
suas características físico-químicas vantajosas, que 
propiciam SAB eficientes para uma série de com-
postos. O presente trabalho tem como objetivo 
utilizar novos SAB para a partição de alcaloides, 
especificamente a cafeína. Como resultado a maior 
fase de recuperação da biomolécula da cafeína, foi 
observada no SAB composto por acetonitrila e o 
LI, butanoato de monoetanolamina (BHEAB). 

Introdução
A cafeína é um alcaloide do grupo das xan-

tinas. A maioria alcaloides são substâncias farma-
cologicamente ativas, com potencial aproveita-
mento em várias atividades fisiológicas nos animais 
e que possui extensas aplicações em preparações 
farmacêuticas (MOHAMMED & AL-BAYATI, 
2009).  Um dos métodos utilizados para a extração 
e purificação de biomoléculas tais como alcaloides, 
proteínas e aminoácidos, são os sistemas aquosos 
bifásicos (SAB). Uma das vantagens destes siste-
mas é a grande quantidade de água envolvida no 
processo que proporciona não só benefícios am-
bientais como também pode proporcionar o (re)

aproveitamento da biomolécula obtida. (CARDO-
SO et al., 2013). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito 
de LI próticos baseados em ácidos orgânicos (C2 
a C4) e aminas (monoetanolamina, dietanolamina 
e metil-monoetanolamina) na formação de SAB 
ainda não descritos na literatura na partição da 
cafeína. Para tanto foram analisados o coeficiente 
de partição e a recuperação da cafeína nesses no-
vos SAB.

Materiais e métodos 
A cafeína e a acetonitrila foram obtidas jun-

to a Sigma-Aldrich. Água deionizada foi utilizada 
em todos os experimentos. Os líquidos iônicos (LI) 
próticos: acetato de monoetanolamina (2HEAA), 
acetato de metil-monoetanolamina (m-2HEAA), 
acetato de dietanolamina (BHEAA), propanoato 
de monoetanolamina (2HEAPr), propanoato de 
metil-monoetanolamina (m-2HEAPr), propano-
ato de dietanolamina (BHEAPr), butanoato de 
monoetanolamina (2HEAB) e butanoato de dieta-
nolamina (BHEAB), utilizados na preparação dos 
sistemas aquosos bifásicos foram sintetizados no 
Laboratório de Termodinâmica Aplicada da Uni-
versidade Federal da Bahia. 

Resultados e Discussão
Para os sistemas formados pelo líquidos 

iônicos próticos 2HEAA, m-2HEAA, BHEAA, 
2HEAPr, m-2HEAPr, BHEAP, 2HEAB, BHEAB 
com acetonitrila, a fase inferior é a fase rica em LI, 
enquanto a fase superior é rica em acetonitrila. To-
dos os SAB citados foram utilizados na partição da 
cafeína, sendo que o coeficiente de partição (K) foi 
sempre menor que 1, como pode ser observado 
na Figura 1. De acordo com Silva e Loh (2006), 
quando o K é inferior a 1, ocorre uma migração 
preferencial da biomolécula para a fase  inferior, o 
que indica a migração da cafeína para essa região 
rica em LI e a promissora capacidade do LI em ex-
trair/purificar biomoléculas como os alcaloides. A 
recuperação na fase inferior (fundo), representada 
na Figura 1,  varia de 40% a 70%. Devido as car-
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acterísticas únicas de cada líquido iônico prótico, 
nota-se a existência de uma relação entre o K e 
a recuperação obtida - quanto menor o K, maior 
será a recuperação. A maior fase de recuperação da 
biomolécula da cafeína, foi observada no 2HEAB. 

Figura 1. Coefi ciente de partição da cafeí-
na (k-) e Recuperação da fase de fundo (Rf-) em 
SAB composto por acetonitrila (60%, m/m) + LI 
(60%, m/m) e água a 25°C.

Conclusões 
Neste trabalho, foi avaliada a capacidade de 

SAB compostos por acetonitrila e LI próticos para 
a partição da cafeína. Observou-se que em todos 
os SAB, a migração preferencial da cafeína ocor-
reu para a fase inferior, o que indica a migração 
da cafeína para a região rica em LI e a promissora 
capacidade do LI em extrair/purifi car biomolécu-
las como os alcaloides.  O maior coefi ciente de 
recuperação da cafeína foi obtido pelo butanoa-
to de monoetanolamina (2HEAB), seguido por 
propanoato de monoetanolamina (2HEAPr) e 
pelo propanoato de metilmonoetanolamina (m-
2HEAPr) respectivamente, indicando assim, que 
esses líquidos iônicos próticos são promissores no 
quesito da recuperação de biomoléculas, em par-
ticular, do alcaloide cafeína. 
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Resumo
O projeto aponta as formas alternativas 

de solução dos conflitos e desburocratização da 
Justiça, mais próximas do cidadão; ainda promove 
o despertar na pesquisa empírica em Direito, bas-
tante usual em outros campos, como das ciências 
políticas e sociais, mas ainda bastante incipiente 
no meio jurídico. O potencial do projeto é voltado 
para o mapeamento o sistemático da Justiça Itin-
erante alcança a (prestação de serviços jurisdicio-
nais em instalações móveis) no Brasil, promover o 
acesso à Justiça dos setores carentes da população 
e o funcionamento da Justiça Itinerante no Brasil.

Avaliar o funcionamento da Justiça Itinerante 
e de suas potencialidades na redução de óbices ao 
acesso (geográficos, econômicos, políticos, psicológi-
cos e processuais) é fornecer um importante instru-
mental para nortear políticas de promoção do acesso 
à Justiça e, portanto, de efetivação dos direitos, sobre-
tudo da parcela mais carente da população.

Ao analisar o acesso à Justiça fica eviden-
ciado a tensão existente entre a igualdade jurídico-
formal e as desigualdades socioeconômica e de-
stacamos a importância de efetivar – e não apenas 
proclamar – os direitos dos cidadãos.

Introdução
A análise do acesso à Justiça evidencia a 

tensão existente entre a igualdade jurídico-formal 

e as desigualdades sócio-econômicas e ressalta a 
importância de efetivar – e não apenas proclamar 
– os direitos dos cidadãos.

No Brasil, os desafios à promoção plena 
do acesso são intensificados por diversos aspec-
tos, sendo os mais óbvios as grandes dimensões 
geográficas e as profundas disparidades sociais. 

Contudo, embora representem, de fato, um 
importante empecilho, estudos empíricos demon-
stram que é preciso ampliar o espectro da análise 
dos óbices ao acesso. Uma pesquisa desenvolvi-
da na Inglaterra por Carlin e Howard constatou 
que mesmo as pessoas mais pobres que tinham 
à disposição a assistência judiciária efetiva não se 
socorriam do Poder Judiciário para resolver seus 
conflitos. Avaliou-se que, antes da procura e da 
contratação do advogado, é preciso haver (I) con-
sciência ou reconhecimento de que o problema se 
trata de uma questão jurídica; (II) vontade de ini-
ciar uma ação judicial para solucioná-lo. 

Verificou-se, assim, que outros obstáculos, 
além dos econômicos e geográficos, impedem o 
acesso à justiça, como os de natureza política, pro-
cessual, psicológica e cultural.

Os óbices de cunho político tangem à aus-
ência de uma correta organização do sistema de 
justiça pelos Tribunais. Em sua análise da raciona-
lidade econômica das Cortes, Héctor Fix-Fierro 
aponta que a estruturação apropriada do aparato 
judicial é uma das questões fundamentais da ad-
ministração judiciária. É que, com o crescimento 
dos níveis de ajuizamento de demandas, surge a 
necessidade de estabelecer novos fóruns, recru-
tar novos juízes e promover uma distribuição 
razoavelmente uniforme do volume de trabalho 
– o que exige gestão e planejamento estratégico, 
raramente adotados por nossos Tribunais. A distri-
buição irregular das Comarcas é um problema evi-
dentemente sanável pela existência da itinerância 
nas localidades não atendidas pela Justiça.

Materiais e métodos
A pesquisa adota o levantamento de da-

dos. O objetivo é mapear a existência de pro-
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gramas itinerantes de acesso à Justiça ao longo 
do país, suas modalidades, periodicidade e o 
número de pessoas beneficiadas. Catalogam-
se informações já existentes, fornecidas pelos 
sítios eletrônicos dos Tribunais de Justiça es-
taduais, além de pesquisas já realizadas acerca 
do tema. Compõe-se, também, de resumos e 
fichamentos de obras de autores que abordam 
o tema; análises de projetos em andamento que 
se correlacionam com o tema da efetividade 
do acesso à justiça, através de relatórios que 
justificam tais projetos, apontando-se os temas 
mais relevantes.

Resultados e Discussão
A justiça Itinerante abarca projetos dos 

Juizados Especiais Cíveis, atendendo em barcos 
e em ônibus ou vans que se deslocam até lugar-
es geograficamente não atendidos pela Justiça. 
Ademais, discute-se a atuação de outros proje-
tos paralelos, como o Balcão de Direitos, que 
se refere à realização da cidadania, através da 
realização de conciliações e confecção de docu-
mentos originais, ou segundas-vias. Ressalta-se, 
também, a importância da Justiça Comunitária, 
programa que atua na conciliação e resolução de 
conflitos e agilidade de documentos imprescind-
íveis à sociedade como cidadãos. 

A análise dos projetos concluiu acerca 
da necessidade de existirem, em razão de ainda 
haver muitos óbices ao acesso à justiça. Apesar 
de tantas leis e pesquisas de voluntários inter-
essados no tema, além da vivência da constitu-
cionalização dos direitos e de todas as vitórias 
alcançadas, ainda não se pode afirmar que, “A 
Democratização do acesso à Justiça” é efeti-
va ou está perto de ser alcançada. O acesso à 
Justiça proposto por CAPPELLETTI, que de-
fine três ondas revolucionárias acerca do tema, 
propõe uma quarta onda, que seria a efetivação 
do acesso à justiça, uma teoria ainda incipiente 
em conteúdo empírico e bibliográfico, e que 
são fundamentais para democratizar o acesso à 
justiça a todos.

Projetos coadjuvantes da justiça Itinerante
Respectivamente da esquerda para a direita:, 

Ação Global, justiça comunitária, Balcão de Direi-
tos, Justiça Itinerante e Dia da livre iniciativa.

Conclusões
Conclui-se que existem vários projetos em 

andamento referentes ao tema proposto, podendo 
ser destacados alguns relevantes: Balcão de Di-
reitos, Justiça Comunitária, Ação Global do 
Sesi e o Dia da Livre Iniciativa. Suas atuações 
são efetivas e eficazes, ampliando o contexto do 
acesso à Justiça. Não se pode esquecer que esses 
projetos também abarcam políticas públicas, exer-
cício da cidadania e democratização dos direitos. 
Assim, há transposição de obstáculos pelas co-
munidades que são acolhidas pelos projetos, uma 
vez que problemas encontrados são resolvidos 
por  procedimentos simples, rápidos e sem altos 
custos, predominantemente calcados em soluções 
amigáveis, a exemplo dos Juizados Especiais.
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Resumo
Este trabalho apresenta o resultado da 

pesquisa sobre a função urbana relacionada à 
estruturação da rede viária na Região Metropoli-
tana de Aracaju - RMA. Teve-se como interesse 
examinar a problemática do fluxo do sistema 
viário sendo o automóvel  como foco de analisar 
o desenho do espaço urbano e avaliar a cidade 
junto à forma da mobilidade urbana. Para o de-
senvolvimento deste trabalho foi utilizada como 
base a observação de estudo campo, análises e 
pesquisas bibliográficas e o uso de geoproces-
samentos na construção de mapas temáticos, 
bem como análises da observação de câmeras 
da Superintendência Municipal de Transportes e 

Trânsito – SMTT, dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) e do Plano 
Diretor de Mobilidade Urbana de Aracaju. 
Com a técnica de superposição de mapas ob-
servaram-se a hierarquia das redes e as carac-
terísticas que influenciam a cidade de maneira 
negativa a atual circularidade da sua forma. Um 
conjunto de indicadores revelam, também, de-
ficiências e necessidades para superar os prob-
lemas estruturais relacionados à rigidez da 
forma urbana que gera como consequência a 
má circulação para a população na RMA. Para 
o desenvolvimento deste estudo foi necessário 
compreender o processo histórico da circulação 
das pessoas na cidade aracajuana e como este 
influenciou em seu desenho na contemporanei-
dade de seus resultados quanto à funcionalidade 
da circulação, bem como compreender os pon-
tos de fluxo da cidade no seu desenvolvimento. 
Sugere-se a análise profunda para compreender 
a Ecologia Humana e em especial a harmonia en-
tre a dinâmica espacial e o homem morando no 
território regional.

Introdução
O presente trabalho foi elaborado com o 

objetivo de analisar a função urbana de Aracaju 
relacionada a estrutura viária na Região Metropoli-
tana de Aracaju (RMA). 

Materiais e métodos 
Foram analisados através da observação 

de câmeras da Superintendência Municipal de 
Transporte e Trânsito - SMTT, bem como dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE, bibliografias, Plano Diretor de Mobili-
dade Urbana de Aracaju. Tais informações foram 
utilizadas na criação de mapas temáticos por meio 
das técnicas de geoprocessamentos. 
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Resultados e Discussão

Figura 01 – Mapa da Distribuição do Uso e 
Ocupação do Solo da Cidade de Aracaju. Fonte: Ca-
dastro Imobiliário de Aracaju, 2014.

Figura 06 – Imagem recortada da cidade de 
Aracaju. Resultado de dados geoprocessado no Map-
Info. Fonte: IBGE, 2014

Figura 07. Desenho esquemático da estrutura 
viária de Aracaju interligando as vias. Informação 
Base: SMTT.

Figura 09. Esquema da estrutura viária de Ara-
caju.Informação Base: SMTT.

Figura 10. Mapa-imagem central da cidade de 
Aracaju, mostrando sequência de anéis concêntricos a 
partir do centro em raios de 1km. Base: IBGE, 2010

Conclusões
 A Região Metropolitana de Aracaju (RMA), 

pode ser claramente apontada como uma conur-
bação incipiente com fronteiras desequilibradas 
entre a estrutura viária e seu meio ambiente. 
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Resumo
Este trabalho presta conta da digitalização dos 

documentos da Divisão de Tecnologia de Ensino – 
DITE entre os períodos de 1996 a 2006. Foi uma 
pesquisa de abordagem qualitativa, tendo como re-
curso para obtenção da informação a pesquisa docu-
mental. Utilizando como técnica a digitalização dos 
documentos do marco temporal e sua guarda em um 
banco de dados que facilita o ato de pesquisar. O lo-
cal do estudo foi na Divisão de Tecnologia que um 
setor da Secretaria de Estado de Educação – SEED, 
espaço que cuida das políticas públicas para uso das 
Tecnologias da Informação e Comunicação. Foram 
digitalizados 1.665 arquivos que estão divididos em 
pastas virtuais separadas pela sua categorização. 
Conclui-se a relevância da organização da documen-
tação para guarda da história do setor e para futuros 
dos pesquisadores, tendo em vista as pesquisa que 
são produzidas nesta área, bem como conhecer a tra-
jetória das TIC no Estado de Sergipe.

Introdução 
As Tecnologias da Informação e da Co-

municação – TIC – estão presentes no cotidiano 
dos indivíduos, parte daquilo que utilizamos em 
nossa vida diária, pessoal e profissional 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 a necessidade perma-
nente de atualização do homem para acompanhar 
as mudanças. Nesta sociedade baseada na infor-
mação e no conhecimento, a miniaturização dos 
recursos tecnológicos é evidente. É possível ter o 
maior número de informação num único recurso 
técnico – computador portátil - em qualquer lugar. 
(SANTAELLA, 2013)

Na atualidade, compreender como se dará 
o compartilhar da informação e transformá-la em 
conhecimento é fundamental. No mundo que se 
vislumbra, é importante entender o que fazer com 
tanta informação, e como arquivá-la de modo a 
que outras gerações possam entender a história. 
O desafio maior é a pesquisa. Se antes eram ques-
tionadas as fontes, os dados estatísticos, na atu-
alidade é imprescindível a rigorosidade na seleção 
das fontes. Estamos vivendo um momento ímpar 
em relação à circulação do conhecimento, disso 
não se tem dúvida. Encontrar outras forma de se 
relacionar com estes “novos” saberes e fazeres é 
a chave do futuro. Cuidar de digitalizar os docu-
mentos e posterior arquivamento em banco de 
dados permitiu o registro da história de um setor 
para gerações futuras, além de entender o contexto 
histórico. Pensar na catalogação, digitalização e in-
serção das informações num Banco de Dados na 
SEED foi uma forma de garantir a continuidade 
da história das TIC em Sergipe, além de contribuir 
com futuros pesquisadores que trabalham na área 
de gestão e políticas públicas com TIC. 

O trabalho que se efetivou foi iniciado 
no ano de 2013 e foi financiado pela Fundação 
de Apoio à Pesquisa e a Inovação Tecnológica 
do Estado de Sergipe (FAPITEC). Na ocasião 
foram pesquisados alguns documentos de Pro-
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gramas Nacionais de uso das tecnologias e real-
izada a digitalização. Contudo, foi verificado que 
os documentos encontravam-se em caixas sem o 
devido tratamento de arquivo. A digitalização dos 
demais documentos contribuiu para a necessidade 
de continuar com a proposta, só que ampliando 
a forma de como seria conservados digitalmente. 
Foi quando em 2014 se efetivou a continuidade da 
proposta, procurando melhorar a modelagem or-
ganizada dos arquivos. A estrutura da modelagem 
permitiu a separação dos documentos tendo em 
vista o cumprimento das ações previsto no projeto 
de pesquisa em questão, permitindo que as etapas 
estabelecidas fossem executadas como previstas. 

Materiais e métodos 
Inicialmente foram realizadas leituras de tex-

tos que versavam sobre o conteúdo Arquivos Digitais e 
o uso das tecnologias como recursos disponíveis para 
guarda de acervo. A lei de direito autorais também 
serviu de apoio para verificação dos documentos que 
poderiam compor o acervo. Os textos recomenda-
dos pela pesquisadora foram lidos e fichados. Houve 
a participação no Grupo de Estudo Educação, Tec-
nologias da Informação e Cibercultura (GETIC). O 
espaço de trabalho durante sete (7) meses para a digi-
talização dos documentos foi na Divisão de Tecno-
logia de Ensino na Secretaria de Estado da Educação 
(SEED). Os documentos foram salvos em PDF e in-
seridos no Excel para transferência consulta e utiliza-
ção do para o banco de dados. A etapa de digitaliza-
ção culminou em 186 quadros dos documentos que 
serviram para sistematizar a catalogação e o encontro 
do acervo digital, ressalta-se que a elaboração dos 
quadros exigiu a leitura dos documentos e a escrita 
do resumo que comporia as categorias que foram 
selecionadas para estabelecer melhor visibilidade dos 
conteúdos. Na finalização foi possível quantificar por 
categorias (tipo de documento, assunto, origem, ano, 
local, órgão responsável, local do arquivamento) dos 
documentos e seus conteúdos, o que culminou numa 
visão ampliada das relações que foram construídas 
ao longo dos anos nas politicas públicas para uso das 
TIC em Sergipe. 

Resultados e Discussão 
No total de documentos digitalizados te-

mos 1.665 arquivos, fruto de um trabalho que 
permitirá a conservação da história das tecnolo-
gias no estado de Sergipe. Registra-se que duas 
pesquisas já estão sendo realizadas com o banco 
de dados que foi catalogado, sendo parte do 
acervo usada para entender a história das TIC 
no estado. 

Conclusões 
O trabalho transcorreu na normalidade e 

cumprindo o prazo estabelecido no cronograma. 
Considera-se ainda a relevância que a SEED deu 
ao projeto. Hoje são 1665 documentos que con-
tribuem para entender a história das tecnologias da 
informação e comunicação no estado de Sergipe.
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Resumo
Quando se fala em processo educacional, 

o professor assume o papel de protagonista nessa 
arte que envolve uma série de fatores, assumindo 
um alto grau de complexidade diante do seu con-
tributo na formação da cidadania. Com isso, o ob-
jetivo desse estudo é de realizar uma revisão na 
literatura a cerca da relação da dimensão política e 
administrativa com a formação continuada e per-
manente de professores. A metodologia do estudo 
se baseou em diversas pesquisas que apresentam 
formação continuada e permanente dos docentes 
na educação básica como objeto de estudo. Esse 
estudo utilizou a base de dados SciELO na busca 
desses artigos em periódicos indexados a essa fer-
ramenta de busca de pesquisas. Conclui-se essa re-
visão verificando o respaldo dos professores para 
a formação continuada e permanente, a abertura 
e o desejo dos docentes em melhorar sua prática 
através da reflexão e da consolidação de ações 
pedagógicas através de embasamentos teórico-
científicos.

Introdução
Quando se fala em processo educacional, 

o professor assume o papel de protagonista nes-
sa arte que envolve uma série de fatores, assu-
mindo um alto grau de complexidade diante do 
seu contributo na formação da cidadania. Diante 

desse contexto, a responsabilidade do professor 
no que concerne aos aspectos que permeiam a 
prática docente, como o desenvolvimento da 
escola, a qualidade do ensino e propostas cur-
riculares também se estabelecem em um nível de 
alto grau de complexidade (CARVALHO, 2005). 
Partindo desse ponto de vista surge à importân-
cia de preparar melhor o professor para esses 
desafios complexos que se estabelecem na edu-
cação formal e uma ferramenta imprescindível 
nesse processo de qualificação dos professores 
é a formação continuada e permanente (GRO-
ENWALD, JUSTO e GELLE, 2013; COSTA-
HUBES, 2013). Partindo desse ponto de vista, 
questiona-se: qual a importância da formação 
continuada e permanente para os professores 
da educação básica? Com isso, o objetivo desse 
estudo é de realizar uma revisão na literatura no 
que concerne a formação continuada e perman-
ente de professores na educação básica.

Materiais e Métodos
A metodologia do estudo se baseou em 

diversas pesquisas que apresentam formação 
continuada e permanente dos docentes na edu-
cação básica como objeto de estudo. Esse es-
tudo utilizou a base de dados SciELO na busca 
desses artigos em periódicos indexados a essa 
ferramenta de busca de pesquisas. Foram uti-
lizadas as seguintes palavras-chave na busca 
pelos artigos: formação continuada e perman-
ente de professores; prática docente; educação 
básica; dimensão política e administrativa no 
processo sócio educacional. A partir dos arti-
gos encontrados, foi realizada uma leitura e dis-
cussão crítica em relação a como esse processo 
de formação continuada e permanente dos pro-
fessores vem sendo influenciado pela dimensão 
política e administrativa no processo sócio edu-
cacional, sobretudo no que concerne a forma 
que esse processo é visto por esse segmento da 
escola, que se configura como dimensão que 
toma as decisões em prol do desenvolvimento 
institucional.
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Resultados e Discussão
A formação de professores é uma atividade 

eminentemente humana, inscrita no campo da edu-
cação como uma categoria teórica, uma área de 
pesquisa, conteúdo da política educacional e uma 
prática pedagógica. É, portanto, uma atividade 
complexa, multirreferencial, intencional e institu-
cionalizada (SANTIAGO E BATISTA NETO, 
2011). Segundo Silva e Araújo (2005), a formação 
continuada de professores no Brasil possui uma tra-
jetória histórica e sócio epistemológica estabelecida 
por diferentes tendências pedagógicas, que não se 
constituíram a priori, mas que vêm surgindo das 
diferentes concepções de educação e sociedade pre-
sentes na realidade brasileira. Um processo de for-
mação embasado em aspectos científicos e de pes-
quisa possui um contributo primordial na prática do 
professor, refletindo na aprendizagem do aluno e, 
como consequência, intervindo na sociedade como 
um todo. Dessa forma, é igualmente possível tam-
bém perceber a fertilidade das experiências em que 
as aproximações ensino-pesquisa contribuem para 
o fortalecimento de processos educativos emanci-
patórios (COELHO, 2011). No estudo de Costa-
Hubes (2013), a autora investigou a implantação do 
processo de formação continuada e permanente em 
municípios com baixo índice de desenvolvimento 
na educação básica, como Braganey, Diamante do 
Sul, Diamante d’Oeste, Ibema, Lindoeste, Ouro 
Verde do Oeste e São José das Palmeiras. Os re-
sultados apresentados referentes à implantação da 
formação continuada e permanente nas escolas 
desses municípios se manifestaram de forma posi-
tiva na ótica dos professores, que ao serem questio-
nados pela autora da pesquisa, mostraram que os 
estudos e reflexões pautadas em ações científicas e 
pedagógicas contribuíram para a melhoria da ação 
docente desses professores. Em outro estudo, Gro-
enwald, Justo e Gelle (2013) mostraram que através 
da formação continuada e permanente, objetivando 
a qualificação da prática docente em professores de 
matemática, o desempenho dos alunos melhorou 
em relação a capacidade de solucionar problemas 
de raciocínio lógico de adição e multiplicação.

Conclusões
Conclui-se essa revisão verificando a im-

portância de um processo de preparação contínua 
e esse respaldo por parte dos professores para a 
formação continuada e permanente, a abertura e 
o desejo dos docentes em melhorar sua prática 
através da reflexão e da consolidação de ações 
pedagógicas através de embasamentos teórico-
científicos. 
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Resumo
O projeto desenvolvido consiste na 

produção e do estudo cromatográfico de duas fon-
tes energéticas limpas e renováveis, o bio-óleo e o 
biodiesel enzimático a partir do resíduo industrial 
do café, onde a biomassa passou por uma série de 
transformações e de procedimentos experimentais 
para que se obtivessem as condições necessárias 
para a produção das fontes energéticas e após para 
que fosse analisada por cromatografia gasosa. 

Introdução 
Diante dos problemas atuais que o pla-

neta vem enfrentando com a crise ecologica e 
na tentativa de diminuir problemas futuros, a 
busca por fontes de energia renováveis e lim-
pas tornou-se cada vez maior. Dentre as fon-

tes alternativas de energia renovável, podemos 
citar plantas oleaginosas ; resíduos agrícolas 
e agroindustriais como o resíduo de café.  O 
café é o foco do presente trabalho, a partir do 
qual serão avaliadas extração do óleo e as pos-
sibilidades de diversas aplicações desse resíduo 
com o foco em produção mais limpa e desen-
volvimento de novos produtos (ARBOGAST; 
2013). Instituto de Tecnologia e Pesquisa (Lab-
oratório de Síntese de Materiais e Cromatogra-
fia) Aracaju, Sergipe.  

Materiais e métodos.
 A biomassa de estudo (o resíduo de 

café), foi cedida por uma Indústria local. A 
amostra foi seca em estufa, após feita extra-
ção do óleo em Soxlhet. Para produção do 
Biodiesel Enzimático foi utilizada lipase imo-
bilizada comercial (Novozyme 435),  que foi 
ativada por transesterificação de óleos vegetais 
(Queiroz; Boaventura 2014). As reações foram 
conduzidas com álcool como grupo acil acep-
tor e óleo de café como fonte de triglicerídeos. 
A quantificação dos ésteres etílicos ou metíli-
cos de ácidos graxos formados foi feita por GC 
(Cromatografia Gasosa), conforme a norma 
européia EN 14103. Após o residuo da extra-
ção foi pirolisado em um Pirolisador em escala 
Laboratorial. Os parâmetros de pirólise serão 
temperatura, pressão e tempo de residência, 
700ºC, - 8 mm H2O e 15 min respectivamente. 
A análise do bio-óleo obtidos da pirólise foi 
realizada por Cromatografia gasosa um equipa-
mento GC 2010 Shimadzu, coluna DB-5, (30 m 
X 0,25 mm X e 0,25 µm), com uma programa-
ção de temperatura de 45°C (2 min)–5°C/min, 
fluxo do gás de arrate de 1mL/min. 

Resultados e Discussão
A quantificação dos ésteres por GC 

foi em torno de 23% o cálculo foi feito sob 
a área dos picos do cromatograma analisado 
pelo GC/FID. Todas as análises foram feitas 
em triplicatas. Comparando com a literatura, o 
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processo de transesterificação não foi bem su-
cedido, fator o principal possivelmente que ger-
ou a interferência na transesterificação do óleo 
extraído do resíduo do café seja sua alta taxa 
de acidez. O rendimento em bio-óleo , foi de 
53,5 g. Na caracterização feita por GC/MS, do 
bio-óleo do resíduo do café foram identifica-
dos tentativamente 39 compostos, distribuídos 
em classes de compostos como fenóis aldeídos 
e cetonas. Com predominância da classe de 
fenóis, que são compostos de grande interesse 
na Industria química e farmacêutica. 

Conclusões
A enzima Novozyme, mostrou-se eficiente 

na  transesterificação. Sugere-se novos estudos 
modificando a metodologia, enzima e o índice 
de acidez do óleo. O resíduo do café é uma bio-
massa de grande interesse para pesquisa, tanto 
na produção de ésteres (mesmo requerendo mais 
estudos), como na produção de bio-óleo gerando 
composto de interesse  na Industria química e 
farmacêutica. 
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Resumo: 
A Himatanthus sucuuba (Spruce) Woodson 

destaca-se pelo uso popular no tratamento de 
diversas doenças. Os métodos convencionais 
de obtenção das substâncias bioativas arrastam 
moléculas inativas. Busca-se então, uma téc-
nica de extração que acelere e potencialize a 
produção de extratos concentrados com sub-
stâncias ativas. O objetivo desta pesquisa foi 
desenvolver um método “Clean Up” que otim-
ize o processo de extração de substâncias bio-
ativas a partir das cascas da H. sucuuba, e avaliar 
o potencial antioxidante. Foi usado uma uni-
dade de extração com líquidos pressurizados. 
Foram utilizados os solventes: hexano, diclo-
rometano, acetato de etila e etanol sob pressão 

e volume constantes, variando fluxo (1/2mL/
min) e temperatura (25/50°C). Foi calculado 
rendimento e potencial antioxidante (DPPH e 
ABTS). Os dados foram comparados por meio 
de ANOVA seguida do teste de Tukey (p< 
0,05) e os valores foram expressos em TEAC 
(Trolox Equivalente capacidade antioxidante). 
O extrato bruto (EB) apresentou valores de 
rendimento (6,6-9,6%), a fração etanólica (FE) 
(1.7 – 2.4%). O teste ABTS mostrou atividade 
antioxidante de 8,03 mmol Trolox/g (EB) e 19 
mmol Trolox/g (FE). Apenas a temperatura 
influenciou na atividade antioxidante, sendo a 
melhor 50ºC. Já no DPPH os valores foram in-
feriores a 1mmol Trolox/g. O processo de ex-
tração com “clean-up” produz um extrato mais 
seletivo com maior potencial antioxidante para 
o método ABTS.

Introdução 
O uso de plantas é comum entre a 

população, devido a facilidade de aquisição e 
a tradição de curar enfermidades. Entre es-
tas, destaca-se a Himatanthus sucuuba (Spruce) 
Woodson (H.sucuuba), nativa das florestas trop-
icais do norte do Brasil, com nomes popula-
res de sucuba,  utilizada popularmente na cura 
de processos inflamatórios, tumores e feridas 
(SILVA et al., 2010). A maioria dos estudos 
com essa espécie estão voltados para identifi-
cação de compostos químicos, já quanto ao po-
tencial biológico existe uma escassez de estu-
dos. Os métodos de extrações utilizados são os 
convencionais como: maceração, infusão, de-
cocção. Esses métodos resultam na produção 
de extratos complexos, quanto à diversidade de 
substâncias que podem interferir no potencial 
biológico do extrato (MIRANDA et al, 2000; 
SILVA et al., 2010).  Sendo assim, a Extração 
com Líquidos pressurizados (PLE) torna-se 
uma boa alternativa para a obtenção de ex-
tratos bioativos seletivos, visto que permite a 
realização de uma extração rápida, utilizando 
simultâneamente diversos solventes numa mes-
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ma matriz variando fluxo e temperatura, po-
tencializando o processo e maior seletividade 
nos extratos.

Materiais e métodos
As cascas do caule de H. sucuuba secas 

em estufa à 40ºC. Em seguida foram trituradas 
e peneiradas (18 mesh). Para a obtenção dos 
extratos secos (Bruto e “Clean-up”), colocou-se 
10g da amostra, na célula extratora. Os solven-
tes utilizados foram: hexano, diclorometano, 
acetato de etila e etanol; variando temperatura 
(25 ou 50°C) fluxo (1 ou 2 mL/min), pressão e 
volume constante (100 Bar). Após a obtenção 
dos extratos, foi determinado o rendimento 
de cada um através da equação (%R= mes/mhs x 
100) na qual: % R = Percentual de rendimento; 
mes = Massa do extrato sólido; mhs = Massa do 
pó da casca da H. sucuuba (base seca). A deter-
minação do potencial antioxidante foi realizada 
por dois métodos distintos, DPPH de acordo 
com por Brand-Williams et al. (1995), e ABTS 
de acordo com por Re et al. (1999).

Resultados e Discussão 
O EB obteve maior rendimento (6,6-9,6%) 

comparado a FE (1.7 – 2.4%). Provavelmente 
devido a passagem dos solventes com polaridade 
crescente que eliminam substâncias apolares pre-
sentes na amostra, reduzindo o rendimento da 
fração etanólica (MIRON et al., 2013). Na aval-
iação do potencial antioxidante pelo método 
ABTS,  a FE apresentou valores de 8,03 mmol 
Trolox/g (EB) e o EB 19 mmol Trolox/g  en-
quanto que no DPPH os valores foram inferi-
ores a 1mmol Trolox/g. Isso deve ao fato que 
o ABTS, pode ser utilizado tanto para avaliação 
do potencial antioxidante de moléculas hidrofíli-
cas como lipofílicas, enquanto que o DPPH de-
tecta apenas substâncias hidrofílicas (FLOGEL 
et al., 2011). Os outros extratos não apresentaram 
atividade antioxidante, e a fração acetato de etila, 
apresentou valores de TEAC abaixo de 20 % em 
relação ao Trolox. A melhor temperatura para 

extração que proporcionou os melhores valores 
antioxidantes a 50 ° C, com exceção do EB que 
foi 25ºC, provavelmente devido a degradação de 
moléculas termosensíveis(MIRON et al., 2013).

Conclusões 
As melhores condições para extrair os 

compostos antioxidantes de H. sucuuba foram 
utilizando metodologia “clean up” com taxa de 
fluxo de 2 ml/min e a temperatura de 50 °C. 
Demonstramos que é um método de extração 
eficiente para concentrar substâncias antioxi-
dantes usando apenas um processo. Além disso, 
melhor metodologia para avaliar a atividade an-
tioxidante foi o método ABTS.
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Resumo
O óleo do Nim (Azadirachta indica) vem 

sendo estudado como agente antiparasitário. No 
entanto, a dispersão no meio aquoso de um óleo 
torna-o pouco eficaz e aumenta os riscos de toxi-
cidade e danos ambientais. A proposta do desen-
volvimento da nanoemulsão objetiva diminuir 
estes inconvenientes e gerar um produto eficiente 
e com baixo impacto na toxicidade ambiental. O 
objetivo deste trabalho foi desenvolver nanofor-
mulações contendo óleo essencial do Nim para 
controlar parasitos presentes em peixes. Para a 
obtenção da nanoformulação, dois processos dife-
rentes foram propostos: homogeneização por alto 
cisalhamento e sonicação. Os produtos foram car-
acterizados pelo tamanho de gotícula e testadas 
em relação à atividade antiparasitária em peixes 

utilizando metodologia in vitro. As formulações 
obtidas com sonicador apresentaram-se translú-
cidas, indicando a formação da nanoemulsão. O 
índice de polidispersividade destas formulações 
apresentarma-se muito alto, indicando a neces-
sidade de ajuste na formulação. As formulações 
com Tween 20 e Tween 80 apresentaram índice de 
mortalidade dos parasitas de 67% e 53% respec-
tivamente, quando utilizadas no volume de 100 
µL. A melhor formulação obtida foi a que utilizou 
Tween 20 como tensoativo e sonicador como in-
strumento de preparo.

Introdução 
O consumo de peixes nos próximos 10, 

20 ou 30 anos, seja por razões socioeconômicas, 
de saúde ou religiosas. E seu consumo será cada 
vez mais dependerá dos produtos disponíveis da 
aquicultura adequados às exigências do mercado 
consumidor (ROCHA, 2013).

Pesquisas têm sido conduzidas visando o de-
senvolvimento de novos produtos com prospecção 
de compostos naturais eficazes contra as doenças de 
peixes. Os óleos essenciais e extratos de plantas me-
dicinais vêm sendo avaliados principalmente para 
reduzir ou evitar o emprego de quimioterápicos. 
No entanto, ainda é necessário o desenvolvimento 
de estratégias de aplicação buscando aperfeiçoar o 
tratamento e estabelecer protocolos precisos, a fim 
de minimizar a quantidade utilizada destes comp-
ostos, assegurando o desempenho mais eficaz dos 
óleos essenciais e extratos naturais. 

Ervas e plantas são constituídas importantes 
compostos bioativos. O óleo da semente do nem 
(Nim) apresenta em sua composição triterpenóies 
que agem como inseticidas, nematicidas, fungicidas e 
bactericidas (MELWITA et al., 2010). Formulações 
contendo óleos tem dificuldade de dispersão em meio 
aquoso e diminuem a eficácia do produto no meio apli-
cado. Nanoemulsões podem veicular óleos essenciais 
com propriedades biológicas e auxiliar no aumento da 
eficácia do produto.  O objetivo deste trabalho foi o 
desenvolvimento de uma nanoformulação contendo 
óleo de nim e posterior avaliação antiparasitária in vitro.
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Material e métodos

Preparação e avaliação da nanoemulsão 
Para formação das nanoemulsões do óleo 

essencial do nim (1%) em água (96%).  Os agen-
tes emulsionantes utilizados foram o Tween 20 ou 
Tween 80 nas concentrações de 3%. O conteúdo 
das referidas formulações foi submetido a duas 
metodologias diferentes, sendo que uma utilizou 
ultrassom de ponteira e a outra por alto cisalha-
mento utilizando um Ultra – Turrax (Ultra Stirrer-
Ultra 80) durante 60 minutos. 

O aspecto físico das formulações foi avalia-
do macroscopicamente, observando-se separação 
de fases, aspectos de transparência ou turbidez. O 
índice de refração das formulações foi determina-
do utilizando um refratômetro de bancada ABBE. 
O tamanho da partícula na emulsão foi determi-
nado pela técnica do espalhamento de luz (DLS), 
sendo consideradas a distribuição da partícula em 
função da intensidade, área, volume e quantidade. 

Atividade antiparasitária
Foram realizados ensaios “in vitro”, onde 

foram coletados os arcos branquiais de tambaquis 
(C. macropomum) parasitadas por Ictiophitirius multifi -
lis. Os parasitas foram expostos a 0, 20, 40, 60 e 80 
e 100 µL das formulações, sendo realizadas obser-
vações após 15 minutos para registro do número 
de parasitos vivos e mortos. Os ensaios foram re-
alizados na Embrapa Tabuleiros Costeiros.

Resultados e Discussão
As formulações utilizando o sonicador (com 

Tween 20 e Tween 80) foram as que se caracterizaram 
macroscopicamente como nanoemulsão. A formula-
ção obtida utilizando o tensoativo Tween 20 na con-
centração de 3% foi a que se apresentou translúcida, 
indicando a possível formação na nanoemulsão. A 
formulação contendo Tween 80 ainda apresentou as-
pecto leitoso, como pode ser observado na fi gura 1. 

A análise de dados de espalhamento 
dinâmico de luz (DLS) utilizando índice de refra-
ção mostrou que o tamanho médio das vesículas 

foi de 129,6 nm para a formulação que utilizou 
Tween 20 como emulsifi cante.  Esta formulação 
apresentou índice de polidispersividade de 0,433, 
indicando diferentes tamanhos de vesículas no 
sistema. A formulação que utilizou Tween 80 
como emulsifi cante apresentou tamanho médio 
de partícula muito maior (1082 nm) com índice 
de polidispersividade de 0,76. Além de não for-
mar uma nanoemulsão, esta formulação apre-
senta maior dispersão no tamanho das vesículas, 
apresentando dois tamanhos de vesículas dife-
rentes, demonstrando a necessidade de otimiza-
ção da formulação. A partir desta formulação 
pode-se melhorar o processo de produção, bem 
como estudar melhor as variáveis concentração 
do tensoativo, tempo de produção para atingir 
um melhor resultado. A formulação com Tween 
20 apresentou índice de mortalidade de 67% dos 
parasitas quando utilizada no volume de 100 µL. 
A formulação com Tween 80 apresentou 53% de 
mortalidade com o mesmo volume.

Conclusões
As formulações E18 e e19 que foram sub-

metidas à homogeneização com aparelho de ul-
trassom apresentaram características macroscópi-
cas de nanoemulsões . Porém indicaram diferentes 
tamanhos de vesículas no sistema, DLS mostran-
do que se faz necessário a otimização das mesmas 
com relação ao processo de produção, bem como 
variáveis concentração do tensoativo e tempo de 
produção para um melhor resultado. As duas for-
mulações apresentaram resultados antiparasitários 
satisfatórios em diferentes concentrações de 20, 
40, 60, 80 e 100 µL dispersos em meio aquoso, 
onde os peixes foram expostos.
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Resumo
A própolis vermelha é um produto apícola 

com importantes ações farmacológicas, inclusive 
atividade neuroprotetora. No entanto, a utilização 
diária deste produto mostrou sinais de toxicidade em 
avaliação pré-clínica e sistemas de liberação contro-
lada com aumento da eficácia em menores doses são 
desejáveis. No presente trabalho objetivou-se obter e 
caracterizar nanopartículas poliméricas de ácido poli 
láctico-co-glicólico (PLGA) para carreamento de ex-
trato hidroetanólico de própolis vermelha (EHPV) 
a ser utilizado como agente neuroprotetor. Foram 
sintetizadas amostras contendo nanoparticulas de 

ácido poli láctico-co-glicólico (PLGA) + Acetato 
de Polivinila PVA e amostras de PLGA + EHPV 
+ PVA. As amostras foram caracterizadas por mi-
croscopia eletrônica de transmissão. Os resultados 
mostraram que o EHPV foi adsorvido na super-
fície das nanopartículas de PLGA+PVA e que as 
nanoamostras apresentaram tamanho de até 500 nm. 
Portanto, foi possível obter nanopartículas poilméri-
cas carreadoras de EHPV com características com-
patíveis com a veiculação de fármacos direcionados 
para uso no sistema nervoso (medula espinhal).

Introdução
A nanotecnologia permite a utilização de 

sistemas que aumentem a eficiência de fármacos em 
baixas concentrações e a redução de efeitos adversos 
no organismo. As nanopartículas poliméricas, usadas 
em carreamento de fármacos, podem ser classifica-
das em nanocápsulas ou nanoesferas, nas quais o 
fármaco ou outra biomolécula de interesse por estar 
aprisionada ou adsorvida na superfície, respectiva-
mente. A superfície da nanopartícula pode ser modi-
ficada por funcionalização ou enxertia química de 
certas moléculas como o PLGA (KAPOOR et al., 
2015). Os métodos de preparação de nanopartículas 
poliméricas permitem a modulação de sua estrutura, 
composição e propriedades fisiológicas e o nanoma-
terial obtido para aplicações biomédicas dever ser 
completamente livre de aditivos ou reagentes tenso-
ativos e solventes orgânicos (MUSYANOVYCHET 
al., 2008). O carreamento de EHPV por tais veícu-
los pode representar uma importante estratégia para 
tratamento de afecções do sistema nervoso uma vez 
que este extrato apresenta ações anti-inflamatória 
(CAVENDISH et al., 2015) e antioxidante (FRO-
ZZA et al., 2013). No entanto, ainda não foram real-
izados estudos para obtenção, caracterização e aval-
iação da atividade neuroprotetora de nanopartículas 
poliméricas contendo extratos de própolis vermelha.

Materiais e métodos 
Primeiramente as vidrarias foram lavadas 

com uma solução de ácido. Clorídrico (HCl) a 8%. 
Então, 0.2 g de PVA foram pesados e adicionados 
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a 5 mL de água miliq. Na sequência, foram pesa-
dos 0.1 g de PLGA (50:50) e adicionados 8 ml de 
acetona (P.A.). Esta solução foi levada ao agitador 
magnético para homogeneização em banho gelado 
(-2 °C à 2 °C), com pH = 5. Após a completa di-
luição do PLGA foi acrescido 0,1 g (100 mg) e 
0,05 g (50 mg) de EHPV. Em seguida a amostra 
foi deixada em banho de gelo para homogeneiza-
ção durante 30 min. Posteriormente, a amostra de 
PLGA + EHPV já homogeneizada foi misturada 
à amostra de PVA, por meio gravitacional (gota-a-
gota), em seringa de 5 mL, com agulha de 13 x 0,45 
mm de diâmetro.  A solução foi deixada sob agita-
ção em banho de gelo por 14 horas e armazenada 
em geladeira. As amostras foram centrifugadas a 
5°C durante 5 min a 5000 rpm. O sobrenadante 
foi centrifugado novamente a 5 °C por 20 min a 
15000 rpm, o pellet foi homogeneizado e tanto o 
pellet quanto o sobrenadante foram armazenados 
no congelador em frascos identificados até a re-
alização de microscopia eletrônica de transmissão 
(TEM) para caracterização das amostras.

Resultados e Discussão
Das dez amostras sintetizadas, quatro 

amostras de nanoparticulas de PLGA + PVA e 
quatro contendo PLGA + EHPV mostraram re-
sultados positivos para a formação de nanopartic-
ulas. As amostras de PLGA razão molar de 50/50 
e viscosidade de 0,2 obtidas utilizando banho de 
gelo na sua síntese apresentaram-se dispersas, com 
dimensões de 100 nm a 1000 nm e formatos es-
féricos (Figura 1). 

A B

Figura 1: Imagens de nanoparticulas sintetizadas com 
PLGA +PVA (A), ou PLGA + PVA + EHPV (B), ob-

tidas por TEM. A seta indica a área mais clara onde o 
EHPV encontra-se adsorvido na superfície.

Conclusões 
Através das rotas de síntese utilizadas, ob-

teve-se nanopartículas poliméricas com EHPV 
adsorvido na superfície. As características de ta-
manho (500 nm) e dispersão em meio quoso são 
compatíveis com a veiculação de fármacos dire-
cionados para carreamento de fármacos e uso no 
sistema nervoso (medula espinhal).
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Resumo
Oxidação eletroquímica é uma abordagem 

promissora para o tratamento de águas residuais 
contendo poluentes orgânicos tóxicos ou refratári-
os, devido a sua facilidade de operação, alta eficiên-
cia e compatibilidade ambiental. O presente estu-
do, busca desenvolver ânodos dimensionalmente 
estáveis de misturas ternárias, de SnO2, Sb e Gd, 
depositadas em suporte de titânio, a uma tempera-
tura de 500°C, durante um tempo de calcinação de 
1, 2 e 3 h. Nesse sentido, está sendo desenvolvido 
um ânodo que apresente baixo desempenho para 
reações de desprendimento de oxigênio (RDO), 
com um menor tempo de preparo e com custo 
reduzido.

Introdução
Os processos de oxidação eletroquímica 

surgem como uma tecnologia limpa no tratamento 
de efluentes líquidos contaminados e apresentam 
total compatibilidade ambiental, pois, no final do 
processo, os compostos orgânicos podem ser oxi-
dados a óxidos gasosos (NO2, CO2 e H2O). Nesse 
sentido diversos tipos de eletrodos, incluindo 
IrO2, RuO2, PbO2, e SnO2 foram investigados; 
dentre eles, o eletrodo de SnO2 dopado com Sb é 
um dos mais adequados para a oxidação de polu-
entes orgânicos refratários [1]. 

O SnO2 é um material de eletrodo atraente 
para a oxidação anôdica de poluentes orgânicos, 
devido ao elevado sobrepotencial para o des-
prendimento de oxigênio e ao baixo custo em 
comparação com outros óxidos de metais no-
bres. O eletrodo de SnO2 dopado muitas vezes 
com Sb, melhora a sua condutividade elétrica. 
No entanto, o tempo de vida destes eletrodos 
é uma grande preocupação [2]. Os fatores que 
afetam a estabilidade do eletrodo Ti / Sb-SnO2 
são muito complicados e não foram estudadas 
exaustivamente acredita-se que a fixação fraca 
entre o substrato de Ti e o revestimento de Sb-
SnO2, e a passivação de o substrato de Ti são os 
principais fatores que conduziram à sua baixa 
estabilidade [3].

Na busca por ADEs (ânodos dimension-
almente estáveis) com maior resistência mecânica 
e maior atividade catalítica para a oxidação de 
orgânicos é comum o uso de dopantes. Estudos 
comprovam que eletrodos de Ti/SnO2–Sb dopa-
dos com diferentes quantidades de Gd, melhora a 
morfologia e o desempenho dos eletrodos de Ti/
SnO2-Sb [4].

No estudo desenvolvido, buscamos modi-
ficar e caracterizar eletrodos contendo misturas 
ternárias de SnO2, Sb e Gd, sintetizados com 93% 
5% e 2% respectivamente, depositados sobre sub-
stratos de Ti metálico usando o método de de-
composição térmica de cloretos usando o líquido 
iônico como solvente dos precursores metálicos. 
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Materiais e métodos
O titânio metálico apresenta, superficial-

mente, uma camada de óxidos de titânio que é 
isolante. Essa camada de óxidos foi removida utili-
zando soluções de HCl e ácido oxálico. Posterior-
mente a solução precursora foi sintetizada através 
da dissolução dos sais precursores metálicos ou as 
suas misturas no líquido iônico (LI), hidrogenos-
sulfato de metilimidazólio (HMIM H2SO4). Segui-
damente, o suporte de titânio foi pesado para a 
determinação da sua massa inicial, aplicando assim 
a solução precursora por pincelamento. Os sub-
stratos de titânio foram revestidos com misturas 
ternárias de SnO2, Sb e Gd, na temperatura de 
500°C durante um tempo de calcinação de 1, 2 ou 
3 h, Este procedimento foi repetido até alcançar a 
massa de óxido de 1,2 mg cm–2. 

Foi utilizado como eletrodo de trabalho um 
ânodo dimensionalmente estável preparado neste 
estudo, o contra eletrodo uma placa de platina e o 
eletrodo de referência o eletrodo de prata/ cloreto 
prata. Entre as técnicas eletroquímicas emprega-
das, destacam-se a voltametria cíclica, que foi uti-
lizada para determinar o comportamento eletro-
químico dos eletrodos.

Resultados e Discussão
Na Figura 1, observam-se os perfils volta-

métricos, obtidos em solução 0.1 mol L-1 de Na-

2SO4, dos eletrodos sintetizados usando diferentes 
tempos de calcinação. Com base nos resultados da 
Figura 1, é possível concluir que o método de sín-
tese de catalisador por meio de aplicação de liquido 
iônico representa uma rota viável e econômica já 
que os perfis voltamétricos dos eletrodos apresen-
tam elevados potenciais para a reação de despren-
dimento de oxigênio (RDO). Esta reação compete 
com a reação de oxidação de compostos orgânicos 
[5], por isso a procura de ADEs com potenciais 
elevados para a RDO. Assim, o aumento do tempo 
de calcinação resultou em uma diminuição do po-
tencial da RDO. Por outro lado, a área voltamé-
trica parece ter uma influencia positiva quando se 
aumenta o tempo de calcinação de 1 h para 2 h, 

mas o aumento para 3 h resulta numa diminuição 
desta áera, e consequentemente nos sítios ativos 
do material. 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
-0.0010

-0.0005

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

0.0020

0.0025

0.0030

0.0035

0.0040

 

 

 Eletrodo 1 (500 ºC - 1h)
 Eletrodo 2 (500 ºC - 2h) 
 Eletrodo 3 (500 ºC - 3h)

I /
 A

E / (V vs Ag/AgCl)

Figuras 1: Voltamogramas cíclicos obtidos a 100 mV 
s-1 em solução de Na2SO4 0.1 mol L-1 usando os ele-
trodos de Ti/SnO2–Sb–Gd preparados pelo método 
de LI a diferentes temperatura de calcinação.

Conclusões
Desta forma é possivel confirmar a 

viabilidade da sintese de eletrodos e comportamento 
voltametrico dentro do esperado. O eletrodo Ti/
SnO2–Sb–Gd preparado a temperatura de 500°C 
por 2 h, apresentou maior potencial para despren-
dimento de oxigênio.
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Resumo: 
Os resíduos agroindústrias de natureza lig-

nocelulósica se não receberem destinação adequa-
da, geram impactos ambientais, com isso é impor-
tante que as indústrias tenham uma preocupação 
com o meio ambiente reutilizando esses resíduos, 
tidos como uma perspectiva bastante promissora 
para a produção de biocombustíveis em larga esca-
la a um custo competitivo. Este trabalho objetiva 
avaliar a utilização de resíduo de abacaxi (Ananas 
comosus) como suporte de imobilização de lipase de 
Burkholderia cepacia (BC). Para isso foi realizada a 
caracterização do mesmo determinando seu teor 
de lignina, celulose e hemicelulose e avaliando 
quanto a capacidade de ser utilizado como suporte 
para imobilização da enzima lipase BC pela técnica 
de adsorção física. Sua composição lignocelulósica 
foi de 35% de celulose, 25% de hemicelulose e 5% 
de lignina. Seu melhor carregamento foi de 0,35g 
de enzima com atividade relativa de 1446 U/g 
B.Imob (atividade relativa 100%), enquanto que 
a melhor atividade relativa em termos percentuais 
foi a pH 7 em 50°C.

Introdução 
O uso de enzimas como catalisadores em 

processos industriais vem recebendo destaque, 
por apresentar algumas vantagens como a pos-
sibilidade de trabalhar com condições brandas 
de reação, além de reduzir a formação de sub-
produtos indesejáveis nos processos industriais. 
No entanto, as enzimas na forma livre não atende 
os requisitos para a aplicação em larga escala e as 
suas propriedades precisam ser otimizadas. Neste 
contexto a imobilização de enzimas apresenta 
como principais vantagens o aumento da resistên-
cia às condições extremas e reagentes químicos 
(FERNÁNDEZ et al.,2012). Porém as enzimas 
imobilizadas podem ser facilmente separadas do 
produto, isso permite a utilização das mesmas em 
diversas operações industriais. Diversos estudos 
são realizados no sentido de aprimorar as técni-
cas de imobilização, que visa à redução dos custos 
e aumento da estabilidade térmica e operacional 
das enzimas imobilizadas. Dessa forma, hoje em 
dia, prefere-se enzimas imobilizadas à livre devido 
à sua disponibilidade prolongada que limita pos-
teriores e redundantes processos de purificação 
(ZHAO et al., 2012; DATTA et al., 2013). 

Os resíduos agroindustriais ganharam im-
portância em sua utilização como suporte para 
a imobilização de enzimas, tendo em vista a sua 
grande disponibilidade e o baixo custo econômico. 
Nesta abordagem, a biomassa lignocelulósica ob-
tida como subprodutos agrícolas e resíduos indus-
triais são uma abundante, barata e renovável fonte 
de açúcares e uma desejável matéria-prima para 
uma produção sustentável de combustíveis líqui-
dos e produtos químicos, por meio de processos 
de biorefinaria (MENON & RAO, 2012). Dentre 
as frutas tropicais brasileiras, a abacaxi ocupa lugar 
de destaque o que leva o Brasil a ser considerado 
um dos maiores produtores mundiais da fruta. O 
fruto é utilizado tanto para o consumo in natura 
quanto na industrialização. Nesse processo de uti-
lização do fruto um dos resíduos agrícolas gerados 
é a coroa do abacaxi, o material lignocelulósico 
usado e estudado neste trabalho.
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Diante disto este trabalho objetiva avaliar a 
utilização de resíduo de abacaxi (Ananas comosus) 
como suporte de imobilização de lipase de Bur-
kholderia cepacia (BC), produzida, extraída e puri-
ficada no Laboratório de Processamento de Ali-
mentos do ITP, a partir da bactéria Bacillus sp. ITP 
001. As enzimas podem ser empregadas tanto para 
resolver problemas industriais como a formação 
de produtos secundários indesejáveis, como para 
produzir novos tipos de óleos e de gorduras. Se-
gundo a literatura a Lipase pode ser utilizada em 
reações de alcoólise contendo óleos vegetais e 
álcoois obtendo ésteres, os qual são vulgarmente 
conhecidos como biodiesel.

Materiais e métodos 
As amostras da coroa do abacaxi usadas como 

matéria-prima neste trabalho foram obtidas de pro-
cessamento da fruta no mercado local de Aracaju-
Sergipe. Os resíduos foram moídos para obtenção 
e controle de granulometria, caracterizados quimi-
camente de acordo com a metodologia do National 
Renewable of  Energy Laboratory (NREL, Golden, 
CO) e morfologicamente analisada por meio de 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e por 
Difratometro de Raio X. Para serem utilizadas como 
suporte enzimático no processo de imobilização da 
lipase, a biomassa foi utilizada in natura, e após trata-
mento pelas técnicas de organosolv e extração alca-
lina. As enzimas lipase de Burkholderia cepacia - LPS 
(30.000 U/g), comercializadas pela Amano (Amano 
Europe Enzyme Ltda., UK), foram utilizadas como 
agente enzimático. O procedimento de adsorção 
física (ADS) e a atividade hidrolítica da enzima livre 
e imobilizada foi determinada por meio de hidrólise 
conforme descrito por Soares et al. (1999). Caracter-
ização bioquímica da enzima imobilizada, tais como: 
efeito do pH e temperatura na atividade; estabilidade 
térmica; determinação dos parâmetros cinéticos; 

Resultados e Discussão 
A caracterização do resíduo in natura foi 

realizada visando determinar a sua composição 
química principalmente quanto aos teores de celu-

lose, hemicelulose e lignina como pode ser obser-
vado na Figura 1.

Figura 1: Porcentagens da composição do 
resíduo quanto aos teores de hemicelulose, celu-
lose e    lignina.

Os açúcares hemicelulósicos representam 
cerca de 25,4% ± 1,3 do resíduo, sendo a xilose o 
principal açúcar (11%). A glicose e o teor de ligni-
na (34,6% ± 0,9 e 5,14% ± 0,03 respectivamente). 
A soma dos componentes atingiu cerca de 90% 
para o resíduo, o que se deve a não quantificação 
de outros compostos presentes no material.

Neste trabalho o carregamento de enzima 
foi analisado variando a relação enzima/suporte e 
verificando a atividade relativa e o rendimento de 
imobilização baseados na atividade por grama de 
enzima imobilizada.

 

Figura 2: a) Relação entre enzima/suporte 
(m/m) em função da atividade relativa; b) Relação 
entre enzima/suporte (m/m) em função do rendi-
mento; em ambas após a imobilização no resíduo 
de abacaxi in natura utilizando dois métodos de 
secagem do resíduo.

A secagem foi feita a vácuo e no desseca-
dor, com valores de atividade relativa 1407 e 1446 

a)
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U/g B.Imob respectivamente. Além de obter uma 
maior atividade, economicamente falando sobre 
o uso da energia utilizada em cada processo, foi 
escolhida a secagem no dessecador. Após o carre-
gamento de 0,35 g/g suporte o processo entra em 
estado de equilíbrio sem haver maior imobilização 
da enzima, além disso o carregamento nos valores 
mais baixos são similares, e após 0,35 g/g no     su-
porte percebe-se uma perda de atividade.  

A lipase imobilizada em material lignoce-
lulósico in natura, e com tratamentos diferentes, 
organosolv e extração alcalina com carregamento 
de 0,35 g/g, apresentaram atividade máxima em 
pH 7,0, indicando que este método de imobilização 
não alterou o pH ótimo da enzima, já para a tem-
peratura o valor ótimo de atividade hidrolítica foi de 
50°C para o in natura e pra os demais foi de 60ºC re-
spectivamente. A lipase imobilizada foi mais estável 
na temperatura de 60ºC nos suportes estudados. Os 
valores dos parâmetros cinéticos de Michaelis-Men-
tem para os biocatalizadores imobilizados foram 
Km = 158 mM e Vmax = 3333,3U/g (in natura); Km = 
169,8 mM e Vmax = 1111,1U/g (extração alcalina); 
e, Km = 222 mM e Vmax = 2500 U/g (organosolv).

Conclusões 
Conclui-se que o melhor carregamento foi 

de 0,35 g/g, e a partir das caracterizações bio-
química, físico-química e morfológica pode-se ver-
ificar que os estudos deste trabalho apontam que o 
resíduo de abacaxi (Ananas comosus L. Merril) pode 
ser aproveitado como suporte para imobilização 
de enzimas, pois tem um baixo teor de lignina, e 
visto que os resultados apontam que a enzima Li-
pase BC não perde a atividade quando em contato 
com o material lignocelulósico. Obtendo melhores 
valores de atividade relativa no resíduo in natura.
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Resumo: 
A doença de Alzheimer (DA) caracteriza-

se por placas senis extracelulares, constituídas por 
β-amilóide e fusos neurofibrilares intracelulares 
formados pela proteína tau hiperfosforilada. O 
veneno de abelhas apresenta amplo espectro de 
ação sobre o sistema nervoso central, o que o tor-
na importante alvo de estudos para fins terapêu-
ticos na DA. O advento e a rápida evolução da 
nanotecnologia proporcionam novas ferramentas 
com potencial aplicação na área de neurociên-
cias, pois o desenvolvimento de nanofármacos 
promove maior controle da liberação de drogas, 
menor quantidade de administração e redução 
dos riscos de efeitos adversos. O presente estudo 
objetivou desenvolver nanopartículas poliméricas 
de ácido poli (láctico-co-glicólico) -PLGA-, car-
regadas com veneno de abelhas, para o tratamento 
da DA. Para tanto foram testados polímeros com 
diferentes razões molares (50:50 e 85:15) e visco-
sidades distintas (0.2; 0.5; 2.3 e 3.1). As amostras 
foram caracterizadas por Microscopia Eletrônica 
de Transmissão e Espalhamento de Luz Dinâmi-
co. Os resultados obtidos sugerem que o PLGA 
de composição 50:50 e viscosidade 0,2, deverá ser 
adotado para síntese de novos sistemas, por apre-
sentar melhores resultados referentes a tamanho, 
formato e distribuição das nanopartículas forma-
das, sugerindo maior sucesso na encapsulação da 
substância de interesse.

Introdução
A doença de Alzheimer (DA) caracteriza-se 

por alterações cognitivas e comportamentais pro-
gressivas que afetam sobremaneira a qualidade de 
vida dos indivíduos acometidos (SULTZER et al., 
2014). Estudos apontam amplo espectro de ação 
do veneno de abelhas sobre desordens neurológi-
cas. O veneno consiste numa mistura complexa de 
enzimas, peptídeos e aminoácidos (FERREIRA-
JUNIOR et al., 2010). Estima-se que a fosfolipase 
A2, segundo composto majoritário, atue sobre a 
fisiopatologia da DA, bloqueando a formação da 
proteína β-amilóide e impedindo o surgimento 

desta molécula nos neurônios (SCHAEFFER et 
al., 2011). Neste contexto, a aplicação da nano-
tecnologia para o desenvolvimento de fármacos 
mais eficazes modificou o panorama das indústrias 
farmacêuticas e de biotecnologia, por possibilitar 
o aumento de eficiência da droga em baixas con-
centrações e redução de efeitos colaterais (POOL 
et al., 2012). Deste modo, no presente trabalho, 
objetivou-se desenvolver nanopartículas poliméri-
cas de PLGA, carregadas com veneno de abelhas, 
para o tratamento da doença de Alzheimer.

Materiais e métodos 
Foram testadas diferentes razões molares 

(50:50 e 75:15) de PLGA, bem como diferentes 
viscosidades (0.2; 0.5; 2.3 e 3.1) e aplicado o mé-
todo descrito por POOL et al., 2012. Para síntese 
do sistema PLGA/ acetona adicionou-se 0,1 g de 
PLGA à 8 mL de acetona, sob agitação magnética, 
a -2 °C até homogeneização do sistema.

 Para síntese da solução de PVA foi adi-
cionado 0,2 g de PVA à 5 mL de água deionizada. 
Em seguida esta solução foi posta em ultrassom, 
adicionou-se 15 mL de água deionizada e o sistema 
foi levado ao agitador magnético até sua homoge-
neização e posterior filtragem. A solução de PLGA 
foi adicionada a de PVA, mantida sob agitação mag-
nética e centrifugada. Por fim, o sobrenadante e o 
pellet do sobrenadante foram liofilizados. 

Para preparação de nanopartículas de 
PLGA contendo veneno de abelhas, esta substân-
cia foi dissolvida na solução de PLGA-acetona. 
Em seguida, o sistema foi adicionado à solução de 
PVA e foi adotado todo o protocolo de homoge-
neização e centrifugação supracitado. As amostras 
de nanopartículas obtidas, com e sem veneno de 
abelha, foram caracterizadas por Microscopia Ele-
trônica de Transmissão (MET) e Espalhamento de 
Luz Dinâmico (DLS).

Resultados e Discussão 
Após análises por MET, observou-se que 

amostras de PLGA 50:50, viscosidade 0.5, quando 
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sintetizadas em temperatura ambiente formaram 
partículas esféricas, ocas, agregadas em cachos, 
com aspecto morfológico homogêneo e tamanho 
aproximado de 500 nm. Uma vez reduzida a tem-
peratura de síntese para -2 °C, foi mantido o for-
mato esférico e tamanho das nanopartículas, que 
apresentaram-se dispersas e com aspecto poroso, 
o que permite possível ancoramento e encapsula-
mento de fármacos. 

Amostras de PLGA 50:50, com menor 
viscosidade (0.2), quando sintetizadas a -2°C, for-
maram nanopartículas esféricas, ocas, dispersas, 
uniformes em tamanho e inferiores a 200 nm, 
sugerindo possível encapsulação do fármaco de 
interesse. A análise por DLS destas amostras iden-
tificou partículas com média de 507 nm e índice 
de polidispersividade (IP) de 0.382. Estima-se 
que a baixa viscosidade do PLGA utilizado nesta 
amostra tenha contribuído para o resultado (MO-
RA-HUERTAS et al., 2011). 

Amostras de PLGA 85:15, com viscosi-
dades 3.1 e 2.3, apresentaram pouca solubilidade do 
polímero e forte retenção do solvente orgânico, em 
consonância com o estudo de Oliveira et al., (2013). 

Amostras de nanopartículas com veneno de 
abelhas, a base de PLGA 50:50, viscosidade 0.2, 
apresentaram-se esféricas e homogêneas na MET. 
A análise por DLS destas amostras identificou 
partículas com 318 nm e 312 nm e IP de 0.098 e 
0.212, respectivamente.

Conclusões 
Sugere-se que o PLGA de composição 

50:50 e viscosidade 0,2, deverá ser adotado para 
síntese dos novos sistemas, por apresentar mel-
hores resultados referentes a morfologia e distri-
buição das nanopartículas formadas, sugerindo 
maior sucesso na encapsulação da substância de 
interesse.
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A Classificação Inter-

nacional de Funcionalidade, Incapacidade e saúde 
(CIF) relata os estados de saúde de pessoas por-
tadoras de alguma deficiência motora a partir de 
cinco categorias que permiti descrever situações 
referentes as restrições e funcionalidade (FARIAS; 
BUCHALA, 2005).   OBJETIVO: Verificar o per-
fil de pacientes através da CIF em pacientes neu-
rológicos de média e baixa complexidade assistidos 
pelo Sistema Único de Saúde em Clínica Escola de 
Fisioterapia em Universidade Privada. METODO-
LOGIA: Trata-se de uma pesquisa prospectiva, 
de campo e analítica, com N=47 pacientes com 
idade entre 18 a 64 anos com diagnóstico clínico 

de comprometimento neurológico, classificados de 
acordo com a CIF e seus constructos para função 
do corpo, estrutura do corpo, desempenho (ativi-
dades e participação), e fatores contextualizados 
(ambientais e pessoais). Os dados foram analisados 
de acordo com o teste Qui-quadrado, respeitando 
p<0.05. RESULTADOS:Foi encontrado valores 
significativos para comprometimento motor leve 
e moderado; ausência parcial de movimento, onde 
os MMII são mais comprometidos que os MMSS; 
já o desempenho das atividades e participação, não 
apresentaram incapacidade para tarefa simples, 
porém incapacidade para as complexas; e faz uso 
regular das tecnologias. CONCLUSÃO: Através da 
CIF foi possível delinear o perfil dos pacientes do 
centro de Reabilitação de referência do município 
de Sergipe apresentando comprometimento leve e 
moderado para as deficiências motoras.

.
INTRODUÇÃO: 
A Classificação Internacional de Funcio-

nalidade, Incapacidade e saúde (CIF) relata os es-
tados de saúde de pessoas portadoras de alguma 
deficiência motora a partir de cinco categorias que 
permiti descrever situações referentes as restrições 
e funcionalidade (FARIAS; BUCHALA, 2005). 

OBJETIVO: 
Verificar o perfil de pacientes através da 

CIF em pacientes neurológicos de média e baixa 
complexidade assistidos pelo Sistema Único de 
Saúde em Clínica Escola de Fisioterapia em Uni-
versidade Privada. 

METODOLOGIA: 
Trata-se de uma pesquisa prospectiva, de 

campo e analítica, com N=47 pacientes com idade 
entre 18 a 64 anos com diagnóstico clínico de com-
prometimento neurológico, classificados de acordo 
com a CIF e seus constructos para função do corpo, 
estrutura do corpo, desempenho (atividades e par-
ticipação), e fatores contextualizados (ambientais 
e pessoais). Os dados foram analisados de acordo 
com o teste Qui-quadrado, respeitando p<0.05. 
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RESULTADOS:
Foi encontrado valores significativos para 

comprometimento motor leve e moderado; ausên-
cia parcial de movimento, onde os MMII são mais 
comprometidos que os MMSS; já o desempenho 
das atividades e participação, não apresentaram 
incapacidade para tarefa simples,porém incapaci-
dade para as complexas; e faz uso regular das tec-
nologias. 

CONCLUSÃO: 
Através da CIF foi possível delinear o perfil 

dos pacientes do centro de Reabilitação de refer-
ência do município de Sergipe apresentando com-
prometimento leve e moderado para as deficiên-
cias motoras
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A Classificação Inter-

nacional de funcionalidade e Incapacidade (CIF) 
foi introduzida como uma ferramenta prioritária 
na contribuição e qualificação da informação 
para a melhoria do gerenciamento no Sistema 
de Saúde (BRASIL, 2008). OBJETIVO: Avaliar 
a capacidade funcional dos usuários assistidos 
pelo Sistema Único de Saúde em média e baixa 
complexidade de acordo com Classificação In-
ternacional de Funcionalidade e Incapacidade em 
um dos dois Centros de Reabilitação Motora de 
Sergipe. METODO: Pesquisa de campo e avali-
ativa, com N=25 indivíduos, entre 18 e 64 anos, 
com diagnostico clínico neurológico. Os mesmos 
eram classificados pela CIF visando: corpo, estru-
tura, desempenho e fator ambiental, além da men-
suração angular das articulações com flexímetro 
pendular. RESULTADO: Na função do corpo 
foi visto significância (p<0.001) para deficiência 
moderada nas articulações, músculos e forças; nas 
estruturas do corpo foi observado comprometi-
mento grave em membro superior com ausência 
parcial de movimento, moderado e com ausência 
parcial em coluna e nos membros inferiores, em 
todos os seguimentos predomínio do lado direito 
ou em ambos os lados; as atividades demonstr-
aram deficiência moderada para realizar tarefas e 
deficiência grave para atividades complexas, a par-
ticipação teve comprometimento moderado para 
tarefas domesticas e comprometimento moderado 
a grave em tarefas domesticas complexas; nos fa-
tores ambientais houve facilitador elevado para 
medicamentos e leve para produtos e tecnologia. 
A fleximetria foi significativa (p<0.001) em rela-
ção à flexão plantar de tetraparéticos quando com-
parados a hemiparéticos. CONCLUSÃO: O perfil 
atendido foi de pacientes com deficiência mod-
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erada. O tônus apresentou deficiência moderada. 
Os membros superiores são mais comprometidos 
que os inferiores com ausência parcial à direita. As 
atividades de participação e desempenho também 
se apresentam de forma moderada, com facilita-
dor elevado para medicamentos e leve para produ-
tos e tecnologias. 

Introdução 
A Classificação Internacional de funciona-

lidade e Incapacidade (CIF) foi introduzida como 
uma ferramenta prioritária na contribuição e quali-
ficação da informação para a melhoria do geren-
ciamento no Sistema de Saúde. A CIF responderá 
questões importantes de Saúde Pública, pois ela irá 
perceber em qual estado esta pessoa se encontra 
(BRASIL, 2008).

Materiais e métodos 
 Pesquisa de campo e avaliativa, com N=25 

indivíduos, entre 18 e 64 anos, com diagnostico 
clínico neurológico. Os mesmos eram classificados 
pela CIF visando: corpo, estrutura, desempenho e 
fator ambiental, além da mensuração angular das 
articulações com flexímetro pendular para analise 
das estruturas musculares e articulares.

 
Resultados e Discussão 
 Na função do corpo foi visto significância 

(p<0.001) para deficiência moderada nas articula-
ções, músculos e forças; nas estruturas do corpo 
foi observado comprometimento grave em mem-
bro superior com ausência parcial de movimento, 
moderado e com ausência parcial em coluna e nos 
membros inferiores, em todos os seguimentos pre-
domínio do lado direito ou em ambos os lados; as 
atividades demonstraram deficiência moderada para 
realizar tarefas e deficiência grave para atividades 
complexas, a participação teve comprometimento 
moderado para tarefas domesticas e comprome-
timento moderado a grave em tarefas domesticas 
complexas; nos fatores ambientais houve facilitador 
elevado para medicamentos e leve para produtos e 
tecnologia. A fleximetria foi significativa (p<0.001) 

em relação à flexão plantar de tetraparéticos quando 
comparados a hemiparéticos.

Conclusões 
O perfil atendido foi de pacientes com defi-

ciência moderada. O tônus apresentou deficiência 
moderada. Os membros superiores são mais com-
prometidos que os inferiores com ausência parcial 
à direita. As atividades de participação e desem-
penho também se apresentam de forma modera-
da, com facilitador elevado para medicamentos e 
leve para produtos e tecnologias. 
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Resumo:
A produção de pólen apícola é considerada 

uma das atividades mais rentáveis na apicultura. 
Apesar do grande potencial polinífero do estado 
de Sergipe, não há produção suficiente. Alguns fa-
tores podem influenciar diretamente na produção: 
equipamentos adequados, manejo, mão de obra es-
pecializada, flora polinífera, patologia apícola, lon-
gevidade da rainha e genética das abelhas. O ob-
jetivo do presente trabalho foi avaliar a produção 
mensal e anual de pólen apícola e correlacionar 
com o comportamento higiênico em colônias de 
abelhas africanizadas para aplicação em trabalhos 
de melhoramento. A produção foi avaliada por 
meio de pesagens mensais durante 5 dias. O teste 
comportamento higiênico foi realizado com base 
no método de perfuração de crias, durante uma 
estação chuvosa e outro em uma não-chuvosa. 
Os dados foram analisados pelo teste de ANOVA 
e pós-teste de Tukey, e correlações de Pearson, 
considerando significativo para p<0,05 (n=21). 
A variabilidade entre as colônias com relação a 
produção de pólen foi estatisticamente significa-
tiva (p<0,05, p=0,04). O mês mais produtivo foi 
maio (7300g). Foram classificadas 7 colônias como 
higiênicas e 14 não-higiênicas, a produção media 
das colônias higiênicas (1834g) foi 931g a mais que 
as não-higiênicas (903g), sendo estatisticamente 
significativo p<0,05). A chuva (p<0,05) influen-
ciou negativamente na produção de produtividade 
do pólen, porém não foi um fator terminante. 
Para realização de trabalhos de seleção e melho-

ramento genético para produção de pólen deve-se 
ser levada em consideração a seleção das colônias 
quanto ao comportamento higiênico.

Introdução 
O estado de Sergipe destaca-se como grande 

produtor de pólen apícola, que concentra-se na 
região do município de Brejo Grande, detentor de 
um dos mais baixos Índices de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do país.  A produção de pólen apí-
cola é uma atividade muito valorizada, mas exige 
maior nível tecnológico comparado a produção de 
mel (BRITO, 2014). Doenças e pragas apícolas é 
um dos fatores que pode limitar a produção devido 
a quedas bruscas na população tornando-se ne-
cessário, portanto, a utilização de métodos que ven-
ham controlar ou impedir o desenvolvimento des-
tas, como a aplicação do comportamento higiênico, 
o qual é de extrema importância para estudos gené-
ticos, como seleção de linhagens mais higiênicas, 
que visa aumentar a frequência dos genes desejáveis 
obtendo assim sucesso relacionado ao desenvolvi-
mento e produtividade (GRAMACHO & GON-
ÇALVES, 2009 a,b). 

Materiais e métodos 
O experimento foi realizado em um 

apiário comercial, localizado no município de 
Brejo Grande, no povoado de Brejão dos ne-
gro-SE-Brasil, no período de fevereiro de 2014 
a 2015. As avaliações das colmeias foram fei-
tas pesando o pólen retirado dos coletores no 
próprio apiário, colocados em recipiente plásti-
co e pesados com uma balança portátil digital 
em um período de cinco dias seguidos duran-
te cada mês. Durante o período das pesagens 
foram coletados dados climáticos de tempera-
tura, umidade, vento e chuva no Instituto Na-
cional de Meteorologia (INMET). Para a aval-
iação do comportamento higiênico foi utilizado 
o método de perfuração de crias descrito por 
Newton e Ostasiewski (1986) e modificado por 
Gramacho e Gonçalves (1994 e 1999). Foram 
avaliadas duas estações climáticas: período chu-
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voso (em julho) e não-chuvoso (janeiro). Foi uti-
lizado o programa BioEstat 5.3 para as análises 
estatísticas, e análise de variância ANOVA-onde 
way e pós test de Tukey, e para correlação da 
produção de pólen e os fatores climáticos foi 
aplicado teste de Correlação Linear de Pearson.

Resultados e Discussão 
Foram avaliadas um total de 21 colônias, 

onde 7 foram classificadas como higiênicas e 
14 não higiênicas. As colmeias mais produtivas 
foram as higiênicas (removem acima de 80% 
de crias mortas), que produziram em média 
1834g enquanto as não-higiênicas 903g, com 
uma diferença 931g, diferença estatisticamente 
significante (p<0,050, p=0,0431). Estes resul-
tados, corrobora com encontrados por PAN-
KIW et al., 2008; MESSAGE, 2010; MACHA-
DO, 2013) demonstram que colônias higiênicas 
são mais aptas na produção de pólen por terem 
mais áreas de crias abertas, estimulando o for-
rageio das abelhas campeiras para coleta de 
pólen devido aos feromônios das crias. Os me-
ses mais produtivos que foram respectivamente 
maio (7300g), junho (6397g), julho (6400g) e 
janeiro (5330g). Dos fatores climáticos estu-
dados, apenas a chuva foi estatisticamente sig-
nificante (p<0.0173), mas não determinante na 
produção de pólen, pois durante o período de 
estudo não registrou-se ocorrências de longos 
e constantes períodos chuvosos, no entanto 
esta variável pode ter contribuído para a baixa 
produção no período, devido a redução das 
atividades forrageiras das operárias.

Conclusões
As colônias higiênicas foram superiores em 

produção que as não higiênicas, demostrando que 
o comportamento higiênico deve ser aplicado em 
trabalhos de seleção para alta produção de pólen. 
Dos fatores climáticos, apenas chuva tem influen-
cia na produção (p<0.0173), porem não é um fator 
determinante na produção de pólen apícola.
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Resumo
Devido às peculiaridades inerentes à ter-

ceira idade e ao aumento da expectativa de vida 
humana nos últimos anos, tem-se levantado dis-
cussões a respeito de assuntos relacionados ao 
envelhecimento e a qualidade de vida, de modo 
a buscar uma abordagem geriátrica mais global 
sobre problemas relacionados a essa faixa etária. 
Nesse sentido, este estudo objetiva identificar pa-
drões espaciais de qualidade de vida, depressão e 
funcionalidade familiar de idosos no município de 
Nossa Senhora das Dores/SE, com o intuito de 
compreender como a qualidade de vida e sintomas 
depressivos se relacionam e se distribuem espacial-
mente no interior sergipano.

Introdução
O envelhecimento é caracterizado por uma 

série de transformações físicas, funcionais, sociais 
e psicológicas que afetam cada indivíduo de ma-
neira diferenciada. A forma como o indivíduo che-

ga a esta etapa da vida depende das circunstâncias 
históricas e socioculturais, da ocorrência de doen-
ças, de fatores genéticos e ambientais (OLIVEIRA 
et al.,2012). Com o aumento da expectativa de vida 
e o envelhecimento populacional, tem sido pos-
sível que um maior número de pessoas experiencie 
as diversas transformações peculiares a esta fase.

Sendo assim, com o aumento da proporção 
de idosos em relação a outros grupos etários, reve-
la-s um grande desafio para os sistemas de saúde, 
já que promove alterações no paradigma sanitário, 
evidenciado pelo o aumento da frequência das 
doenças crônicas e degenerativas (LACERDA et 
al., 2011). Em conjunto com o envelhecimento 
populacional, o aumento da expectativa de vida 
constitui a transição demográfica, um fenômeno 
que apesar de ser um fenômeno mundial não têm 
ocorrido da mesma maneira, nas diferentes par-
tes do planeta (WHO, 2011). O número de idosos 
no Brasil, por exemplo, passou de 3 milhões, em 
1960, para 7 milhões, em 1975, e 20 milhões em 
2008 – um aumento de quase 700% em menos de 
50 anos (VERAS, 2009). 

Materiais e Métodos
A metodologia utilizada no presente trabal-

ho foi um estudo epidemiológico do tipo ecológi-
co visando avaliar como o contexto social e ambi-
ental pode afetar a saúde de grupos populacionais.

O estudo foi realizado com 350 indivíduos 
e os dados necessários para esta análise foram 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, análise de rede de relações 
sociais, além de um questionário de caracterização 
sociodemográfica. As coordenadas geográficas 
das residências dos idosos foram registradas com 
auxílio de receptor GPS Garmin para posterior 
análise espacial. 

Os dados foram analisados por meio da 
estatística descritiva, medidas de associação e cál-
culo de índices de correlação entre as variáveis, 
com uso do programa SPSS, versão 19. A análise 
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espacial das variáveis estudadas foi feita por meio 
da técnica de interpolação exploratória e estima-
tiva de Kernel. Esta etapa do estudo, bem como a 
construção de mapas foi executada com auxílio do 
programa Terra-view, versão 4.2.2. 

Foram incluídas na avaliação pessoas com 
idade igual ou maior que 60 anos e que aceitaram 
participar deste estudo por meio da assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Foram excluídos os sujeitos que apresen-
tarem comprometimento cognitivo avaliado pelo 
Mini Exame do Estado Mental.

Resultados e Discussão
A partir da amostra foi possível perceber que 

a população idosa feminina é maior que a população 
idosa masculina e que esta acarreta maiores problemas 
acerca da qualidade de vida, depressão e funcionali-
dade familiar quando comparadas ao sexo oposto. 

Pôde-se observar que a maior parte dos 
participantes da amostra possuem apenas o ensino 
fundamental devido à necessidade de exercer uma 
profissão que foi unânime (Lavrador) e que grande 
parte dessa população são casados ou viúvos.

Verificou-se também que todos os partici-
pantes são portadores de doenças crônicas, sendo 
a hipertensão a mais frequente e que devido a ne-
cessidades peculiares, uma pequena parte necessita 
do auxílio de um cuidador, sendo que a população 
feminina é a que mais necessita deste. 

Observa-se também que em relação as 
domínios funcionais os homens possuem uma 
melhor vitalidade e pouca capacidade funcional, 
enquanto que as mulheres também possuem uma 
boa vitalidade e baixo aspecto físico. 

Verificou-se ainda que em relação ao apgar 
familiar, a população masculina apresentou os mel-
hores resultados familiares enquanto que as mul-
heres apresentaram uma moderada disfunção famil-
iar. Já na escala de depressão geriátrica, a população 
masculina também apresentou os melhores resul-
tados enquanto que a população feminina apresen-
tou em grande escala sintomas de depressão e uma 
pequena parte desta apresentou depressão severa.

Conclusões
Durante o desenvolvimento das entrevistas, 

identificou-se que apesar da população idosa mas-
culina ser a que menos recorre a atendimento à 
saúde, apresentam melhores condições em relação 
a população idosa feminina e que estas são emo-
cionalmente mais frágeis, uma vez que tiveram os 
maiores índices de depressão severa.  A avaliação 
realizada corroborou para uma melhor manuten-
ção da qualidade de vida, depressão e funciona-
lidade familiar dos idosos no município, uma vez 
que observou-se os territórios com maior déficit 
de apoio em relação aos dados obtidos.

Desse modo, com o estudo, foi possível a 
obtenção de resultados a cerca da saúde da popu-
lação idosa do município de Nossa Senhora das 
Dores/SE que podem vir a contribuir para a con-
strução de estratégias para prevenção e promoção 
de saúde de indivíduos da melhor idade no Nor-
deste brasileiro. Esses dados (qualidade de vida, su-
porte familiar e depressão), configuram-se em um 
diagnóstico preliminar e podem gerar subsídios 
para definir estratégias de intervenção alternativas, 
viáveis tanto em programas gerontogeriátricos 
quanto em políticas sociais gerais, no intuito de 
promover o bem- estar deste grupo populacional.
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Resumo: 
Produtos apícolas que apresentam ativi-

dade antioxidante e anti-inflamatória podem rep-
resentar novas estratégias para promover a neu-
rorregeneração neuronal dopaminérgica. Neste 
trabalho investigou-se o efeito da administração 
do extrato hidroetanólico de própolis vermelha 
(EHPV: 10 e 50 mg/kg, por via oral no volume 
de 1 mL, em solução salina contendo Tween 80 a 
2%), da apitoxina (0,01 e 1 mg/kg, por via subcu-
tânea, em 40 µL) ou dos veículos após a lesão da 
via nigroestriatal nos núcleos da base de ratos e 
camundongos, respectivamente. A lesão foi indu-
zida por meio de cirurgia estereotáxica para aplica-
ção intraestriatal da toxina 6-hidroxidopamina (6-
OHDA) ou solução salina e os tratamentos foram 
administrados diariamente por duas semanas. Os 
animais foram eutanasiados após 21 dias para cole-
ta e processamento histológico dos encéfalos. Foi 
realizada reação imunohistoquímica para a enzima 
tirosina-hidroxilase (TH), marcador de neurônios 
dopaminérgicos. O número de neurônios rema-
nescentes em cada grupo foi quantificado (média 
e erro padrão da média) e os resultados foram ex-
pressos como porcentagem em relação ao grupo 

controle. Foi utilizada análise de variância de uma 
via seguida do pós-teste de Tukey. Observou-se 
que a 6-OHDA promoveu redução significativa 
do número médio de neurônios remanescentes 
(51,7% ± 4 em ratos e 75,7% ± 4 em camun-
dongos) e que os tratamentos com EHPV a 10 
mg/kg (137% ± 14) e com apitoxina a 0,1 mg/kg 
(104,5% ± 8) aumentaram de forma significativa 
estes valores. Os resultados mostraram, portanto, 
efeito neuroprotetor dos produtos testados sobre 
a morte neuronal dopaminérgica.

Introdução
Evidências sugerem que o estresse oxidativo 

e a inflamação mediada pela ativação da micróglia 
possam contribuir para o processo patogênico da 
morte neuronal e progressão da doença de Parkin-
son (MOSLEY et al., 2006). Neste sentido, dois 
produtos apícolas possuem atividade antioxidante 
e anti-inflamatória descritas na literatura: a própo-
lis vermelha - substância resinosa obtida pelas 
abelhas através da coleta de resinas da flora – e a 
apitoxina, o veneno produzido por abelhas Apis 
mellifera (FROZZA et al., 2013; LEE et al., 2012). 
Estudos farmacológicos são desejáveis para con-
firmação de sua possível atividade neuroprotetora. 
No presente trabalho utilizaram-se modelos para 
estudo da doença de Parkinson a partir da apli-
cação de toxina 6-OHDA na via nigroestriatal de 
roedores e avaliação da morte neuronal dopami-
nérgica por meio da marcação de neurônios dopa-
minérgicos marcados para a enzima TH.

Materiais e métodos 
A lesão foi induzida por meio de cirurgia 

estereotáxica para aplicação unilateral da toxina 
6-hidroxidopamina (6-OHDA) ou solução salina 
no núcleo estriado de ratos ou camundongos con-
forme descrito por Gomes et al. (2008) e Francar-
do et al. (2011), respectivamente. Os tratamentos 
foram administrados diariamente por duas sema-
nas: EHPV: 10 e 50 mg/kg, por via oral no volume 
de 1 mL, em solução salina contendo Tween 80 a 
2%), da apitoxina (0,01 e 1 mg/kg, por via sub-
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cutânea, em 40 µL) ou dos veículos. Os animais 
foram eutanasiados após 21 dias em câmara de 
CO2 para coleta e processamento histológico dos 
encéfalos, que foram fixados em formalina (10%) 
tamponada e incluídos em parafina. Os blocos 
rígidos foram levados ao micrótomo para fornecer 
os cortes de 5µm de espessura.

Para a coloração da TH, foram seguidos os 
procedimentos de recuperação antigênica (dois 
ciclos de 20 min em forno de micro-ondas com 
tampão citrato pH 6,0), bloqueio da peroxidase 
endógena (H2O2 a 3%, metanol 20%), incubar as 
secções com anticorpo primário anti-TH prove-
niente de soro de coelho (1:100, Santa Cruz Bio-
technology) durante 14 horas a 18°C, incubar com 
anticorpo secundário anti-coelho (1:500) durante 
duas horas, amplificação e detecção da reação 
por meio do sistema avidina/biotina/peroxidase 
(1:250) e revelação com 3’3 diaminobenzidina 
(DAB). Entre os procedimentos os cortes foram 
lavados em tampão fosfato (PBS, pH 7,4) à tem-
peratura ambiente. As lâminas com as secções co-
radas foram desidratadas, diafanizadas e montadas. 

As imagens foram capturadas das lâminas 
usando câmara de vídeo acoplada a microscópio 
óptico (aumento de 100X), transferidas para o mi-
crocomputador e analisadas pelo software “Image 
J” quanto ao número de neurônios na substância 
negra compacta (SNc) com marcação positiva para 
TH do lado lesionado.

Os resultados (média e erro padrão da 
média de neurônios marcados) foram expressos 
como porcentagem em relação ao grupo controle 
(aplicação intracerebral de salina e tratamento com 
veículo). Foi utilizada análise de variância de uma 
via seguida do pós-teste de Tukey. Valores de p 
< 0,05 foram considerados significantes. Foi uti-
lizado o programa Prima, versão 19,0.

Resultados e Discussão 
Em ratos, a aplicação de 6-OHDA pro-

moveu redução significativa do número de 
neurônios remanescentes em relação ao grupo não 
lesionado. Este efeito foi modificado pelo EHPV 

na dose de 10 mg/kg, enquanto a dose de 50 mg/
kg não mostrou alteração significativa (F 3,19 = 
15,12, p < 0,0001, figura 1A). Em camundongos 
também foi observada diminuição do número de 
neurônios após lesão e efeito neuroprotetor da 
apitoxina na dose de 0,1 mg/kg, sem efeito para 
a dose de 0,01 (F 3,32 = 9,7, p < 0,0001, figura 1B). 
Considerando as ações biológicas do EHPV e da 
apitoxina, seu efeito neuroprotetor pode estar re-
lacionado às suas ações antioxidante (FROZZA et 
al., 2013), no caso do EHPV, e anti-inflamatória 
(KIM et al., 2011), no caso da apitoxina.

Figura 1 Porcentagem de neurônios dopa-
minérgicos marcados (em relação aos grupos con-
trole) para a enzima tirosina-hidroxilase (TH+) na 
substância negra compacta (SNc) após administra-
ção intracerebral de salina (SAL) ou 6-OHDA em 
ratos (A) e camundongos (B). Colunas represen-
tam as médias e barras o EPM. VEIC: veículos; 
EHPV: extrato hidroetanólico de própolis vermel-
ha; API: apitoxina; 0,01, 0,1, 10 e 50 referem-se às 
doses. Letras diferentes indicam valores significati-
vamente distintos.

Conclusões 
Os resultados indicam que os produtos apí-

colas testados exerçam efeito neuroprotetor sobre 
a morte neuronal dopaminérgica. Novos ensaios 
serão realizados a fim de verificar o mecanismo 
subjacente.

Agradecimentos 
Ao Conselho Nacional de Desenvolvim-

ento Científico e Tecnológico e à Fundação de 
Apoio à Pesquisa e Inovação Tecnológica do Es-
tado de Sergipe (FAPITEC-SE).



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 131 ]

Referências 
FRANCARDO V et al. Impact of  the lesion 
procedure on the profiles of  motor impairment 
and molecular responsiveness to L-DOPA in the 
6-hydroxydopamine mouse model of  Parkinson’s 
disease. Neurobiol Dis., v. 42, p. 327-340, 2011.
FROZZA, CO et al. Chemical characterization, 
antioxidant and cytotoxic activities of Brazilian red 
propolis. Food Chem Toxicol., v. 52, p. 137- 42, 2013.
GOMES, MZ et al. A nitric oxide synthase 
inhibitor decreases 6-hydroxydopamine effects 
on tyrosine hydroxylase and neuronal nitric oxide 
synthase in the rat nigrostriatal pathway. Brain 
Res., v. 1203, p. 160-169, 2008.
KIM, JI et al. Bee venom reduces 
neuroinflammation in the MPTP-induced model 
of  Parkinson’s disease. Int J of  Neurosci., v. 
121, n. 4, p. 209-217, 2011a.
MILLER, RL et al. Oxidative and inflammatory 
pathways in Parkinson’s disease. Neurochem 
Res., v. 34, n. 1, p. 55-65, 2009.
MOSLEY, RL et al. Neuroinflammation, 
Oxidative Stress and the Pathogenesis of  
Parkinson’s Disease. Clin Neurosci Res., v. 6, n. 
5, p. 261-281, 2006.

CAPACIDADE DE BIORREMEDIAÇÃO 
DE MICRORGANISMOS 

DEGRADADORES DE COMPOSTOS 
DE PETRÓLEO (HPA’S) EM 

SEDIMENTOS DE MANGUEZAL DE 
ARACAJU/SE 

Caroline Alves de Olinda Costa (PRO-
BIC/Unit), e-mail: carololindabiomed@gmail.
com; Karla Cristina Santos Freire, Francine 
Ferreira Padilha (Orientadora), e-mail: fpadil-
ha@yahoo.com.br.

Universidade Tiradentes/Biomedicina/
Aracaju, SE. 

Palavras-chave: biorremediação, man-
guezais, cromatografia gasosa

Resumo: 
Os manguezais tropicais são considerados 

um dos ecossistemas mais produtivos do mundo, 
sendo caracterizados pela alta taxa de ciclagem de 
matéria orgânica e nutrientes que ocorre entre os 
oceanos e os ambientes terrestres. A contamina-
ção do solo de manguezal por hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos (HPAs) tem como causa, a 
ação antropogênica devido à produção destes pela 
indústria, extração, transporte e refino do petróleo 
e de seus derivados. Micro-organismos presen-
tes neste ecossistema são uma das alternativas de 
degradação de HPAs através da biorremediação. 
Em vista disso, o presente estudo teve como ob-
jetivo a caracterização e avaliação da capacidade 
de biorremediação de micro-organismos de solo 
de mangue em compostos de petróleo (HPAs). As 
amostras foram coletadas em triplicatas. No cul-
tivo dos micro-organismos, foi utilizado o meio 
salino MSM, com subseqüente inoculação dos 
microrganismos neste (através de alíquotas de solo 
enriquecido em NaCl). Após o preparo do inoculo, 
as amostras foram incubadas a 150 rpm e 20ºC ±2 
por 14 dias. Ao final, amostras foram inoculadas em 
ágar nutriente para avaliação de crescimento micro-
biano, através da contagem de colônias, e a detecção 
do consumo dos HPAs pela cromatografia gasosa 
(GC-FID), onde a análise de variância e o teste de 
médias avaliaram as diferenças significativas entre 
os mesmos. Os resultados permitiram concluir que 
o manguezal possui características exclusivas, com a 
presença de organismos distintos, revelando um po-
tencial na biorremediação, além de outros produtos 
biotecnológicos e industriais a serem explorados.

Introdução 
Os manguezais são considerados um dos 

ecossistemas mais produtivos do mundo e pos-
suem taxas elevadas de utilização de nutrientes e 
reciclagem de matéria orgânica entre o oceano e o 
continente (MENDES et al., 2012).
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As comunidades microbianas presentes em 
solos de mangues são diversas. Os hidrocarbone-
tos aromáticos policíclicos (HPAs) são substâncias 
formadas de átomos de carbono e hidrogênio dis-
postos na forma de dois ou mais anéis aromáti-
cos. A contaminação do solo por HPAs tem como 
causa a ação do homem devido à produção destes 
pela indústria bem como extração, transporte, refi-
no, transformação do petróleo e de seus derivados. 
(JACQUES et al., 2007). 

A biorremediação tem como objetivo a ex-
ploração da diversidade genética e a grande capa-
cidade metabólica que os micro-organismos pos-
suem de transformar compostos contaminantes 
em produtos menos tóxicos que podem ser uti-
lizados nas atividades biogeoquímicas naturais. 
(COLLA et al., 2008). 

O presente estudo teve como objetivo a 
extração de micro-organismos deste bioma para 
avaliar os seus respectivos potenciais de biode-
gradação de hidrocarbonetos aromáticos policícli-
cos (HPAs) para aplicá-los em processos de bior-
remediação.

Materiais e métodos 
As amostras de solo de mangue foram 

coletadas em triplicatas da região de Matapuã, 
Aracaju/SE, sem histórico de contaminação 
com petróleo. E logo em seguida foram envia-
das para o laboratório de Biomateriais- ITP, 
para os testes de biorremediação. O meio sa-
lino (MSM) para cultivo dos microrganismos 
foi preparado com os respectivos reagen-
tes e o seu ph foi ajustado à 7,2. O preparo 
do inóculo consistiu em pesar 10 gramas de 
solo, dissolvê-lo em 95 mL de NaCl a 0,85% 
e submetido à agitação por 45 minutos para 
enriquecimento da amostra. Após a agitação 
deste, uma alíquota de 5 mL do sobrenadante 
foi retirada e transferida para cada frasco 
contendo 45 mL de meio esterilizado MSM 
(mg.L-1): (NH4)2SO4, 1000; MgSO4.7H2O, 200; 
CaCl2.2H2O, 100; FeSO4.7H2O, 12; MnSO4.
H2O, 3; ZnSO4.7H2O, 3; CoSO4.7H2O, 1; 

(NH4)6Mo7O24.4H2O, 1; com a adição dos 
HPAs: phenantreno (Phe), fluorantreno (Flu) 
e pireno (Pir) com a concentração de 50 mg.L-

1. Os frascos foram submetidos à agitação em 
shaker, por 14 dias a 150 rotações por minuto 
e 20ºC ± 2. Decorridos os 14 dias, amostras 
aleatórias foram inoculadas em Agar nutriente 
para avaliação do crescimento de microrgan-
ismos. Nos dias 0 e 13 foi realizada a extra-
ção por ultrassom de cada amostra utilizando 
diclorometano como solvente. Após extração, 
tanto no dia 0 quanto no dia 13, as amostras 
foram submetidas à cromatografia gasosa por 
ionização em chama (GC-FID), para analise do 
consumo dos HPAs pelos micro-organismos 
presentes no meio.

Resultados e Discussão 
Nos testes de biorremediação, observou-

se o desenvolvimento significativo de micror-
ganismos, com crescimento de bactérias coco 
bacilos Gram negativas (Figura 1), sugerindo 
a capacidade destes de utilizarem HPAs como 
fontes de carbono. A cromatografia gasosa de-
tectou as áreas de picos desses HPAs, que sofre-
ram redução significativa entre os dados iniciais 
e finais de suas concentrações analisadas (Ta-
bela 1). Tais dados comprovam o consumo dos 
HPAs pelos microrganismos provenientes de 
ambientes de manguezal, revelando o potencial 
desses no consumo e degradação de áreas que 
foram afetadas por estes compostos.

Tabela 1– Análise inicial de consumo dos 
HPA’s: phenantreno (Phe), fluorantreno (Flu) e pi-
reno (Pir), com suas respectivas áreas de pico ini-
cial e final, e porcentagem da área correspondente.

HPA
Área do 
Pico Inicial

Área do Pico 
Final

Área % 
Inicial

Área % 
Final

Pir 230908,4 25153,3 98,85 0,006

Flu 55829,8 57237,6 99,38 0,015

Phe 42371,6 30404,7 85,11 0,001

P<0,05; Média de três repetições ± desvio padrão.
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Figura 1– Bactérias coco bacilos Gram neg-

ativas presentes em meio MSM enriquecidas com 
fluorantreno.

Conclusões 
O sedimento do manguezal estudado pos-

sui microrganismos com potencial degradativo de 
HPAs, com um possível potencial biotecnológico 
a ser explorado, assim, o estudo destes constitui 
uma importante ferramenta para buscar soluções 
que minimizem o impacto causado por derrama-
mentos acidentais de petróleo no ambiente. Es-
tudos adicionais sobre isolamento e identificação 
por seqüenciamento destas bactérias biodegrada-
doras de HPAs deverão ser conduzidos.
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Resumo
A pesquisa se constitui em estudo bibli-

ográfico quanti-qualitativo acerca do Programa 
Bolsa Família (PBF), que se configura como me-
dida social contemporânea ao Brasil, alicerçada 
em meio a nova estruturação do país, imersa na 
perspectiva democrática de cidadão de direitos, 
consoante a seguridade social pós Constituição 
Federal de 1988. Esta política nacional busca as-
segurar os direitos sociais através da associação de 
serviços estruturantes como saúde e educação à 
transferência direta de renda e inserção produtiva, 
com foco na população em situação de vulnera-
bilidade sócio-econômica e visando promover a 
sua mobilidade social e a erradicação da pobreza 
extrema. O panorama atual do PBF vem provo-
cando expressiva discussão e análise na literatura 
científica em decorrência de suas proporções, 
valores investidos e metas, bem como sua articu-
lação a Programas complementares e impactos 
regionais.  Diante deste complexo cenário, que en-
volve as múltiplas faces deste Programa, é signifi-
cativo explorar, descrever e interpretar dados que 
demonstrem seus principais reflexos na sociedade 
brasileira e sergipana, o que constitui o principal 
escopo deste trabalho, que possui justificativa pau-
tada no incentivo a reflexão acadêmica, bem como 
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o debate acerca dos aspectos centrais relativos a 
esta política social. Diante da análise realizada, 
corrobora-se a existência de um Programa Social 
que expressa reflexos parciais, haja vista permitir 
acesso direto a renda e serviços básicos, porém, 
necessitando de maior articulação gerencial e as-
pectos qualitativos dos serviços ofertados, a fim de 
propiciar resultados mais efetivos que evitem reaf-
irmar uma população com renda virtual e acesso 
precário a dignidade social.

Introdução 
O Programa Bolsa Família (PBF) é política 

social desenvolvida a partir de um novo cenário 
de democrático no Brasil, onde em meio ao re-
conhecimento da assistência social como direito, 
passa a existir dever Estatal a promoção do acesso 
aos mínimos fundamentais (SILVA, 2012). Neste 
sentido, o PBF, pautado em um contexto de trans-
ferência de renda que visa atender necessidades 
emergenciais e de longo prazo àqueles brasileiros 
com renda per capita abaixo de ¼ do salário míni-
mo, estrutura-se no enfrentamento da pobreza ex-
trema com ações fundamentadas no entendimento 
do ciclo intergeracional da pobreza, estabelecendo 
condicionalidades no âmbito educacional e da 
saúde mediante a promoção do acesso aos direitos 
sociais (educação, renda, trabalho e saúde basica-
mente)(MDS, 2013).

 Entretanto, diante da amplitude dessa me-
dida social e suas metas ambiciosas de erradicação 
da pobreza extrema no Brasil, acaba por emergir 
variados debates na cena científica acerca de suas 
conseqüências e eficácia frente questões político-
econômicas e sociais conflitantes. 

Face a esse contexto e a necessidade de 
mais estudos específicos sobre o alcance dos ob-
jetivos referentes ao PBF, a presente pesquisa tem 
por justificativa contribuir para a discussão através 
da análise do Programa Bolsa Família, suas bases e 
reflexos na sociedade brasileira, em especial quan-
to ao nível de escolaridade e ocupação no Brasil e 
em Sergipe. 

Revisão de Literatura 
Este estudo possui metodologia predomi-

nante embasada em revisão bibliográfica. Os au-
tores e sites revisados contribuíram para a com-
preensão dos reflexos do PBF principalmente no 
que se refere aos debates relacionados à educação 
e trabalho, correspondendo aos objetivos específi-
cos deste estudo. No que tange ao setor educacio-
nal, há existência de argumentações de defesa de 
sua condicionalidade, associada a resultados posi-
tivos nos índices de freqüência escolar e redução 
do trabalho infantil, bem como menor indicativo 
de reprovação no que se refere a comparação dos 
alunos beneficiários e não-beneficiários em faixas 
de baixa renda, porém se chama atenção para a es-
trutura funcional das escolas e funcionalidade dos 
serviços acessados (BICHIR, 2010; OLIVEIRA E 
SOARES, 2013).

No que se refere a trabalho, o debate se es-
tabelece principalmente na comprovação de um 
possível “efeito-preguiça”, trazendo pesquisas que 
confirmam efeitos positivos na inserção e procura 
dos beneficiários por trabalho, porém que apare-
cem de modo pouco duradouro (MEDEIROS, 
BRITO E SOARES, 2007; MOURÃO E JESUS, 
2011; TEIXEIRA, 2008). Há também pesquisas 
que revelam efeitos negativos sobre a procura e 
inserção no mercado de trabalho do grupo de ben-
eficiários definido pelas mulheres (TEIXEIRA, 
2008).

Resultados e Discussão 
Os resultados finais corroboram o forte 

avanço numérico dos investimentos e beneficiári-
os; influência na redução do quantitativo sobre a 
proporção de famílias com baixa renda no país; 
contradições entre investimento e reflexos region-
ais; avanços nos índices gerais de escolaridade e 
ocupação no Brasil e Sergipe, porém o estado ain-
da apresenta índice de Gini elevado e altos indica-
dores de vulnerabilidade, como analfabetismo, o 
que denota expressiva desigualdade, contrariando 
as finalidades do Programa em longo prazo. 
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Conclusões 
Entendendo os resultados e os debates 

científicos, pode-se concluir que o PBF traduz-se 
como medida que efetiva metas em aspecto par-
cial, focadamente no que tange a ações imediatas 
de transferência de renda, no entanto, apresenta 
desarticulação com os programas e políticas soci-
ais complementares, permitindo acesso a serviços 
de aspecto qualitativo precário, o que exige estu-
dos acerca dos aspectos inerentes a esse processo, 
evitando promover apenas uma renda virtual aos 
beneficiados, para que estes possam alcançar uma 
mobilidade social consolidada.
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Resumo
As leishmanioses são zoonoses consid-

eradas mais comuns e importantes enfermidades 
transmitidas por flebotomíneos (Diptera), natural-
mente a doença atinge e acomete animais como 
cães, roedores e outros animais, podendo acom-
eter também o ser humano, quando este, aciden-
talmente é utilizado como fonte alimentar dos ve-
tores. O objetivo do estudo foi caracterizar a fauna 
de flebotomíneos na cidade de Aracaju sendo real-
izado em bairros onde houve registro de LVA nos 
últimos anos. Foram avaliadas as condições carac-
terísticas da habitação humana, de quintais e an-
exos, flebotomíneos capturados com armadilhas 
tipo CDC e obtidos dados pluviométricos. Foram 
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capturados 50 espécimes de Lutzomyia longipalpis 
com ligeira predominância de machos e aumento 
de insetos coletados nos meses de maior pluvio-
sidade. O bairro mais urbanizado apresentou o 
maior número de flebotomíneos coletados. Estes 
resultados apontam a necessidade de politicas de 
prevenção e controle da LVA urbana, principal-
mente nos períodos de maior pluviosidade.

Introdução 
As Leishmanioses são zoonoses, considera-

das as mais comuns e importantes enfermidades 
transmitidas por flebotomíneos, acometendo ani-
mais como cães, roedores e outros animais, po-
dendo acometer também o homem, quando este, 
acidentalmente é utilizado como fonte alimentar 
dos vetores. No Brasil são registrados anualmente 
cerca de 3.500 de leishmaniose visceral americana 
(LVA), sendo de grande relevância para a saúde 
pública devido a sua ampla distribuição territorial, 
assim como as elevadas taxas de incidência e letali-
dade (BARATA et al. 2005). Na região Nordeste 
são notificados mais de 80% dos casos.

Doença originária de áreas rurais, a LVA 
demonstra sofrer alterações em seu ciclo, sendo con-
duzida para regiões urbanizadas através da migração 
populacional em busca de melhores condições socio-
econômicas aliada a alterações no ambiente provo-
cadas pelo homem. Devido a isso, novos casos de 
LVA são gradualmente registrados em regiões onde 
ela normalmente não era encontrada (ALVES, 2009).

Entre 1999 e 2006 notificaram-se 433 casos 
de LV em Sergipe, com queda no número de casos 
até 2003, seguida de incidência uma ascendente. So-
mente no município de Aracaju foram notificados 
173 casos de LVA distribuídos em grande parte dos 
bairros. Por outro lado, pouco se conhece a respeito 
da população de flebotomíneos relacionadas às car-
acterísticas do entorno urbano no qual estes insetos 
podem ser encontrados, em especial sobre L. longi-
palpis, principal vetor da LVA no Brasil.

O objetivo deste estudo foi caracterizar a 
fauna de flebotomíneos em área urbana da cidade 
de Aracaju, avaliando a dinâmica populacional das 

espécies em relação ao local de captura, freqüência 
mensal e sazonal, verificando espécies encontradas 
em domicílios e anexos, associando com parâmet-
ros climáticos (índice pluviométrico).

Materiais e métodos
O estudo foi realizado na área urbana de Ara-

caju, em bairros onde houve registro de LVA nos úl-
timos dois anos. Foram avaliadas condições e carac-
terísticas da habitação humana, dos quintais, anexos e 
outras instalações que pudessem servir de abrigo aos 
vetores. Os flebótomos foram capturados mensal-
mente durante duas noites consecutivas por período 
de 10 meses, utilizando armadilhas luminosas tipo 
CDC. As armadilhas foram dispostas no intrado-
micílio e no peridomicílio (locais de abrigo de ani-
mais). As capturas foram realizadas durante 12 horas 
consecutivas (das 18:00 às 06:00 horas), registrando-
se a temperatura ambiente e pluviosidade média do 
mês. Os espécimes capturados foram dissecados para 
posterior analise das suas características morfológicas 
e identificação. Para a composição da base de dados 
necessária à execução do estudo, as informações de 
LV foram levantadas do SINAN – Sistema Nacional 
de Agravos de Notificação. Foi realizada a análise de-
scritiva dos dados e apresentados em gráficos.

Resultados e Discussão
 A coleta foi realizada de março de 2014 até 

janeiro de 2015. No período de estudo foram captu-
rados 50 espécimes de flebótomos machos e fêmeas 
da subfamília Phlebotominae, pertencentes à espé-
cie L. longipalpis. Não foram capturados insetos in-
gurgitados e entre os espécimes capturados houve 
uma ligeira predominância de machos na amostra. 

O bairro Cirurgia, com maior grau de ur-
banização, aportou com mais de 50% dos inse-
tos coletados no período de estudo, mostrando a 
adaptação dos vetores ao ambiente urbano.

A pouca quantidade de flebótomos pode ser 
explicada pela pouca pluviometria no período do 
estudo, que foi menor que a esperada. Entretanto  
observou-se um ligeiro aumento de numero de 
insetos coletados nos período com maior pluvio-



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 137 ]

sidade. Os resultados aqui presentes corroboram 
com os encontrados por BARATA et al., (2005), 
com relação ao maior número de machos de fle-
botomíneos e ao maior número destes em ambi-
entes urbanos. O rápido crescimento das cidades, 
com a destruição e a degradação ambiental, faz 
com que estes dípteros procurem novos habitats 
nos espaços urbanos e por tanto novas fontes de 
alimentação, o qual leva a uma exposição maior de 
cães (reservatórios urbanos) e humanos (BARA-
TA et al., 2005; ARAUJO et al., 2013). Assim, ações 
de vigilância são extremamente pertinentes para 
minimizar os riscos de infecção humana.

Conclusões 
Vetores da LVA foram identificados em 

todo o período do estudo, o que indica um po-
tencial para aparecimento de casos da doença em 
humanos e caninos durante todo o ano. O número 
de vetores aumentou durante o período de maior 
pluviosidade, embora a mesma tendo índices 
menores que aqueles esperados. 

Este projeto se configura como início de es-
tudos de maior complexidade na área, para maior 
compreensão da dinâmica populacional dos ve-
tores e melhor entendimento da LVA humana e 
animal. 

Os dados obtidos mostram a necessidade 
de aplicação de medidas de prevenção/controle 
para LVA urbana, principalmente nos períodos 
de maior pluviosidade, quando aumenta a popu-
lação dos vetores e, portanto aumenta o risco de 
infecção humana e animal.
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Palavras-chave: matriz extracelular, co-
lágeno modificado, reticulação.

Resumo: 
O presente estudo objetivou o desenvolvi-

mento de uma MEC modificada para posterior uti-
lização em estudos in vitro que envolvam a fisiopa-
tologia da diabetes. O colágeno (5%) foi incubado 
com diferentes açúcares (glicose, frutose, ribose e 
maltodextrina) e concentrações (30mM e 300mM). 
As amostras foram analisadas através de espectrosco-
pia de fluorescência, grau de reticulação e análise 
térmica. As amostras tratadas com maltodextrina e 
ribose demostraram resultados semelhantes de fluo-
rescência após 5 dias de incubação, apresentando a 
maior concentração de compostos fluorescentes. A 
amostra contendo maltodextrina apresentou o maior 
índice de reticulação (65%), seguido da ribose (43%). 
Amostras incubadas com frutose e glicose não apre-
sentaram diferença significativa para valores de fluo-
rescência e grau de reticulação (p>0,05). Na termo-
gravimetria amostras incubadas com frutose e glicose 
apresentaram maior estabilidade térmica. Os resulta-
dos sugerem a ocorrência de reação de Maillard em 
diferentes níveis a depender do açúcar utilizado, além 
de evidenciar novos polímeros com características 
térmicas diferentes. 

 
Introdução 
A exposição dos tecidos a altos níveis de gli-

cose podem formar produtos finais de glicosilação 
avançada (AGE, do inglês, Advanced Glycation 
End-products). Sua formação é decorrente das rea-
ções químicas irreversíveis entre um açúcar redutor 
e grupamento amina dos aminoácidos livres, resul-
tando em alterações da cadeia lateral do colágeno 
ou ligações entre as moléculas de colágeno através 
da Reação de Maillard (Gautieri et al., 2014).

 O objetivo deste trabalho será o desenvolvi-
mento de uma matriz “não saudável”, que servirá 
posteriormente para ensaios in vitro para estudos em 
cultivos de células em ambientes modificados quimi-
camente pelo excesso de açúcar, como ocorre em pa-
cientes diabéticos. Pesquisas posteriores poderão uti-

lizar estas matrizes para o estudo in vitro da doença, 
avaliando o impacto da matriz extracelular no avanço 
da doença, bem como propor ações profiláticas, limi-
tando a evolução da reação de modificação.

Material e métodos 
A extração de colágeno foi realizada se-

gundo a metodologia descrita por Albuquerque-
Júnior et al. (2009) a partir de tendão bovino. Uma 
dispersão de colágeno (COL) a 5% foi incubada 
(37ºC/ 5 dias) com glicose (COLGLI), ribose 
(COLRIB), frutose (COLFRU) e maltodextrina 
(COLMALTO), utilizando as concentrações de 30 
mM ou 300 mM de cada açúcar separadamente. 
Alíquotas de cada formulação foram retiradas a 
cada 24 h para analisar a autofluorescência do ma-
terial, análise térmica (TG/DrTG e DSC) e grau 
de reticulação (método do TNBS).

Resultados e Discussão
A amostra que apresentou a fluorescência 

mais acentuada após 5 dias de incubação foi COL-
RIB seguida pela COLMALTO. COLGLI a 30 mM 
iniciou a reação com produção menor de compos-
tos fluorescentes quando comparado a COLGLI a 
300 mM. Porém, ao longo dos dias, o conteúdo de 
substâncias fluorescentes aumentou para a amostra 
COLGLI a 30mM. O mesmo comportamento pode 
ser observado para COLFRU. COLMALTO a 30 
mM apresentou maior grau de reticulação (70,5%). 
COLGLI e COLFRU 300 mM obtiveram resulta-
dos semelhantes (16% e 16,2%, respectivamente). 
A temperatura onde ocorre a velocidade máxima de 
desidratação das amostras COL, COLGLI, COL-
FRU, COLRIB e COLMALTO foram 92,9, 85,5, 
42,2, 102,1 e 84,7°C, respectivamente. Nesta etapa, 
COLGLI obteve uma menor perda de massa (4%), 
seguido COLRIB (8,8%), COL (9,8%), COLMAL-
TO (9,9%) e COLFRU (15,9%), todos na concent-
ração de 30 mM. Os polímeros modificados iniciam 
seus eventos endotérmicos em temperaturas meno-
res que COL, porém são mais estáveis em temper-
aturas maiores, perdendo menos massa até 500ºC.



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 139 ]

Tabela 1: Análise da termodecomposição dos materiais colagenosos

Amostras
(mM)

Evento endotérmico
(26 - 120°C)

Evento endotérmico
(120 - 250°C)

Evento exotérmico
(250 - 500°C)

Decomposição Total (%)

T max 
(°C)

Perda de 
Massa (%)

T max 
(°C)

Perda de 
Massa (%) T max (°C) Perda de 

massa (%)

COL 92,9 9,8 237,9 3,5 366,9 55,3 68,7

COLM
ALTO 30 84,7 9,9 200,5 8,1 390,1 47,9 54,2

COLRIB 30 102,1 8,8 172, 3 8,8 374,8 36,8 65,8

COLGLI 30 85,5 4,0 213,6 9,4 379,8 12,5 49,5

COLGLI 300 72,3 9,6 213,3 12,9 385,7 26,1 35,4

COLFRU 30 42,2 15,9 132,8 10,3 319,4 25,7 24,8

COLFRU 300 52,0 3,4 191,5 11,5 372,7 20,60 48,83
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Palavras-chave: Doença de Parkinson, 
Formononetina, Neuroproteção

Resumo: 
Nesta pesquisa, pretendeu-se a análise com-

parativa das propriedades antioxidantes de vitami-

Conclusões 
O tipo e a concentração do açúcar redutor 

produziram diferentes polímeros, os quais apre-
sentaram características químicas e térmicas dife-
rentes do colágeno original. 
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nas e Formononetina, princípio ativo da própolis 
vermelha, de forma isolada, assim como a combi-
nação dessas, com a finalidade de desenvolvimento 
e formulação de um possível composto vitamínico 
a ser utilizado na terapêutica e profilaxia de doen-
ças neurodegenerativas, como da doença de Par-
kinson. Procedeu-se à análise in vitro da atividade 
antioxidante das diferentes vitaminas e do extrato 
hidroetanólico de própolis vermelha, isolados ou 
em combinação, utilizando o método do DPPH. 
Após a formulação das melhores combinações,foi  
realizada administração por via intraperitonel in 
vivo. Foram realizados testes comportamentais 
aos vinte e um (21) dias e sacrifício aos vinte e 
oito (28) dias após a lesão, para análises morfológi-
cas pela imunohistoquímica contra proteínas em 
regiões dos núcleos da base.

Introdução 
Algumas substâncias com atividade antioxi-

dante, agem isoladamente,  como as  vitaminas A, 
C, E e compostos fenólicos da própolis vermelha, 
a exemplo da formononetina, sendo capazes de se-
questrar radicais livres, que no organismo humano 
causam danos às células, tecidos e órgãos, danos 
estes que podem gerar ou contribuir para doenças 
neurodegenerativas, como a Doença  de Parkinson. 
Diversas vitaminas, assim como os compostos 
fenólicos, principalmente os flavonoides, pos-
suem atividade de sequestro de espécies reativas 
de oxigênio, como os radicais hidroxila (OH), 
peróxido de hidrogênio (H2O2), ânion hipoclorito 
(OCl), óxido nítrico (NO), peroxinitrito (ONOO), 
oxigênio singlet (¹O2) e superóxido (O2). Eles 
também possuem a propriedade de quelar metais 
de transição, impedindo a formação de espécies 
reativas tóxicas. (HALLIWELL,2006). O estresse 
oxidativo tem sido relacionado à diversas neu-
ropatologias (HALLIWELL, 2001;), em razão do 
tecido nervoso ser especialmente sensível ao dano 
oxidativo, por possuir células aeróbicas e apresen-
tar altos níveis de ferro, que pode catalisar reações 
de formação de radicais livres (, FERNANDEZ, 
et al, 2007). Desta forma, a utilização de agentes 

antioxidantes pode reduzir esse dano oxidativo 
(HALLIWELL, 2006).

Materiais e métodos 

In vitro
Foram utilizados  para determinar a ativi-

dade antioxidante em extratos e em substâncias 
isoladas,  os métodos DPPH, ABTS e FRAP. 
Reagentes no preparo dos radicais livres DPPH 
(2,2-difenil-1-picrilhidrazila) CAS:1898-66-4; 
ABTS (2,2´-azino bis 3-etilbenzotiazolina-6-ácido 
sulfônico) CAS:30931-67-0 e o reagente FRAP 
preparado a partir do TPTZ (2,4,6-Tris(2-piridil) 
-s-triazina) CAS: 3682-35-7, todos obtidos da Sig-
ma-Aldrish e etanol 70% como solvente no prep-
aro das diluições, com diferentes concentrações.

 In vivo
A amostra deste estudo foi composta de 

20 ratos Wistar, machos, provenientes do Biotério 
da Universidade Tiradentes, com massa corporal 
aproximada de 250g (±30g). Os animais foram 
mantidos em gaiolas com cama de maravalha.

Para indução do Parkinson experimen-
tal, a injeção intra-cerebral de 6-OHDA ou veí-
culo (solução salina contendo ácido ascórbico a 
0,02%) foi realizada por meio de cirurgia estereo-
táxica. Os animais destinados ao experimento de 
lesão com 6-Hidroxidopamina (6-OHDA) foram 
submetidos à cirurgia estereotáxica, anestesiados 
previamente com ketamina/xilasina (2,5mg/kg, 
i.p.). Após anestesia, foi realizada a tricotomia na 
região dorsal da cabeça, onde foi administrada 
injeção subcutânea local de 0,2 ml de lidocaína 
3% contendo epinefrina a 2%. Foi injetado 8ul 
(4X 2µl) de uma solução de 6-OHDA ou de sa-
lina contendo 5% de Ácido ascórbico, utilizando 
uma micro seringa Hamilton (50 µl) acoplada ao 
aparelho estereotáxico. Ao final da cirurgia, foi 
aplicada injeção intramuscular de pentabiótico 
veterinário para animais de pequeno e logo após 
foram aquecidos por uma lâmpada de 60 W até 
recuperação da anestesia. 
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Resultados e Discussão 
A formononetina demonstrou forte ativi-

dade antioxidante, comprovada pela analise do 
Concentração Inibitória (IC 50) comparada ás vi-
taminas A, C e E.  A IC 50,   corresponde ao per-
centual de redução do radical livre relacionado ao 
equivalente em vitamina C (ácido ascórbico), vitam-
ina com IC50 próximo a 1, tomada como referência 
de ação antioxidante; Quanto mais próximo de 0 
(zero) maior a atividade antioxidante da amostra. 

Para os resultados In vivo, a utilização de  sub-
stâncias  indutoras de lesão em modelos animais ex-
perimentais podem reproduzir características bio-
químicas, celulares e fisiopatológicas semelhantes 
à Doença de Parkinson desenvolvida por humanos 
(YOKOYAMA et al., 2011; Assim, obteve-se como 
resultados comprobatórios da neuroproteção pro-
movida pela formononetina através de analise de 
Imunohistoquimica com Tirosina Hidroxilase, mar-
cador do citoplasma neuronal de células remanes-
centes. Observou-se bons resultados com a dosa-
gem de 10 mg/ kg e melhores com 20 mg/kg. 

Conclusões 
O estudo avaliou a atividade antioxidante da 

formononetina comparada às vitaminas e compro-
vou-se alto poder antioxidante; Como também, foi 
verificada atividade anti-inflamatória e neuropro-
tetora da formononetina em modelo experimental 
da doença de Parkinson, sendo que duas Patentes 
relacionadas ao trabalho estão sendo submetidas 
para depósito.

.
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Resumo:
Esse trabalho objetivou determinar o limiar 

anaeróbio (LA) de homens e mulheres com asma 
durante exercício em esteira utilizando a variabi-
lidade da frequência cardíaca (VFC). Trata-se de 
um estudo transversal, controlado e experimental 
não randomizado. Sendo incluídos 33 voluntários 
divididos em quatro grupos divididos por gênero 
e pela presença ou não da patologia com idade em 
20 e 33 anos. Após os testes, não foi observado 
diferença estatística no LA de indivíduos asmáti-
cos e não asmático independente do gênero.

Introdução
Asma é uma doença caracterizada por um 

processo inflamatório crônico, intimamente asso-
ciado com a hiperresponsividade das vias aéreas 
e os sintomas clínicos. Os pacientes apresentam 
limitação ao fluxo aéreo (reversível espontanea-
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mente ou com o tratamento farmacológico), além 
de quadros recorrentes de aperto no peito e tosse, 
com sibilância e dispneia(1). 

A determinação do limiar anaeróbio (LA) 
em asmáticos permite avaliar as adaptações da 
modulação autonômica da FC e da capacidade 
aeróbia decorrentes do treinamento físico(2).

Até o momento, poucos estudos relacio-
nam a determinação do LA em asmáticos além de 
ser um teste relativamente barato e de fácil realiza-
ção em clínicas e consultórios de fisioterapia.

Casuística e métodos
Trata-se de um estudo transversal, contro-

lado e experimental não-randomizado. Foram in-
cluídos 33 voluntários, com idade entre 20 a 33 
anos, divididos em quatro grupos: Grupo I – 10 
asmáticos do gênero masculino; Grupo II – 10 
não asmáticos do gênero masculino; Grupo III – 
07 asmáticos do gênero feminino; Grupo IV – 06 
não asmáticos do gênero feminino. Foi avaliada a 
variabilidade da FC durante o repouso na posição 
sentada (registro em quintuplicata em 02 minutos 
de intervalo) e posteriormente iniciava um aqueci-
mento com 04 minutos a velocidade de 02 Km/h, 
um pleno exercício com 04 minutos, a velocidade 
de 04 Km/h, uma progressão tendo duração até 
o paciente atingir a intensidade correspondente 
ao limiar anaeróbico com velocidade acrescida de 
0,4 km/h a cada 02 minutos, e, por fim, exercí-
cio acima do limiar anaeróbico com 02 minutos 
e última velocidade aumentada em 0,4 Km/h. Os 
dados foram apresentados em média e desvio pa-
drão (DP) e foi utilizado o teste t de Student com 
p≤0,05. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Tira-
dentes (CAAE 25051113.8.0000.5371).

Resultados e Discussão 
Os asmáticos do gênero masculino (n=10) 

apresentaram idade média de 26,00(3,97) anos, 
IMC de 25,6(3,01)Kg/m2 e atingiram o limiar an-
aeróbio com 11,6(2,27) minutos e velocidade mé-
dia de 6,36(0,51)km/h com Borg de 3,6(2,27). Já 

os indivíduos não asmáticos, gênero masculino 
(n=10), 24,7(4,03) anos, IMC 25,74(2,35)Kg/m2 

alcançaram o limiar anaeróbio com 13,2(2,53) 
minutos e velocidade de 6,64(0,51) Km/h com 
Borg de 4,8(1,55). Estatisticamente, esses gru-
pos foram semelhantes em todos os parâmetros 
(p>0,05). 

O grupo de asmáticos do gênero femi-
nino (n=7) apresentou idade média de 22,2(2,63) 
anos, IMC de 21,8(2,10)Kg/m2 e atingiu o limiar 
anaeróbio com 7,71(4,23) minutos e velocidade 
de 5,54(0,84)km/h com Borg de 5,85(0,89). Já 
os indivíduos do grupo não-asmático femininos 
(n=6) apresentou idade média de 22,3(1,96) anos, 
IMC 21,25(1,61) Kg/m2, alcançaram o limiar an-
aeróbio com 10,33(3,20) minutos e velocidade de 
6,06(0,64)Km/h com Borg de 4,5(2,42). Estatisti-
camente, esses grupos foram semelhantes em to-
dos os parâmetros (p>0,05).

Independente do gênero e da presença de 
patologia, os resultados foram menores quando 
comparados com alguns autores(3,4), pois todos 
os artigos relacionados de LA são voltados para 
atleta. 

Conclusões 
Conclui-se que o LA de indivíduos asmáti-

cos foi atingido em tempo e em velocidade menor 
que em indivíduos saudáveis, mas não significativo 
com relação aos eutróficos. 
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Resumo: 
É cognoscível que o futebol é o esporte 

preferido e inspirador de sonhos entre os 
brasileiros. Com apenas duas equipes no cenário 

nacional, o futebol sergipano dispõe de pouca 
visibilidade e condições de trabalho a serem mel-
horadas. O cenário futebolístico proporciona um 
ambiente com diferentes situações estressoras, 
classificadas como negativas, neutras ou positivas 
ao desempenho profissional, e é fundamental a 
maneira com que os atletas as percebem. Diante 
disso, o presente estudo objetivou avaliar a per-
cepção de estresse psicológico em jogadores de 
futebol profissional do Sergipe. O instrumento 
utilizado foi o Inventário de Fatores de Stress no 
Futebol (ISF). Participaram da pesquisa 81 atle-
tas profissionais com idade média de 25,7 anos, 
de quatro equipes do Campeonato Sergipano de 
2014. Os resultados apontaram que a maioria das 
situações foi percebida como negativa. Conclui-se 
que o estudo de percepção de situações estressoras 
pode ser utilizado pelos profissionais do futebol, 
para estratégias de trabalho mais eficazes com o 
grupo de atletas.

Introdução 
O futebol é um esporte que predomina 

o cenário nacional e internacional. Isto fomenta 
um grande interesse de jovens brasileiros do sexo 
masculino, que investem recursos, tempo e todos 
os seus esforços sonhando em profissionalizar-se 
nesse esporte (ROCHA et. al., 2011).

O termo “futebol profissional” está rela-
cionado à remuneração recebida firmada através 
de um contrato entre o profissional e o clube 
brasileiro (LAGE; MEDEIROS, 2012). Os jovens 
brasileiros veem no futebol uma oportunidade de 
futuro promissor, investindo tempo numa carreira 
que pertence a um mercado altamente competi-
tivo, e com poucos postos valorizados economica-
mente (SOARES et. al., 2011).

O objetivo do estudo foi analisar a percep-
ção de situações de estresse em atletas do futebol 
profissional sergipano.

Materiais e métodos 
Trata-se de um estudo de amostra intencio-

nal, realizado com 81 atletas das 4 equipes semi-
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finalistas do Campeonato Sergipano de Futebol 
Profissional de 2014. Para identificar os sintomas 
de estresse, foi utilizado o Inventário de Fatores de 
Stress no Futebol (ISF) de Regina Brandão (2000), 
que conta com 77 itens. Por intermédio de um pré-
teste, realizado com alguns atletas profissionais do 
estado, identificou-se a necessidade da inclusão de 
um 78º item: “Estar com salários atrasados”. Os 
itens são divididos em 7 fontes de estresse no fute-
bol. Através do ISF, os atletas avaliam os itens numa 
escala de -3 (Muito Negativo) à 3 (Muito Positivo). 

Resultados e Discussão 
Analisando as respostas aos 78 itens do ISF, 

pôde-se identificar que 40 itens são percebidos como 
negativos; 21 itens obtiveram uma média neutra 
(considerando neutros os itens que obtiveram uma 
média entre -0,5 e 0,5); 17 itens tiveram uma avalia-
ção média positiva. Brandão et al. (2012) realizou es-
tudos comparativos entre atletas brasileiros, sauditas 
e portugueses, e identificaram diferença na percep-
ção de estresse, explicada pelas diferenças culturais. 
Os resultados apontaram que os atletas brasileiros 
percebem mais situações negativas que os demais.

Situações de aspectos da competição foram 
as que apresentaram maiores médias positivas. As 
situações de perturbação foram as que apresenta-
ram escores médios mais positivos. 

Conclusões 
Os resultados contribuem enquanto ferra-

menta científica para os profissionais que atuam 
no futebol sergipano, considerando que o esporte 
local carece de atenção na área científica, contando 
com poucos estudos publicados. Este estudo tem 
o mérito de ser o primeiro sobre percepção de 
estresse em atletas de futebol, realizado na região 
nordeste.
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Resumo
Desmidiaceae no Brasil é representada 

por 480 espécies reunidas em aproximadamente 
40 gêneros. A característica mais marcante desse 
grupo é a conjugação, juntamente com os flagelos 
ausentes nas células reprodutivas, e as duas semi-
células unidas, que resultam em formas específicas. 
Hoje, estudos que complementam informações tax-
onômicas e de distribuição geográfica das desmídias 
no Brasil têm avançado. Entretanto, 13 estados da 
federação ainda não possuem registros sobre essa 
família. Dentre estes, destaca-se Sergipe. Por esta 
razão, o presente estudo propôs realizar um check-
list da família Desmidiaceae em uma lagoa dunar da 
região sul de Aracaju. Amostras foram coletadas de 
outubro de 2014 a abril de 2015 em três pontos pré-
definidos na lagoa em questão. Para identificação, 
foram feitas lâminas semipermanentes para compa-
ração do material encontrado com bases bibliográ-
ficas especializadas. Foi registrada a ocorrência de 
29 táxons pertencentes à Desmidiaceae distribuí-
dos em cinco gêneros [Actinotaenium (Nägeli) Teil-
ing, Cosmarium Corda ex Ralfs, Euastrum Ehrenb. ex 
Ralfs, Micrasterias C.Agardh ex Ralfs e Staurastrum 
Meyen ex Ralfs], sendo dois desses táxons novas 
ocorrências para o Brasil. Conclui-se que Sergipe 
é uma área rica em espécies desta família e neces-

sita de mais trabalhos ecológicos e taxonômicos que 
possam contribuir para a composição da ficoflórula 
do Estado.

Introdução 
A familia Desmidiaceae no Brasil é repre-

sentada por 480 espécies reunidas em aproximada-
mente 40 gêneros (Araújo et al. 2015). A importân-
cia dessa família reside na grande representatividade 
de espécies em relação às demais famílias de Con-
jugatophyceae (Gerrath 2003). Segundo Oliveira 
(2011), as pesquisas que complementam informa-
ções taxonômicas e de distribuição geográfica de 
Desmidiaceae no Brasil tiveram um grande salto 
com os estudos de Bicudo (1969). 

O incentivo a estudos que envolvam a di-
versidade de espécies presentes nestes ambientes 
degradados torna-se imprescindível, especial-
mente quando relacionados à família Desmidia-
ceae, cujos representantes funcionam como bio-
indicadores de qualidade da água (Gerrath 2003). 
Por esta razão, o presente estudo propôs realizar 
um checklist da família Desmidiaceae em uma la-
goa dunar da região sul de Aracaju, contribuindo 
para o conhecimento a respeito das algas conti-
nentais em Sergipe e no Brasil.

Materiais e métodos 
Uma lagoa dunar permanente no Bairro 

Aruanda, na cidade de Aracaju, foi escolhida para o 
desenvolvimento do estudo. Essa área foi escolhida 
por conta do esforço por parte dos orgãos estad-
uais na preservacao de áreas de interesse biológico, 
já que a cidade vem sofrendo descaracterização de 
seus ambientes naturais (Prata et al. 2013).

Nessa lagoa, três pontos fixos foram deter-
minados para coleta de material com o intuito de 
se obter uma padronização do espaço amostral. 
As amostras contendo algas foram adquiridas 
através do método qualitativo de coleta descrito 
por Bicudo & Menezes (2006). A periodicidade da 
amostragem ocorreu durante os meses de outubro 
de 2014 a abril de 2015. 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 146 ]

Para cada material coletado, unidades 
amostrais foram montadas em lâminas semiper-
manentes para a identificação dos táxons exis-
tentes. Os principais caracteres diagnósticos das 
populações-amostra (contendo o maior número 
possível de organismos) foram observados em 
vista frontal, lateral ou apical ao microscópio óp-
tico. A confirmação da identidade biológica teve 
como base comparações e bibliografia especial-
izada, sobretudo Araújo (2006) e Oliveira (2011). 
Para a distribuição geográfica das espécies no Bra-
sil, consultou-se o site da Lista da Flora do Brasil 
(Araújo et al. 2015) e os trabalhos de Araújo (2006) 
e Oliveira (2011).

Resultados e Discussão 
Este trabalho registrou a ocorrência de 29 

táxons pertencentes à família Desmidiaceae (ex-
emplos na Fig.1), distribuídos em cinco gêneros 
representados por Actinotaenium (Nägeli) Teiling, 
com dois táxons; Cosmarium Corda ex Ralfs, com 
19 táxons; Euastrum Ehrenb. ex Ralfs e Micrasterias 
C.Agardh ex Ralfs, ambas com apenas um táxon; e 
Staurastrum Meyen ex Ralfs, com seis táxons. 

Entre esses grupos foram encontrados uma 
variedade e uma espécie antes nunca registrados no 
Brasil: Cosmarium angulosum Bréb e Cosmarium sp. 1. 
Este último possui a célula 1.2 vezes mais longa 
que larga, constrição mediana profunda, seno me-
diano fechado em toda sua extensão, semicélula 
subretangular, margens laterais paralelas entre si, 
levemente côncavas, margem apical retusa, ângu-
los basais e apicais arredondados, superfície celu-
lar ornamentada com grânulos, parede celular de 
hialina finamente pontuada e um pirenoide cen-
tral por semicélula. Estas características não con-
cordaram com as descrições de táxons no gênero 
apresentadas nas bibliografias utilizadas, podendo 
assim indicar a existência de um novo registro para 
a ciência. No entanto, são necessárias mais investi-
gações relacionadas à morfologia do táxon.

Dentre os táxons mais representativos, 
destaca-se Staurastrum gracile var. coronulatum Boldt, 
que esteve presente em todos os pontos de coleta. 

O material analisado concordou com a descrição e 
ilustração de Oliveira (2011), apresentando como 
característica morfológica marcante a vista apical 
triangular. Este táxon pode ser encontrado desde a 
Bahia até o estado do Rio de Janeiro (Oliveira 2011).

Conclusões 
Por ser um trabalho pioneiro, todos os táx-

ons estudados correspondem a novos registros 
no estado de Sergipe. Analisando a distribuição 
geográfica, foram identificados 11% dos táxons 
de Cosmarium encontrados em território brasileiro, 
além de uma possível espécie desse gênero sem 
registro no Brasil. 

Durante as coletas, foram detectadas alter-
ações antrópicas e certo grau de poluição na lagoa 
estudada, indicando este ser um ambiente desfa-
vorável para a manutenção da vida das desmídias. 
No entanto, os resultados obtidos neste estudo 
demonstraram que Sergipe é uma área rica em espé-
cies da família Desmidiaceae e necessita de mais tra-
balhos ecológicos e taxonômicos que possam con-
tribuir para a composição da ficoflórula do Estado.
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Resumo:
O estado de Sergipe possui uma destacada 

produção de pólen apícola, concentrada na região 
de Brejo Grande com tendência a expansão. Para 
esta atividade é necessária à dedicação diária do 
apicultor para garantia na produção. Dada a alta 
variabilidade genética de produção entre as colô-
nias e ocorrência de doenças e pragas apícolas, 

faz-se necessário a adoção de métodos de mel-
horamento genético que utilizam o Comporta-
mento Higiênico (C.H.) como uma característica 
a ser adicionada para resistência á doenças e alta 
produtividade. O objetivo deste trabalho é analisar 
a variância da manifestação da característica do 
“comportamento higiênico” em colônias de abel-
has africanizadas de colônias parentais e filhas de 
colônias higiênicas e sua influencia na produção de 
pólen apícola em apiário comercial do município 
de Brejo Grande-SE. A avaliação de produção 
do pólen esta sendo feita mediante de pesagem 
da produção de suas colônias durante 5 dias con-
secutivos, o comportamento higiênico está sendo 
avaliado pelo método de perfuração de crias. Serão 
feitos 3 testes por colônia, a média destes dará o 
resultado das colônias como higiênica ou não. As 
colônias com maior taxa de C.H. serão escolhidas 
para produção de gerações filiais e posteriormente 
serão realizadas novas avaliações da produção de 
pólen e de C.H. Serão realizadas análises estatísti-
cas ANOVA e correlação de Pearson, a fim de 
analisar a eficiência do comportamento higiênico 
e sua variação nas colônias das gerações filiais.

Introdução
No estado de Sergipe destaca-se uma 

grande produção de pólen apícola, que concentra-
se na região do município de Brejo Grande, que é 
detentor de um dos mais baixos Índices de Desen-
volvimento Humano (IDH).  Onde a produção de 
pólen apícola no município uma atividade muito 
valorizada, sendo uma atividade intensiva e diária, 
que exige maior nível tecnológico comparado a 
produção de mel (BRITO, 2014). Para que esta 
atividade se consolide, e venha a contribuir para 
a melhoria da qualidade de vida dos produtores 
e famílias envolvidas e consequentemente, for-
necer o aumento do IDH da região, é necessária a 
dedicação do apicultor para garantia na produção, 
manutenção dos enxames e aumento de produ-
tividade, para que isto ocorra faz-se necessário 
técnicas adequadas de manejo, aplicação de trab-
alhos de melhoramento genético para aumento de 
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produtividade resistência a doenças. Com a substi-
tuição anual de rainhas selecionadas associadas a 
técnicas de manejo pode-se chegar a um aumen-
to de 50% ou mais na produção de mel (DUAY, 
1996) e segundo Fonseca e Kerr (2006) podem-
os aumentar em 20% a produtividade de pólen 
das colônias apenas com a substituição das 25% 
rainhas filhas piores. Desta forma, o objetivo deste 
trabalho é analisar a manifestação da característica 
“comportamento higiênico” em colônias de abel-
has africanizadas e sua influencia na produção de 
pólen apícola em apiário comercial do município 
de Brejo Grande-SE.

Materiais e métodos
Para avaliar a produção do pólen apícola (in 

natura) foi retirado direto dos coletores no próprio 
apiário, sendo coletado sempre no mesmo recipi-
ente e pesado em balança portátil digital, durante 
5 dias consecutivos durante cada mês. Para avalia-
ções das colônias quanto ao C.H., foram baseadas 
no método de perfuração de crias de Newton e 
Ostasiewski (1986), modificado por Gramacho 
(1999), e adaptados para esta pesquisa. Para cada 
colônia teste retirou-se um quadro de crias opercu-
ladas de operárias com idade aproximada de 12-14 
dias. Neste, foram escolhidas duas áreas vizinhas 
e delineadas áreas na forma de um losango, con-
tendo 100 células, (A-tratamento com perfuração; 
e B-controle, sem perfuração). As células encon-
tradas em A e B eram contadas e anotadas para 
cálculos posteriores. Após perfuração das crias o 
quadro teste era devolvido à colônia, permanecen-
do lá por 24 horas. Após este período, eram feitas 
as recontagens das células nas duas áreas. As colô-
nias que removerem 80% ou mais das crias mortas 
são consideradas higiênicas e as demais são clas-
sificadas como não higiênicas (Gramacho e Gon-
çalves, 1994).

Resultados e Discussão
Este projeto esta sendo executado, encon-

tram-se aqui relatados os resultados parciais. No 
apiário executou-se 3 pesagens de pólen e 2 testes 

de C.H. de março a maio em total de 11 colônias. 
De acordo com o padrão utilizado por Gramacho 
e Gonçalves (1994), para ser considerada higiênica 
a colônia deve remover no mínimo 80% das crias 
mortas em 24 horas, no apiário de estudo verifi-
cou-se que 63,64% das colônias removeram mais 
de 80% (higiênicas) e 36,36% removeram menos 
(não higiênicas), demonstrando alta variabilidade 
genética. As colônias do grupo higiênico C12, C14 
e C16 foram as que obtiveram maior desempen-
ho em remoção de crias. Sendo assim foram estas 
as colônias escolhidas para ser feita a geração F1, 
ou seja, suas colônias deveram doar as larvas pra 
produção de novas rainhas e serem introduzidas 
em colônias que possuírem baixo comportamento 
higiênico.

Não foi possível analisar as pesagens de 
pólen, pois apenas cinco colônias estavam produz-
indo pólen, devido o período de chuvas e ao mal 
manejo das colônias, e também a longevidade de 
suas rainhas. Devido a isso a seleção das melhores 
colônias será feita apenas com o comportamento 
higiênico. No decorrer do projeto outras avaliações 
serão executadas de C.H. e de produção de pólen, 
para comparação de resultados. Com os resultados 
obtidos será dada continuação ao projeto com a 
criação da geração F1 e substituição de rainhas

Conclusões
As médias de testes de C.H. apresentaram 

7 colônias higiênicas e 4 não higiênicas, demon-
strando alta variabilidade genética no apiário, pas-
sível de seleção e melhoramento. Nas pesagens da 
produção de pólen não foi possível observar todas 
colônias, pois apenas 5 colônias estavam produz-
indo.
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Resumo: 
Objetivo: caracterizar o perfil das vítimas 

fatais de acidentes de trânsito na faixa etária de 0 e 
19 anos no estado de Sergipe, em 1 ano. Materiais 
e Métodos: estudo transversal, baseado nos dados 
de mortes violentas por acidentes de trânsito entre 
jovens que deram entrada no Instituto Médico Le-
gal Dr Augusto Leite em Aracaju/SE, no período 
de 01 de abril de 2014 a 31 de março de 2015. 
Resultados: ocorreram 67 óbitos, destes 83,6% 
com indivíduos do sexo masculino na faixa etária 
dos 10 aos 19 anos, sendo 85,1% da cor parda. 
Com relação à hora do evento, 41,8% ocorreram 
no período noturno e 31,3% no vespertino. Dos 
acidentes, 61,2% ocorreram na zona rural, de to-
dos os óbitos 55,2% foram no local do acidente, 
enquanto 44,8% chegaram a ser atendidas em hos-
pital.  O atendimento pré-hospitalar foi realizado 
em 56,2% dos casos pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU-192). Dentre as cat-
egorias envolvidas, os motociclistas representaram 
62,7%, os pedestres 17,9%. A principal causa foi 
traumatismo intracraniano, em 61,2%. A dosagem 
de alcoolemia foi positiva em 47% das realizadas. 
Conclusão: No estado de Sergipe a morte violenta 
decorrente de acidente de trânsito entre jovens e 
adolescentes foi mais frequente nos indivíduos do 
gênero masculino e pardos. Destes, 2/3 dos óbitos 
ocorreram na zona rural decorrentes de acidentes 
com motocicletas e a causa mortis principal foi o 
traumatismo intracraniano. O atendimento foi na 
maioria das vítimas realizado pelo SAMU 192 e em 
torno de 50% das vítimas a alcoolemia foi positiva.

Introdução 
Atualmente as mortes por causas externas 

atingem praticamente todas as faixas etárias, porém 
com maior expressão nas mais jovens. Tais agra-
vos são responsáveis por expressiva parcela dos 
problemas de saúde e sociais, adquirindo caráter 
epidêmico. De acordo com dados do Sistema de 
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Informações sobre Mortalidade (SIM), no Brasil, 
em 2008, as causas externas foram à primeira cau-
sa de morte (em números de óbitos) na faixa etária 
de 0 a 14 anos, à exceção dos menores de um ano. 

Entre crianças as causas externas têm caracter-
ísticas especiais por resultarem em lesões sérias como 
déficits neurológicos persistentes, decorrentes de trau-
matismos cranianos, déficits motores em indivíduos 
que se encontram em plena fase de crescimento e 
desenvolvimento. Além disto, os traumas decorrentes 
das causas externas trazem danos emocionais e psi-
cológicos que repercutirão ao longo de toda a vida das 
vítimas. Na adolescência as causas externas também 
constituem importantes fatores de morbidade e mor-
talidade. No Brasil, em 2011, foram responsáveis por 
128.316 internações de pacientes entre 10 a 19 anos, 
em hospitais que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e por 16.050 óbitos nessa faixa etária.

Pela frequência com que ocorrem nas faixas 
etárias mais jovens, as causas externas são as mais 
importantes responsáveis pelos anos potenciais 
de vida perdidos (APVP), que acarretam grande 
impacto socioeconômico pela diminuição da força 
de trabalho e da expectativa de vida da população.

Um dos fatores que contribui para essas es-
tatísticas é a maior vulnerabilidade de indivíduos 
jovens e do sexo masculino ao uso precoce de ál-
cool e à violência que estão atreladas também a 
um processo cultural, amplamente discutido e que 
perdura no Brasil por décadas, e que os expõe a 
um número maior de acidentes e a uma maior 
frequência de mortes violentas. A publicidade 
voltada para essas bebidas traz uma conotação 
social permissiva especialmente direcionada para 
os jovens, o que estimula ao consumo de bebidas, 
sem levar em conta os riscos a que eles se expõem.

Propõe-se, com o presente trabalho, carac-
terizar o perfil das vítimas fatais de acidentes de 
trânsito na faixa etária de 0 e 19 anos, atendidas 
pelo Instituto Médico Legal de Aracaju - Sergipe.

Materiais e métodos 
Estudo de delineamento transversal, base-

ado nos dados de mortes violentas por acidentes 

de trânsito entre indivíduos na faixa entre 0 e 19 
anos que deram entrada no IML-SE na cidade de 
Aracaju, Sergipe, Brasil, no período de 01 de abril 
de 2014 a 31 de março de 2015.

Para a coleta de dados foi utilizado um 
questionário semiestruturado, contendo 37 per-
guntas mescladas entre fechadas e abertas. Foram 
analisados: gênero, faixa etária, etnia, ocupação das 
vítimas de morte por causas violentas; a cena do 
evento traumático; a sazonalidade, o local do óbito; 
as circunstâncias/intenções prováveis do evento 
traumático; o mecanismo do trauma; a causa mortis; 
o uso de substâncias psicoativas por estas vítimas.

Resultados e Discussão
O IML de Aracaju recebe as vítimas decor-

rentes de mortes externa de todo o estado de Ser-
gipe. No período estudado ocorreram 67 óbitos 
sendo que entre 10 e 19 anos ocorreram 59 (88,1%) 
eventos e entre 0 e 9 anos foram 8 (11,9%) óbitos 
por acidentes de transporte. Destes 56 (83,6%) do 
sexo masculino e 11 (16,4%) do sexo feminino. A 
maior incidência foi da cor parda com 57 (85,1%) 
indivíduos, seguida da cor branca com 5 (7,5%), e 
da cor preta com 3 (4,5%), indígenas 1 (1,5%) e 1 
(1,5%) não relatado.

Em relação a ocupação, obteve-se que 39 
(58,2%) deles eram estudantes, 13 (19,4%) lavra-
dores, 12 (17,9%) ocupavam outras profissões e 3 
(4,5%) não foram obtidos. Ocorreram, em média, 
6 óbitos por mês e 9 por dia da semana. Determi-
nou-se a hora do evento traumático em 63 casos 
(94%), sendo 28 (41,8%) no período noturno, 21 
(31,3%) no vespertino, 9 (13,4%) durante a manhã 
e 5 (7,5%) na madrugada.

Verificou-se que 41 (61,2%) acidentes ocor-
reram na zona rural e 26 (38,8%) na urbana. De 
todos os óbitos 37 (55,2%) foram no local do aci-
dente, enquanto 30 (44,8%) vítimas chegaram a 
ser atendidas em hospital, antes do óbito. 

O atendimento pré-hospitalar foi realizado 
em 18 (56,2%) casos pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU-192), ambulâncias mu-
nicipais o fizeram em 4 (12,5%), parentes e popu-
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lares somados corresponderam a 3 (9,4%) e em 
7 (21,9%) casos não foi possível identificar quem 
prestou o atendimento pré-hospitalar as vítimas.

Dentre as categorias envolvidas, os motoci-
clistas representaram 42 (62,7%), os pedestres 12 
(17,9%), os ocupantes de automóveis 11 (16,4%) e 
os ciclistas 2 (3,0%) óbitos. A principal causa mor-
tis descrita foi o traumatismo intracraniano, em 
41 (61,2%), e o choque hipovolêmico vitimou 9 
(13,4%) dos indivíduos (Tabela 1).

Tabela 1 - Distribuição absoluta e relativa 
de óbitos por acidentes de transporte em Sergipe 
em indivíduos entre 0 e 19 anos, por causa mortis, 
entre abril de 2014 a março de 2015.
Causa Frequência Porcentagem

Traumatismo intracraniano 41 61,2

Choque hipovolêmico 9 13,4

Politraumatismo 6 9,0

Lesão por esmagamento 
de crânio 3 4,5

Anemia aguda 
pós-hemorrágica 2 3,0

Traumatismo de tórax 2 3,0

Insuficiência 
Respiratória Aguda 2 3,0

Outros 2 3,0

Total 67 100,0

A dosagem de alcoolemia foi realizada em 
17 das vítimas, sendo positiva em 8 (47%) e em 
9 (53%) negativa. Todos eles tinham entre 10 e 
19 anos, o que representa 13,6% dos óbitos nessa 
faixa etária.

Conclusões
A morte violenta decorrente de acidente 

de trânsito entre crianças e adolescentes no esta-
do de Sergipe foi mais frequentes nos indivíduos 
do gênero masculino, pardos, na faixa etária dos 
10 aos 19 anos. Destes, 2/3 dos óbitos ocorre-
ram na zona rural; sendo mais frequente por aci-
dentes envolvendo motociclistas e a causa mortis 
principal foi o traumatismo intracraniano. O at-

endimento pré-hospitalar foi na maioria das víti-
mas realizado pelo SAMU 192 e nos cadáveres 
onde dosou-se a alcoolemia esta foi positiva em 
torno de 50% das vítimas.
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Resumo
Os elasmobrânquios são capturados como 

sobrepesca na pesca com rede de emalhar e essa 
modalidade pesqueira pode ocasionar o declínio 
de espécies desse grupo. O presente trabalho teve 
como objetivo conhecer a composição da fauna de 
elasmobrânquios capturada com rede de emalhar 
de fundo por embarcações artesanais no litoral sul 
do Estado de Sergipe e coletar dados biométricos. 
Foram adquiridos 92 espécimes entre Fevereiro de 
2014 e Abril de 2015, sendo identificadas duas es-
pécies de raias e cinco de tubarões. 

Introdução 
Os elasmobrânquios são animais estrategis-

tas K, pois gastam muita energia para a produção 
de poucos filhotes e estes que já nascem comple-
tamente desenvolvidos. São caracterizados por 
maturação sexual tardia, ciclos reprodutivos e 
períodos gestacionais longos e baixa fecundidade 

o que resulta em um potencial reprodutivo lim-
itado e baixo (CASTRO, WOODLEY, BRUDEK, 
1999; PARKER, PARKER, 1999). O presente tra-
balho teve como objetivo conhecer a composição 
da fauna de elasmobrânquios capturada com rede 
de emalhar de fundo por embarcações artesanais 
no litoral sul do Estado de Sergipe e coletar dados 
biométricos além do sexo e estágio de desenvolvi-
mento sexual.

Materiais e Métodos 
Foram adquiridos elasmobrânquios de duas 

embarcações: Jupira e Gavião I que desembarcam 
nas Praias de Atalaia e Mosqueiro, Aracaju, SE. 
Os elasmobrânquios foram identificados quanto 
à espécie, sexo, estágio de desenvolvimento sex-
ual (MENNI; LESSA, 1998; GADIG, MOTTA, 
NAMORA, 2002), pesados e medidos quanto 
ao comprimento total (COMPAGNO, DANDO, 
FOWLER, 2005), largura do disco para raias 
(MCEACHRAN, DE CARVALHO, 2002) e com-
primento total do clásper para machos. 

Resultados e Discussão 
A amostra de elasmobrânquios adquirida 

foi composta por 92 animais sendo 16 raias e 76 
de tubarões. Foram identificadas cinco espécies de 
tubarões e duas espécies de raias e a família com 
maior número de espécies foi Carcharhinidae (Ta-
bela 1). É importante ressaltar que duas espécies 
adquiridas encontram-se criticamente ameaçadas 
de extinção.

Tabela 1. Composição da fauna de elasmo-
brânquios capturados na pesca artesanal em Ser-
gipe entre Fevereiro de 2014 a Abril de 2015. 

Fonte: *IUCN, **Portaria nº 445, de 17 de 
dezembro de 2014.

Família Espécie Grau de Ameaça*

Raias Dasyatidae Dasyatis guttata  (Bloch & Schneider, 1801) Dados Insuficientes*

Rhinopteridae Rhinoptera bonasus (Mitchill, 1815) Quase Ameaçada*

Tubarões Carcharhinidae Carcharhinus porosus (Ranzani, 1840) Criticamente em Perigo**

Rhizoprionodon lalandii (Muller & Henle, 1839) Dados Insuficientes*

Rhizoprionodon porosus (Poey, 1861) Pouca Preocupação*

Sphyrnidae Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834) Criticamente em Perigo**

Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837) Em perigo**
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A amostra total foi composta por 58,7% de 
machos e 41,3% de fêmeas e quanto ao estágio 
de desenvolvimento sexual a maior frequência foi 
de neonatos (51%), seguida de juvenis (44,6%) e 
adultos (4,4%). Para as raias, 81,25% da amostra 
foi composta pela espécie Dasyatis guttata e 18,75% 
pela espécie Rhinoptera bonasus. O sexo mais repre-
sentado para R. bonasus foi fêmea e para D. guttata, 
macho (Gráfico 1). Para o estágio de desenvolvi-
mento não foram observados indivíduos neonatos 
(Gráfico 2). O peso médio para D. guttata foi de 
3,72Kg e para R. bonasus foi de 3,6Kg. A média 
para largura do disco foi de 49,38cm para D. guttata 
e de 65,15cm para R. bonasus. 

Para os tubarões espécie mais representa-
tiva foi Rhizoprionodon lalandei (38,2%). Houve vari-
ação quanto ao sexo para as espécies adquiridas 
com número maior de indivíduos machos para R. 
lalandei e S. lewini. S. mokarran teve igual número 
de machos e fêmeas e C. porosus e R. porosus foram 
representados por um número maior de fêmeas 
(Gráfico 3). Quanto ao estágio de desenvolvim-
ento, três espécies apresentaram mais neonatos e 
três mais juvenis (Gráfico 4).

O comprimento total médio variou de 41 a 
62 metros entre as diferentes espécies. O peso mé-
dio variou de 273 a 510 gramas e o comprimento 
médio do clásper foi entre 1,8 e 2,4 cm.  

Conclusões 
A pesca artesanal com rede de emalhe de 

fundo no litoral de Sergipe vêm capturando in-
divíduos em estágio inicial de desenvolvimento 
o que pode apresentar risco de extinção para as 
populações, uma vez que as espécies não con-
seguem alcançar maturidade sexual e reproduzir. 
Adicionalmente, espécies ameaçadas estão sendo 
capturadas. 
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Resumo
Os indivíduos da família Lutjanidae, popu-

larmente conhecidos como “vermelhas”, são re-
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cursos pesqueiros comercialmente importantes 
em desembarques na região Nordeste do Brasil. 
Na distribuição ao longo da costa brasileira há 
ocorrência de 15 espécies de Lutjanídeos, dentre 
as quais destacam-se as espécies do presente trab-
alho: Lutjanus analis (Curvier, 1828) e Lutjanus jocu 
(Bloch & Schneider, 1801). O estudo do parasit-
ismo em peixes pode fornecer, além do registro 
faunístico, informações que podem ser usadas 
como ferramentas úteis para resolver problemas 
referentes à sua biologia. Objetivou-se avaliar e 
registrar a fauna de metazoários parasitas em duas 
espécies congenéricas de Lutjanidae (L. analis e L. 
jocu) (Pisces: Perciformes) provenientes do Termi-
nal Pesqueiro Municipal de Aracaju/SE, Brasil. 
Foi analisado um total de 70 espécimes, sendo 62 
L. analis e oito L. jocu. Para os dois hospedeiros, 
foram coletados 647 parasitas de cinco grupos 
parasitários: Acanthocephala, Crustacea, Trema-
toda, Monogenea e Nematoda. O grupo mais di-
versificado foi o dos Crustáceos, devido ao maior 
número de espécies encontradas. Já as maiores 
prevalências ocorreram para Anisakis sp. (Nema-
todae) com 22,58% em L. analis e 75% em L. jocu. 
Nas duas espécies hospedeiras houve semelhança 
de fauna parasitária para endo e ectoparasitas, rel-
evando a importância da presença de Anisakis sp. 
que indica risco zoonótico.

Introdução 
Nos últimos vinte anos, estudos relaciona-

dos à ictioparasitologia têm aumentado considerav-
elmente, e vem sendo introduzidos em áreas como 
Ciências Biológicas e Veterinárias. Essa incorpo-
ração deve-se, em parte, a espécies de peixes com 
potencial para o cultivo e comercialização, frente à 
significativa elevação da atividade pesqueira e de cul-
tivo no Brasil. Os parasitas tornaram-se, portanto, 
um componente importante para a biodiversidade 
global o que justifica significativamente os esforços 
no intuito de documentar a ocorrência das espécies 
de parasitas (CAVALCANTI et al., 2013).

No Nordeste do Brasil, o setor voltado à 
pesca é caracterizado pela predominância da for-

ma artesanal, assim, peixes associados a recifes 
representam boa parte da renda total das captu-
ras. A Família Lutjanidae é um importante recurso 
explorado nestes locais, sendo composta por 17 
gêneros, dentre esses, encontra-se o Gênero Lu-
tjanus, que abrange 64 espécies de peixes. Popu-
larmente chamados de “vermelhas”, os espécimes 
dessa família são recursos pesqueiros comercial-
mente importantes nos desembarques na região 
Nordeste do Brasil, estando entre as dez principais 
espécies capturadas na pesca de linha, o que con-
tribuiu para que se tornassem um dos principais 
alvos da pescaria (SANCHES, 2011).

O estudo do parasitismo em peixes pode 
fornecer, além do registro faunístico, informações 
que podem ser usadas como ferramentas úteis 
para resolver problemas referentes à sua biologia. 
Os metazoários parasitas possuem grande im-
portância sob o ponto de vista comercial, pois al-
gumas espécies podem deixar a carne do pescado 
imprópria ao consumo, oferecendo risco a saúde 
humana devido ao seu potencial zoonótico. Dev-
ido à grande exploração econômica e comercial e 
aos poucos estudos referentes à parasitologia para 
as espécies L. analis e L. jocu, torna-se premente 
e importante a realização de estudos sobre fauna 
parasitária dessas duas espécies de pescados. 

Materiais e métodos
Os peixes Lutjanus analis e Lutjanus jocu foram 

adquiridos diretamente no Terminal Pesqueiro Mu-
nicipal de Aracaju/SE armazenado em caixa tér-
mica e transportado para o Laboratório de Biologia 
Tropical (LBT) localizado no Instituto de Tecno-
logia e Pesquisa (ITP), na Universidade Tiradentes 
(UNIT), para realização da análise parasitológica.

Os espécimes foram pesados (em gramas), 
medidos Comprimento Total (CT= desde a região 
da cabeça até o término da nadadeira caudal); 
Comprimento Padrão (CP= desde a cabeça até o 
final do pedúnculo caudal). Ocorreu a necropsia, 
sendo identificados os sexos e  deixando exposta 
toda a cavidade visceral para a retirada dos órgãos 
e posterior análise em estereomicroscópio. Os 
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parasitas encontrados foram identificados e fixa-
dos em álcool 70% e processados de acordo com 
o grupo taxonômico conforme Eiras, et. al., 2006 e 
Thatcher (2006). Alguns grupos parasitários foram 
desenhados em microscópio (Coleman Modelo: 
N-120 Objetiva 4x; 10x; 40x) provido de câmara 
clara para auxiliar na identificação taxonômica. 
Os índices epidemiológicos foram calculados de 
acordo com Bush et. al., (1997).

Resultados e Discussão 
Foram analisados 62 espécimes de L. analis e 

oito de L. jocu, totalizando 70 peixes. Foram coletados 
647 parasitas em ambos os peixes, pertencentes a cin-
co grupos parasitários (Acanthocephala, Crustacea, 
Trematoda, Nematoda e Monogenea). As maiores 
prevalências registradas foram do grupo Copepoda 
em L. analis e Nematoda em L. jocu (Tabela 1). 

Tabela 1: Índices parasitários de Prevalência 
(P), Intensidade Média (IM) em Lutjanus analis e 
Lutjanus jocu 

Grupo Parasita P IM

L. analis Crustacea Lernanthropus sp. 19,35 2,33(±1,50)

Protochondracanthus sp. 6,45 14,25(±24,50)

Nematoda Anisakis sp. 22,6 15,28(±36,27)

L. jocu Crustacea Lernanthropus sp. 12,5 1,00 (±0,00)

Rocinela sp. 12,5 1,00 (±0,00)

Nematoda Anisakis sp. 75,0 46,83 (±32,27)

Luque e Poulin (2004) registraram a ocor-
rência de larvas de Anisakis sp. em 15 espécies 
diferentes de peixes teleósteos no litoral do es-
tado do Rio de Janeiro, o que demonstrou uma 
baixa especificidade ao hospedeiro peixe. Este fato 
mostra que estas larvas são parasitas comuns em 
peixes marinhos

Conclusões 
Neste contexto, concluiu-se que L. analis e 

L. jocu apresentam uma baixa riqueza na fauna par-
asitária de metazoários, apresentando semelhança 
entre as espécies de endo e ectoparasitas. Conclui-
se também que a presença do gênero Anisakis sp. 
para os dois hospedeiros indica uma preocupação 
devido ao  potencial zoonótico.
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Resumo
O suor é necessário para o controle da tem-

peratura corpórea, especialmente durante o exer-
cício ou sob temperaturas mais elevadas do ambi-
ente. A condição em que a sudorese que excede o 
nível necessário para termorregulação é conhecida 
como hiperidrose. Este trabalho foi realizado com 
o intuito de obter dados da prevalência de casos 
de hiperidrose primária em uma amostra popula-
cional da cidade de Aracaju – SE, Brasil. Estudo 
prospectivo caracterizado como survey normativo, 
transversal. Foram entrevistadas 1150 pessoas dis-
tribuídas nos 5 bairros do município de Aracaju - 
SE. A amostra foi composta por 34,2% de pessoas 
do gênero masculino e 65,8% do gênero feminino. 
A prevalência de hiperidrose encontrada foi de 
15,9%, sendo de 17% no gênero masculino e de 
14,9% no gênero feminino. A média de idade dos 
entrevistados que referiram ser portadores de HP 
foi de 25,9 anos (DP 10,2). 

Introdução 
O suor é necessário para o controle da 

temperatura corpórea, especialmente durante o 
exercício ou sob temperaturas mais elevadas do 
ambiente. A condição em que a sudorese excede 
o nível necessário para termorregulação é conhe-
cida como hiperidrose, que pode ser primária ou 
secundária (GIUDICI & LEÃO, 2011). A hiper-
idrose primária (HP) não tem origem conhecida, 
mas, supõe-se que haja uma hiperatividade das fi-
bras simpáticas que estimulam de forma anormal 
as glândulas écrinas, responsáveis pela produção 
do suor (LAKRAJ, MOGHIMI, JABBARI, 2013).  

Materiais e métodos 
Estudo prospectivo caracterizado como 

survey normativo de delineamento transversal, 
com entrevistas individuais de modo aleatório. A 
população considerada para o cálculo de tamanho 
amostral da pesquisa foi a população de Aracaju, 
de 571149 habitantes de acordo com o senso 2011 
do IBGE. Baseado em estudo prévio de Strutton 
et al. (2004) que estimou uma prevalência popula-

cional de hiperidrose primária de 2,9%, calculou-
se uma amostra probabilística, fundamentada na 
fórmula de população finita e conhecida discrimi-
nada abaixo, considerando uma precisão absoluta 
de 3% e um nível de significância e 1%, resultando 
numa amostragem mínima de 1082 participantes. 
A forma de seleção foi realizada inicialmente por 
conglomerado de maneira aleatória escolhendo-se 
5 bairros de Aracaju por sorteio. Os bairros sortea-
dos foram: Aeroporto, Centro, Coroa do Meio, 
Jardins e Siqueira Campos. A coleta de dados foi 
realizada através de entrevistas individuais, a fim 
de evitar o não entendimento das perguntas do 
questionário. Este foi estruturado com perguntas 
fechadas e abertas, já validadas (FELINI, 2009). O 
trabalho foi iniciado após aprovação do Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Univer-
sidade Tiradentes – SE sob protocolo 050613R2. 
Todas as análises estatísticas foram realizadas pelo 
programa SPSS® versão 20.0. Foi considerado o 
nível de significância de p < 0,05.

Resultados e Discussão 
Foram entrevistadas 1150 pessoas distribuí-

das nos 5 bairros do município de Aracaju - SE. 
A amostra foi composta por 34,2% de pessoas do 
gênero masculino e 65,8% do gênero feminino. 
A prevalência de hiperidrose encontrada foi de 
15,9%, sendo de 17% no gênero masculino e de 
14,9% no gênero feminino. A média de idade dos 
entrevistados que referiram ser portadores de HP 
foi de 25,9 anos (DP 10,2). O inicio dos sintomas 
da HP foi referido com destaque na infância e na 
adolescência. As associações de hiperidrose com 
gênero, raça e idade não foram estatisticamente 
significativas (p > 0,05). A frequência dos fatores 
associados nos indivíduos portadores de hiper-
idrose é mostrada na tabela 1.
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Tabela 1. Frequência dos fatores associados em indivíduos portadores de hiperidrose

Frequência Percentual

Suor bilateral

Não

Sim 133 72,7%

50 27,3%

História Familiar

Não

Sim 70 38,3%

113 61,7%

Pelo menos uma vez na semana
Não

Sim 110 60,1%

73 39,9%

Cessa no sono
Não

Sim 71 38,8%

112 61,2%

Interferência da temperatura
Não

Sim 76 41,5%

107 58,5%

Prejudica as atividades diárias
Não

Sim 56 30,6%

127 69,4%

Piora com situações de estresse
Não

Sim 140 76,5%

43 23,5%

Legenda: Frequência dos fatores associados à Hiperidrose.

No mundo, dados epidemiológicos de pre-
valência de HP são escassos, insuficientes e con-
flitantes para uma estimativa precisa. Connolly & 
De Berker (2003) realizaram uma pesquisa com 
jovens israelenses que mostrou uma incidência de 
1% dessa afecção. Em um inquérito populacional 
que envolveu 150.000 residências nos Estados 
Unidos da América, Strutton et al (2004) encon-
traram uma prevalência de HP em 2,9% da popu-
lação investigada, o equivalente a 7,8 milhões de 
pessoas. A prevalência relatada em três cidades da 
China, com amostra de 33000 adolescentes, para 
HP palmar foi de 4,36% (LI et al., 2007). No Bra-
sil um estudo com amostra populacional, realizado 
em Blumenau - SC, obteve uma prevalência de 9% 
(FENILI et al., 2009), e com estudantes de medic-
ina, em Manaus - AM (WETPHAL et al., 2011) foi 
encontrado uma prevalência de 5,5%. Na Polônia 
(STEFANIAK et al., 2013), um estudo também 
com estudantes de medicina, foi encontrado uma 
prevalência de 16,7%. Fujimoto et al (2013) real-
izaram pesquisa no Japão e obtiveram prevalência 
de 5,33% para a HP palmar, 2,79 % para a plan-

tar, 5,75% para a axilar e 4,7% para a hiperidrose 
em região da cabeça. O estudo de Augustin et al 
(2013), realizado com 14.336 adultos na Alemanha, 
mostrou uma prevalência 16,3%. O presente estu-
do mostrou prevalência da HP semelhante aos tra-
balhos mais recentes, o que sugere que o aumento 
da prevalência observado ocorra por essa doença 
estar sendo melhor investigada e não dependa da 
área geográfica e de grupos específicos.

Conclusões 
A prevalência de HP em amostra popula-

cional de Aracaju – SE foi 15,9%, sendo maior no 
gênero masculino e na maioria das vezes bilateral. 
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Resumo
O objetivo desse trabalho foi avaliar o uso 

de lipase imobilizada por três diferentes métodos 

de imobilização na reação de hidrólise dos ésteres 
de fenoprofeno obtidos por via química. A ob-
tenção dos ésteres derivados de fenoprofeno foi 
obtida a partir da esterificação de fenoprofeno 
de cálcio hidratado e diferentes álcoois (metanol, 
etanol, propanol e butanol), usando como catalisa-
dor o ácido sulfúrico. Na reação de hidrólise dos 
ésteres derivados de fenoprofeno foi utilizada a 
lipase imobilizada por ligação covalente em sílica 
modificada com líquido iônico prótico-LIP (pen-
tanoato de N-Metilmonoetanolamina). O material 
de partida e a conversão dos ésteres de fenoprofe-
no foram determinados por cromatografia gasosa 
por espectrometria de massa (CG-MS). Os espec-
tros de infravermelho por Transformada de Fou-
rier (FTIR) confirmaram a conversão dos ésteres 
de fenoprofeno obtidos na reação de esterificação. 
A reação de esterificação do fenoprofeno por via 
química apresentou conversão de aproximada-
mente 100% para os álcoois testados (metanol, 
etanol, propanol e butanol). Na reação de hidrólise 
verificou-se a conversão máxima de 75% do éster 
etílico na presença do solvente isoctano.

Introdução 
O uso de enzimas imobilizadas ou livres na 

obtenção de ant-inflamatórios não esteroidais (AI-
NEs) tem-se tornado uma boa alternativa devido 
às características específicas das lipases, tais como: 
condições brandas de reação, natureza regiossele-
tiva, enantiosseletiva e quimiosseletiva (HABIBI, 
2013). Neste contexto, a imobilização de lipases 
tem merecido atenção em vários estudos de bio-
catálise, destacando-se o estudo da sílica e destes 
suportes modificados com aditivos, tais como al-
bumina, polietilenoglicol, ciclodextrina, aliquat, 
líquidos iônicos, entre outros. Diferentes tipos 
de profenos (cetoprofeno, indoprofeno, ibupro-
feno, etc.) já foram modificados por via química 
ou enzimática, contudo ainda se fazem necessários 
estudos quanto à conversão e o excesso enantio-
mérico nos mais diversos tipos de sistemas con-
forme indicado na literatura (GHANEM et al, 
2010; HABIBI et al, 2013). Dentre outros estudos, 
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devem-se salientar os resultados promissores ob-
tidos para a via enzimática na reação de hidrólise 
de ésteres derivados de profenosutilizando lipases 
imobilizadas em resina de troca iônica (Novozyme 
435 e 535) na presença de diferentes tipos de sol-
ventes (tampão, terc-butil-metil-eter, isoctano, 
etc), dos quais a maior conversão foi de 56,6% de 
ácido tiaprofênico na presença do biocatalisador 
Novozyme 435 (GHANEM et al, 2010).

Materiais e métodos 
Na primeira etapa, obteve-se os ésteres de-

rivados de fenoprofeno por via química, onde a 
reação de esterificação foi catalisada pelo ácido 
sulfúrico entre o fenoprofeno e álcool (etanol, 
metanol, propanol e butílico) adicionando-se 
25mL em balão sob refluxo à 70ºC por 24 h. A 
determinação dos ésteres de fenoprofeno foi real-
izada por CG-MS e análise por FTIR. Na segunda 
etapa, a reação de hidrólise dos ésteres de fenopro-
feno foram utilizados diferentes biocatalisadores 
imobilizados (Souza et al., 2013): a lipase Burkhold-
eria cepacia imobilizada em sílica modificada com o 
líquido iônico prótico pentanoato de N-Metilm-
onoetanolamina por adsorção física (ADS) ou 
ligação covalente (LC) ou encapsulamento (EN). 
A conversão de éster de fenoprofeno foi deter-
minada por CG-MS, cujo os tempo reacional foi 
de 120h, as condições reacionais foram similares a 
descrita por GHANEM et al. (2010).

Resultados e Discussão 
Na primeira etapa deste trabalho foi obtido 

os ésteres de fenoprofeno por via química em-
pregando os diferentes álcoois, afim de se obter 
o substrato para a segunda etapa deste estudo. Os 
ésteres obtidos foram com pureza acima de 98% 
utilizando os diferentes tamanhos de cadeia car-
bônica. Na segunda etapa deste estudo, foi real-
izada a reação de hidrólise dos ésteres de fenopro-
feno por via enzimática. Na hidrólise de ésteres 
de fenoprofeno a influência do tipo de método de 
imobilização, o efeito do álcool, do solvente e o 
tempo da reação. Dentre os dois tipos solventes 

utilizados (isoctano e MTBe), obteve-se conversão 
somente com solvente isoctano. Pode-se notar que 
para os diferentes métodos de imobilização não se 
verificou a conversão do éster metílico. Enquanto 
que, notou-se a influência positiva do uso da sílica 
modificada com LI para os métodos de ADS-LI e 
LC-LI na conversão do éster etílico. Verificou-se 
também a influência do uso da sílica modificada 
nos três tipos de método de imobilização testados 
na conversão do éster propílico. As conversões 
máximas obtidas foram de 60% para o biocatalisa-
dor imobilizado por EN e 75% para os biocatalisa-
dores imobilizados por LC ou ADS, tais resultados 
foram similares a conversão com o mesmo car-
regamento de enzima livre. Na literatura a reação 
de hidrólise do éster de fenoprofeno já foi estu-
dada utilizando a Novozyme 535 na presença do 
solvente Terc-Butil-Metil-Eter (MTBE) e atingiu 
a conversão máxima de 54% (GHANEM, 2010).

Conclusões 
A partir dos resultados obtidos, pode-se 

concluir que os objetivos inicialmente propostos 
foram alcançados, ou seja, a hidrólise de ésteres 
de fenoprofeno utilizando diferentes métodos 
de imobilização em sílica modificada com líqui-
do iônico apresentou conversões promissores. 
Dentre os três métodos de imobilização (ADS, 
LC e ENC) na reação de hidrólise dos ésteres de 
fenoprofeno, verificou-se a influência positiva do 
agente modificador da sílica, o LIP (pentanoato de 
N-Metilmonoetanolamina). Ainda, notou-se a in-
fluência da cadeia alquílica na reação de hidrólise 
utilizando os biocatalisadores imobilizados, na qual 
verificou-se a conversão máxima de 75% do éster 
etílico utilizando a LBC imobilizada por adsorção 
física ou ligação covalente em sílica modificado 
por LIP. Neste aspecto, deve-se salientar que o BI 
apresentou desempenho similar a LBC livre. Por-
tanto, o presente trabalho atingiu a meta quanto a 
tecnologia de preparo de biocatalisadores imobili-
zados em sílica modificada por LI para a utilização 
em reação de hidrólise de ésteres de fenoprofeno.
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Resumo
Nos últimos anos é possível se observar a 

ampliação do uso de nanotecnologia e nanoma-
teriais em diversos produtos e setores. Encontra-
se nanomateriais em cosméticos, medicamentos, 
aparelhos eletrônicos, alimentos, dentre outros 
produtos. Se, de um lado, é possível verificar a am-
pliação da comercialização de produtos contendo 
nanopartículas, de outro é necessário verificar os 
riscos associados ao seu uso. Nesse sentido, cabe 
ao poder público cuidar da regulamentação da en-
trada destes materiais no mercado de consumo. 
No Brasil, observa-se a ausência de regulamenta-
ção específica sobre a matéria, assim o objetivo da 
pesquisa de iniciação científica, realizada durante 
um ano, foi de identificar as normas voltadas para 
regular a liberação e uso dos nanomedicamentos 
nos Estados Unidos da América.  

Introdução 
Nanociência é “o estudo dos fenômenos 

e manipulação de materiais na escala 
atômica, molecular e macromolecular onde 
as propriedades diferem significativamente 

daqueles em escala maior”. Já a Nanotecnologia 
significa “[...] design, caracterização, produção e 
aplicação de estruturas, dispositivos e sistemas 
controlando forma e tamanho em escala 
manométrica” (ENGELMANN; BERGER, 
2010, p. 53). A intensificação no uso da nanotec-
nologia e a inclusão de nanopartículas em diver-
sos produtos na área farmacêutica tem aumen-
tado anualmente, todavia a sua regulação não 
segue o mesmo ritmo. O FDA (Food and Drug 
Administration) nos Estados Unidos e outros 
órgãos na União Europeia tem liderado a nor-
matização neste setor, assim para suprir a lacuna 
normativa no ordenamento jurídico brasileiro 
busca-se inicialmente catalogar as regras fixadas 
no sistema americano para a produção, libera-
ção e uso de produtos farmacêuticos contendo 
nanopartículas para em seguida se realizar um 
estudo detalhado do seu conteúdo. Para a re-
alização desta pesquisa utilizou-se o método 
dedutivo, como técnica de estudo se utilizou 
a pesquisa bibliográfica (fonte secundária) e a 
pesquisa documental (fonte primária).

 Revisão de Literatura
Em relação à implantação de um quadro 

regulatório para as nanotecnologias, insta destacar 
o esforço dos Estados Unidos no tocante às agên-
cias federais na regulamentação das nanotecnolo-
gias, órgãos como FDA, a US Enviromental Protection 
Agency (EPA) estão engajados na tarefa de regular 
as diversas etapas que envolvem o uso dos nano-
materiais e nanomedicamentos.  O FDA é respon-
sável pela proteção da saúde pública através da 
regulação e supervisão da segurança de alimentos, 
vacinas, fitofármacos, medicamentos entre outras 
atribuições previstas em lei e é composto, inclu-
sive, por vários centros de pesquisa que são re-
sponsáveis por avaliar os nanomedicamentos. Em 
2007, o FDA publicou um relatório indicando que 
há novas regras para fármacos, dispositivo médico, 
e produtos alimentares que possuam nanopartícu-
las ou nanomateriais ou foram fabricados com 
nanotecnologia.( PARADISE, S.A, p.506)
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Em relação ao quadro normativo brasileiro, 
é necessário destacar que não existem normas ju-
rídicas específicas inerentes à temática das nano-
tecnologias. Entretanto, destacam-se normas ju-
rídicas reflexas que poderiam ser adaptadas em 
caso de lesão a bens jurídicos, como a proteção 
do meio ambiente, dos consumidores, dos trabal-
hadores, da saúde e da segurança alimentar e da 
proteção da propriedade intelectual. 

Resultados e Discussão 
Muito embora exista, por parte de alguns 

países, uma vasta preocupação em adotar uma leg-
islação específica para os nanomateriais, poucas 
são as ações voltadas para a regulamentação de 
produtos relacionados com a nanotecnologia. Em 
alguns setores específicos, a exemplo das tecnolo-
gias médicas e área de cosméticos, há uma tendên-
cia em adaptar a legislação vigente as singulari-
dades das nanotecnologias, o que não se entende 
muito adequado e amplia a discussão a respeito do 
Princípio da Precaução. 

Ante o aumento da comercialização de 
nanomedicamentos e da ausência de estudos su-
ficientes sobre os seus riscos. É imprescindível 
identificar as regras estabelecidas pelos EUA para 
manipulação e liberação de nanomedicamentos; 
avaliar os riscos que os nanomedicamentos podem 
causar a saúde; verificar a competência do FDA; 
conhecer as etapas para a liberação e aprovação 
de medicamentos no FDA; a responsabilidade do 
FDA na rotulagem de medicamentos. Observou-
se que nos EUA o processo para aprovação de um 
novo medicamento possui quatro etapas princi-
pais, sendo elas: Investigação da Nova Droga, En-
saios Clínicos, New Drug Application e por último 
a revisão do FDA. (THAUL, Susan. June 25, 2012, 
p. 3). Além disso, foi possível identificar propostas 
do setor privado para regular as nanotecnologias 
e documentos genéricos que podem ser aplicados 
aos nanomedicamentos, tais como o Federal Food, 
Drug and Cosmetic Act; Toxic Substances Control Act . 
(ENGELMANN,2010, p.65).

Conclusões 
Percebe-se uma clara evolução no proje-

to em relação ao quadro regulatório aplicável às 
nanotecnologias em âmbito internacional e nacio-
nal, capaz de identificar algumas peculiaridades 
da regulamentação americana possíveis de serem 
aplicadas no Brasil. Em vista do progresso con-
stante da nanotecnologia e da possibilidade de 
suas aplicações ofenderem a saúde humana e ao 
meio ambiente, o país tem buscado investir em 
pesquisas e uma maior cautela no tocante à lib-
eração de produtos contendo nanomateriais. Nos 
Estados Unidos o quadro regulatório sobre 
as nanotecnologias ainda não é considerado 
suficiente, apesar dos esforços das agências 
federais na tentativa de estabelecer critérios 
quanto à avaliação de riscos para a saúde hu-
mana e para o meio ambiente. No Brasil, o 
quadro jurídico para a nanotecnologia é composto 
por normas que destinadas aos fármacos em geral 
são aplicadas aos nanomedicamentos. 
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Resumo: 
Diante dos incontáveis serviços prestados à 

sociedade pela Loja Maçônica Cotinguiba e à rep-
resentatividade de figuras públicas e ilustres que 
fazem parte de seu quadro de membros, uma ação 
para a preservação dos documentos desta ben-
emérita casa é fundamental para preservação da 
história. Ressalta-se tanto em termos sociais como 
históricos, se faz imprescindível para que tais fon-
tes históricas não sejam perdidas. O trabalho de 

preservação é realizado com o intuito de selecio-
nar, organizar, catalogar os documentos que ser-
virão de fonte para a pesquisadores de várias áreas 
do conhecimento. A preservação dos documentos 
nos arquivos permite a conservação da história do 
lugar, contribuindo para salvaguardar a memória.

Introdução 
A Loja Maçônica Cotinguiba, situada em 

Aracaju, foi fundada em 1872 e, desde sua funda-
ção, tem prestado serviços filantrópicos de incen-
tivo à educação e serviços em prol da sociedade, 
tendo como objetivo e lema “fortificar a igualdade, 
a liberdade e a fraternidade”. Em decorrência do 
valor histórico e bibliográfico para a comunidade 
(acadêmica ou não) e postura venerável da insti-
tuição, justifica-se a preservação da memória da 
Loja, e este tem sido o objetivo das atividades do 
presente projeto. Este pretende contribuir com a 
organização do arquivo da instituição, visto que é 
de extrema importância para a memória histórica, 
a preservação dos documentos.

A metodologia utilizada ao longo do pro-
jeto resume-se na higienização, organização, cata-
logação e digitalização dos arquivos da maçonaria, 
sendo estes as fichas dos maçons, contendo tele-
gramas, cartas, bilhetes, carteiras do Grande Ori-
ente do Brasil e outros documentos internos da 
instituição. 

Uma vez que o projeto se dá dentro da 
própria Loja Maçônica, existem algumas limita-
ções relativas à velocidade do processo, pois ex-
istem alguns documentos que simplesmente não 
cabem dentro do scanner da instituição, exigindo 
um processo de fotografia dos mesmos.

O valor e justificativa deste projeto se dão 
tanto para a seara da história da vida privada, quan-
to para a da vida pública, pois dentre os membros 
da Loja Maçônica em questão podemos encontrar 
diversas figuras ilustres, que hoje nomeiam diver-
sas ruas e avenidas não só de Aracaju, como de 
todo o Sergipe. 

Isso pode ser ilustrado no seguinte caso 
ocorrido em 1935 com o maçom Mariano Sal-
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meiron, espanhol que hoje nomeia uma rua no 
Bairro Siqueira Campos em Aracaju. Observando 
sua ficha maçônica, podemos constatar sua asso-
ciação com a causa integralista, envolvimento este 
que se desfez devido à postura contrária da ma-
çonaria, que excluía os membros envolvidos que 
se recusassem a se desvincular do movimento. A 
própria secretaria da instituição nos solicita de for-
ma esporádica alguns arquivos que passaram pelo 
processo de preservação.

Conclusões 
Durante o período de atividade, como 

bolsistas, os membros do projeto, realizamos a 
higienização, organização, catalogação e digitali-
zação de vários documentos relativos ao histórico 
dos membros da ilustre Loja Maçônica Cotingui-
ba, sendo estes, carteirinhas da ordem do Grande 
Oriente do Brasil, fichas de entrada e graus, di-
plomas de grau, correspondências de vários tipos 
(bilhetes, cartas, telegramas), documentos de con-
tabilidade, dentre outros. Todos estes documentos 
guardados no arquivo da instituição, assumem o 
papel de fonte de informações. Afinal, documen-
tos conservados só deixam de ser reles vestígios do 
passado a partir do momento que um observador 
os aprecia, transformando-os em fontes históricas. 
E esta última afirmação justifica de forma cabal a 
Ação de preservação da memória histórica da Loja 
Maçônica Cotinguiba.

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
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gina Bragança Passos Ferro (Orientadora), 
e-mail: srpbraganca@hotmail.com.
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Palavras-chave: ônibus, passageiros, 
qualidade de vida.

Resumo
A má qualidade do sistema de transporte 

coletivo refletem em várias problemáticas relacio-
nadas a satisfação, saúde, ambiente e mobilidade 
urbana dos cidadãos brasileiros, que ferem direitos 
previstos no artigo 6° da lei 8.987/95. O estudo tem 
o objetivo de analisar comparativamente o 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. A metodologia utilizada foi o estudo de-
scritivo e exploratório, de caráter quali-quantitativo. 
O processamento dos dados foi feito por análise 
descritiva com frequência absoluta e percentual das 
variáveis e foi aplicado teste do qui-quadrado. Os 
resultados apontam que o sistema de transporte pú-
blico no Brasil e em especial nas capitais analisadas, 
não tem propostas concretas de melhoria devido 
aos investimentos nos transportes individuais e falta 
de estrutura física do trânsito. A esperança é no sen-
tido da necessidade do repensar sobre as questões 
voltadas a problemática ambiental, e esta sim, possa 
fazer surgir ações e políticas públicas eficazes.

Introdução
Para Ferraz e Torres (2004) é possível medir 

a qualidade do transporte coletivo através de al-
guns fatores: “acessibilidade, frequência de atendi-
mento, tempo de viagem, lotação, confiabilidade, 
segurança, características dos veículos, característi-
cas dos locais de parada, sistema de informações, 
conectividade, comportamento dos operadores, e 
estado das vias” (TORRES, 2004, p. 101).
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Requisitos esses previstos na lei 8.987/95, 
em seu art.6º, contempla como direito dos usuári-
os de transportes coletivos o “Serviço adequado 
que satisfaz as condições de regularidade, con-
tinuidade, eficiência, segurança, atualidade, gener-
alidade, cortesia na sua prestação e modicidade das 
tarifas.” (BRASIL, 1995).

Desta forma o estudo teve como objetivo 
geral analisar de forma comparada o 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.

Especificamente propôs: Conhecer o siste-
ma de transporte coletivo das cidades de Curitiba, 
João Pessoa e Aracaju; Avaliar a satisfação dos 
usuários do transporte coletivo das cidades de Cu-
ritiba, João Pessoa e Aracaju; Comparar os siste-
mas de transporte coletivo das três cidades e Aval-
iar o reflexo da satisfação com transporte coletivo 
na qualidade de vida da população das três cidades.

 
Materiais e métodos 
A metodologia utilizada foi o estudo descri-

tivo e exploratório, de caráter quali-quantitativo. A 
coleta de dados foi feita através da aplicação de ques-
tionários, aos usuários dos terminais de integração de 
ônibus urbano das capitais supracitadas. O tamanho 
amostral foi calculado com base no volume de pas-
sageiros transportados, segundo informação da 
SMTT, sendo aplicado a Cálculo amostral conforme 
Barbetta. O processamento dos dados foi feito por 
análise descritiva com frequência absoluta e percen-
tual das variáveis e foi aplicado teste do qui-quadrado 
para verificar se existem diferenças significativas en-
tre os grupos de usuários pesquisados.

Resultados e Discussão
Conforme pesquisa feita nas cidades alvos 

do projeto, constatou-se que apenas Curitiba e 
João Pessoa veem cumprindo com o que deter-
mina a lei, ambas prestam o serviço de transporte 
público coletivo por outorga de concessão feita 
mediante licitação. 

Já a cidade de Aracaju ainda não presta esse 
serviço público mediante licitação, mas segundo 
o site da Prefeitura Municipal de Aracaju no dia 
29 de maio de 2015 o governador de Sergipe e os 
prefeitos dos quatro municípios que formam a 
Grande Aracaju assinaram o protocolo de inten-
ções da licitação do transporte público da Grande 
Aracaju apresentado pela SMTT, protocolo as-
sinado, a SMTT montará o edital de licitação do 
consórcio.

Conclusões
Dos estudos realizados até o momento 

constatou-se que os fatores que impulsionaram a 
instalação do Sistema Integrado de Transporte nas 
cidades estudadas foram distintos em cada uma 
delas, apesar de ambas terem no processo de ur-
banização um elemento comum que influenciou 
a implantação do atual sistema de transporte co-
letivo.

Cumpre destacar que o objetivo maior que 
moveu o poder público nessas três cidades a de-
senvolver políticas públicas de transporte, foi sem 
dúvida atender a necessidade da sociedade buscan-
do promover o bem estar social.

Contudo é imprescindível que exista uma 
reestruturação do modelo de transporte coletivo 
em João Pessoa e Aracaju, para que a população 
tenha melhor qualidade de vida, e que estas cidades 
sejam reconhecidas por sua sustentabilidade, re-
duzindo a utilização de carros e motos, pensando 
que o ônibus consegue acomodar mais pessoas, e 
em um curto espaço de tempo deixa-las em seus 
respectivos destinos e contribuindo com a redução 
dos problemas de mobilidade urbana.
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Palavras-chave: Protestantismo, Corre-
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Resumo: 
Sob uma visão da História Cultural, este 

texto insere-se na História da Educação, e seu 
principal objetivo foi de identificar os agentes, 
colportores e outros membros vinculados a Socie-
dade Bíblica Britânica e Estrangeira que atuaram 
no Brasil durante o período de 1840 a 1884, bem 
como compreender a ação dos agentes e colpor-
tores Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira/
BFBS no Brasil. O corpus documental analisado 
encontra-se disponível na Cambridge University 
Library Inglaterra (UK), e foi digitalizado pela co-
ordenadora deste projeto. É parte de um acervo 

de aproximadamente 4.800 correspondentes que 
atuaram em todo o mundo. Durante o marco 
temporal delimitado, atuaram no país 17 agentes 
e foram contabilizadas 62 correspondências nesse 
período. Todo o movimento desses homens foi 
sistemática e regularmente rastreado durante o 
período em que ficaram vinculados à instituição. 
Nessa documentação, os agentes relataram suas 
atividades e impressões sobre o Brasil. A troca de 
correspondência foi feita entre os agentes em atu-
ação no Brasil e os seus superiores localizados na 
sede em Londres, possibilitando o mapeamento 
deles e seus locais de atuação. O referencial teóri-
co-metodológico ancora-se em Ginzburg (1989), 
com o método indiciário, e Nascimento (2007), 
para tratar das missões protestantes. Portanto, essa 
investigação possibilitou compreender melhor a 
difusão do Protestantismo no Brasil no período 
trabalhado.

Introdução 
Fundamentado na História Cultural, este 

projeto insere-se na História da Educação. O ob-
jetivo foi verificar e analisar 62 correspondências 
enviadas por 17 integrantes da Sociedade Bíblica 
Britânica e Estrangeira (BFBS) para os seus supe-
riores, no período de 1840 até 1884. Essa docu-
mentação encontra-se na Cambridge University Li-
brary (UK). 

Nosso interesse nessa investigação foi a 
carência de estudos sobre as pessoas que fizeram 
parte de uma associação voluntária para a circula-
ção de impressos protestantes no Brasil.  

Materiais e Métodos 
Diante deste processo de investigação e 

pesquisa, os materiais utilizados foram documen-
tos do século XIX, referente a religião protestante, 
composto por 62 correspondências enviadas por 
agentes da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangei-
ra/BFBS no Brasil.

Além dessa documentação, também utiliza-
mos fontes bibliográficas como Ginzburg (1889), 
Nascimento (2007). Foi utilizado o método indiciário, 
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foi realizada a transcrição e tradução visto que foram 
escritos do século XIX e estavam em inglês.

Resultados e Discussão 
Os 17 agentes trabalharam nas Províncias 

e cidades, venderam diversos tipos de Impressos, 
bíblias, testamentos, folhetos, salmos e livros de 
orações. Os agentes foram Edward G. Parker, Wil-
liam Dadson, Nathaniel Sands, James Hogg, James 
Henderson, James Fletcher, James Burnett, Wil-
liam Elliot, Verqueiro-, J. F. Lippold, Henry Had-
ley, A. L. Blackford, G. Caley, J.M.J. dos Santos, 
José M.M. de Carvalho, Dr. Kalley. Suas áreas de 
atuação foram na Bahia, Rio de Janeiro, Pará, São 
Paulo, Theresópolis/RJ e Petrópolis/RJ.

Conclusões 
Perante a todas essas correspondências foi 

possível perceber o embate entre os líderes católi-
cos e líderes protestantes, onde pudemos observar 
que houve transformações significativas na sociab-
ilidade. Esses impressos protestantes funcionaram 
como um instrumento prescritivo de mudanças 
de hábitos e de valores que foram transparecidos 
através de atitudes e comportamentos nas socie-
dades que houveram a circulação dos Impressos 
Protestantes aqui no Brasil.
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Resumo
O objetivo deste projeto é mapear os recen-

tes impactos nos tribunais estaduais do nordeste 
que a política de gestão judiciária do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) tem movimentado, espe-
cialmente no tocante à criação e desenvolvimento 
de práticas de conciliação e mediação. Para isso, é 
feita uma análise do referencial teórico sobre juris-
dição e gestão de conflitos, dando oportunidade 
para refletir sobre a experiência que o Brasil tem 
tido em relação a seus processos de funcionamen-
to da mediação e conciliação nos tribunais. A par-
tir da pesquisa sobre a política judiciária nacional 
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de tratamento adequado dos conflitos, a resolução 
125/2010 do Conselho Nacional de Justiça e os 
dados levantados dos tribunais de Sergipe, Ala-
goas e Pernambuco será possível notar porque os 
mecanismos da conciliação e mediação ganharam 
destaque no atual sistema jurisdicional e se essa 
nova perspectiva aponta para uma transformação 
do conflito.

Introdução 
As discussões em torno no acesso à justiça 

tem se acumulado ao longo dos últimos anos, 
tendo em vista o processo de crise e –  posteri-
ormente – a reforma do judiciário(2004), pondo 
em questão o Estado Democrático de Direito e 
a sua consolidação, através da efetivação de direi-
tos, que não devem ser meramente judicializados. 
Toda essa discussão em torno do Poder Judiciário 
trouxe a necessidade de repensar alternativas ao 
sistema de justiça tradicional, como mecanismos 
mais comunicativos e não-violentos de condução 
da justiça e de nossas vidas. Nesse sentido, voltou-
se com muita ênfase o olhar aos sistemas autocom-
positivos de conflitos, como uma alternativa mais 
viável de resolução das lides. Assim, a pesquisa gira 
em torno de um dos mecanismos de resolução de 
conflitos que foi incorporado pelo sistema judicial 
– a conciliação, a partir da Resolução 125 do ano 
de 2010 do CNJ, que dispõe sobre a Política Judi-
ciário Nacional de tratamento adequado dos con-
flitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário.

Materiais e métodos 
A metodologia da pesquisa, inicialmente, 

consistiu na fase bibliográfica, possibilitando o 
aprofundamento do conhecimento em concei-
tos e funções basilares do sistema jurisdicional 
brasileiro.

A fase documental, essencial para a com-
plementaridade da pesquisa, foi realizada através 
da captura de dados nos sites do CNJ e dos TJs 
em análise, assim como coleta de dados in loco nos 
Centros Judiciários de solução de conflitos e ci-
dadania. A participação de mutirões no Fórum 

Gumersindo Bessa como o Feirão Limpa Nome 
e a Semana da Conciliação permite a observação 
do espaço, das distribuições de poder e dos par-
ticipantes do processo. Dentro dessa perspectiva, 
traz-se a cartografia, um método de pesquisa-ação 
que proporciona “um encontro fecundo entre pes-
quisador e campo pesquisa, pelo qual o material 
a pesquisar passa a ser produzido e não coletado, 
uma vez que emerge de um ponto de contato que 
implica um deslocamento do lugar de pesquisa-
dor.” (AMADOR; FONSECA, 2009).. Mais que 
isso, a cartografia enquanto prática de acompan-
hamento de processos em curso se oferece como 
caminho daquilo que não se curva à representação 
ou ainda daquilo que não pode ficar restritamente 
representado por números ou estatísticas, carecen-
do de subjetividade e olhar atento.

Resultados e Discussão 
De forma geral, os resultados do projeto 

muito tiveram a ver com a pesquisa no referencial 
bibliográfico e a busca de notícias e ações nos sites 
do CNJ, e dos Tribunais de Justiça dos três estados 
(SE, AL, PE). No entanto, visando a visualização 
desse processo de forma mais simples, será feito 
um apanhado rápido do referencial e após isso ta-
belas que demonstram dados da Semana Nacional 
da Conciliação.

Para Trentin e Trentin(2010), a preocupa-
ção com a celeridade sobrepuja (e muito) as de-
mais questões ensejadoras da mediação e da con-
ciliação. Se o objetivo da ênfase nestes sistemas 
é simplesmente dar mais velocidade ao aparato 
jurisdicional, estes mecanismos acabam acorren-
tados à busca pela eficiência e pela produtividade, 
que passam a ser o vetor de sua aplicação. Nesta 
ótica, não haveria maiores compromissos com os 
valores acima expostos, na contramão da real pro-
posta da mediação e da conciliação, permanecen-
do as partes sujeitas a um aparato incapaz de li-
dar verdadeiramente com todo leque de conflitos 
contemporâneos e de fornecer condições para o 
desenvolvimento de uma cultura de autonomia e 
horizontalidade. Criar-se-ia uma justiça “menor”, 
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onde conciliadores reduzem-se a “juízes tamanho 
bonsai”.

Conclusões 
Um novo impulso no sentido de aumentar 

as práticas de mediação e conciliação nos Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos do Nordeste 

nitidamente está sendo feito,consolidando cada 
vez mais uma cultura pacificadora pelas próprias 
mãos do Judiciário,  o que é alavancado pelas in-
úmeras formações de conciliadores, a tentativa de 
extensão ao setor pré-processual e às causas de 
família(ao menos no que diz respeito à Alagoas 
e Sergipe) e os mutirões que são realizados com 
frequência para propagar a cultura da conciliação, 
ao mesmo tempo que desonera o judiciário, como 
em causas específicas de crédito bancário e outras.
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Resumo: 
Este projeto teve por objetivo analisar 

criticamente a obra intitulada “Menores e Lou-
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cos”, de autoria de Tobias Barreto de Menezes, 
frente ao recorrente debate público acerca das 
teorias modernas de culpabilidade, em face dos 
inimputáveis e sua importante contribuição à 
questão da menoridade penal. A leitura e estudo 
aprofundado da obra deram conta de demon-
strar que a investigação de Tobias partiu de ide-
ias filosóficas de alguns autores alemães para 
discutir as noções de crime e criminoso, pre-
sentes no Código Criminal da época, que para 
ele estava muito distante do que se esperava. De 
maneira geral, sobre uma reforma da legislação 
penal Tobias não era otimista. E segundo ele, 
como as coisas demorariam a mudar restaria es-
tudar as leis vigentes para tentar suprimir seus 
defeitos através das fontes regulares do direito, e 
entre elas, estaria a analogia que não era aplicada 
às leis criminais. Neste ponto, em especial, sua 
crítica fora bastante ácida ao legislador criminal 
por notar que este tinha plena consciência do 
prejuízo que causaria ao conceito de liberdade 
deixando-a de lado, reduzindo o Código em 
vontade, má-fé e discernimento. Para a teoria 
da imputação criminal os juristas alemães con-
sideravam que ao atingir certa idade, legalmente 
estabelecida, o homem terá adquirido sua ma-
turidade e capacidade para conhecer o valor ju-
rídico de seus atos e assumi-los. Nesse contexto, 
nos interessou entender sobre a dogmática da 
imputabilidade como elemento da culpabilidade 
na visão de Tobias em contraste com os juristas 
contemporâneos que abordam o tema para uma 
melhor compreensão acerca da responsabiliza-
ção de adolescentes menores de idade. 

Introdução 
A proposta se situou no bojo das teorias 

modernas de culpabilidade, em face dos inimpu-
táveis. O olhar sobre a menoridade penal ensejou 
o aspecto central desta revisão teórica e conceitu-
al, quando costumam estar presentes duas ideias 
jurídicas que, se contrapõem: a proteção especial 
que a Constituição Federal confere às crianças e 
adolescentes e a pretensão punitiva do Estado.

Revisão de literatura
Quanto à metodologia utilizada por se tratar 

de uma pesquisa eminentemente bibliográfica, 
teve como desafio produzir um estudo analítico, 
o próprio texto do livro foi a fonte do tema pes-
quisado, visando-se rever, reanalisar, reinterpretar 
e criticar pontos de vista teóricos.

Resultados e Discussão 
Participação no VIII Encontro da Asso-

ciação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e 
Pós-graduação – Andhep e da 16ª Semana de Pes-
quisa da Unit – SEMPESq em 2014, apresentando 
um artigo intitulado “Pautas Para Um Estudo Crítico 
Acerca Da Aplicabilidade Da Educação De Jovens E 
Adultos Com Adolescentes Privados De Liberdade” e um 
banner sobre a pesquisa, ambos em coautoria com 
a orientadora. 

Conclusões 
Tendo em vista que as propostas de 

redução da maioridade penal no Brasil surgem 
em meio aos cíclicos debates acerca da respon-
sabilização de adolescentes autores de ato in-
fracional. Estas, por sua vez, diante do que foi 
exposto, não dialogam com os direitos humanos 
por pretenderem cessar direitos fundamentais 
assegurados pela Carta Magna.

As justificativas encontradas para proposi-
turas de rebaixamento da idade penal se concen-
tram em punir mais severamente o adolescente 
infrator, dando-lhe o tratamento dispensado aos 
adultos, desprezando suas peculiaridades biológi-
cas, características de pessoas em desenvolvim-
ento, quando as medidas socioeducativas já detém 
o caráter sancionatório-punitivista especializado 
para este público.
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Resumo
A escola é um local que cria possibilidades 

para que o indivíduo estabeleça uma relação com 
a comunicação e os diversos meios de linguagem. 
Nessa perspectiva, a gestão escolar entra como 
mediadora para realização dessas ações, contri-
buindo para participação de todos que fazem 
parte da comunidade escolar. Com a introdução 
das TIC nas escolas, tornou-se uma ferramenta 
importante para o acesso e troca de informação, 
além de proporcionar novas formas de aprendiza-
gem, favorecendo a comunicação entre a institu-
ição e a sociedade. Neste caso o papel do Dire-
tor/Gestor é essencial como agente mobilizador 
e líder da escola. Procuramos investigar o impac-
to das TIC no modelo de gestão das escolas da 
rede Municipal de Aracaju, dando destaque para 
a estrutura financeira, administrativa e suporte 
técnico das escolas. Esta pesquisa é de descritiva 
de cunho qualitativo, a partir do levantamento 
inicial das escolas do Município de Aracaju com 
suas tecnologias. Nesse processo será considera-
do a análise de documentos referentes ao modelo 
de gestão, as políticas públicas do município para 
implantação das Tecnologias e a legislação de fi-
nanciamento das Unidades escolares, nacional e 
municipal. Para este estudo, tomamos como fun-
damento as contribuições de Paro (2000), Luck 
(2009) e Libânio (2012) sobre a Gestão Escolar; 
Linhares (2007); Moran (2003); Almeida (2003) 
sobre as TIC na educação. Por esta no estágio 
inicial, o estado da arte está em construção e o 
levantamento inicial dos dados na SEMED para 
definir o universo das escolas/Gestores que irão 
participar da pesquisa. O principal indicador para 
seleção do universo da pesquisa será o número de 
tecnologia presente em cada escola. Sendo assim, 
devem ser selecionada aquela escola com o maior 
número de TIC.



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 173 ]

Introdução 
A busca por um ensino escolar de quali-

dade que atenda às necessidades de um mundo 
que a todo o momento passa por constantes 
mudanças depende da maneira como o planeja-
mento e os objetivos são propostos e dirigidos 
pela gestão das escolas em harmonia com toda 
comunidade escolar. 

A gestão escolar é vista como sinônimo de 
administração escolar, trazendo como princípio 
da utilização racional de recurso para a realiza-
ção de fins determinados. (PARO, 2000). Sendo 
a mediação entre os recursos humanos, materi-
ais, financeiros e pedagógicos. Nessa perspectiva, 
a gestão escolar tem como objetivo promover a 
organização, a mobilização e a articulação de todas 
as condições materiais e humanas. (LUCK, 2009). 

Em outra perspectiva da gestão, com 
uma visão democrática, no qual procura a 
aproximação e participação de todos da comu-
nidade escolar, funcionário, professores, alu-
nos e pais, na elaboração e nos processos de 
decisões promovendo uma educação de quali-
dade para todos. Apoiada na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96). 
No qual a gestão democrática tem sua auto-
nomia concretizada pelo Plano Nacional de 
Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001, que gera 
desburocratização e descentralização da gestão 
nas dimensões pedagógica, administrativa e de 
gestão financeira. 

Com a introdução das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC), na escola 
tornou-se uma ferramenta importante para o 
acesso e troca de informação, além de propor-
cionar novas formas de aprendizagem e gestão 
dos dados e informações referentes a vida esco-
lar. Com a implantação de programas como Um 
Salto para Futuro, Projeto Vídeo-Escola, PRO-
INFO e PROFORMAÇÃO, a partir da década 
de 90, as TIC transformaram ações de políticas 
públicas, principalmente nas áreas de prepara-
ção e formação de professores, da organização 
social e construção da cidadania. 

No entanto, a presença das TIC no cotidia-
no escolar, principalmente na dimensão pedagógi-
ca, proposta na gestão escolar trouxe novos prob-
lemas estruturais, financeiros e administrativos, 
interferindo na forma de gerencias o espaço es-
colar. O gerenciamento de muitas escolas públicas 
são precárias, professores mal preparados, classes 
barulhentas. (MORAN, 2003). Na perspectiva de 
LUCK (2009) a escola passa por problemas de 
consumo, manutenção, reparos e conservação do 
patrimônio escolar. Para a resolução destes prob-
lemas, é perceptível a importância do papel do Di-
retor/Gestor na gestão das TIC no espaço escolar. 
De acordo com (MORAN, 2003) a competência 
de um diretor de escola pode suprir boa parte das 
deficiências. 

Este estudo procura contribuir com re-
flexões sobre a importância da gestão da tec-
nologia de informação e comunicação nos es-
paços escolares. E nos coloca diante de outras 
questões procurando entender como o modelo 
da gestão em exercício nas escolas da rede de 
educação do Município de Aracaju, responde as 
novas demanda proposta pela da sociedade da 
Informação e da Comunicação tanto na dimen-
são financeiro/administrativo, quanto na ped-
agógica? Qual o papel do Gestor, suas dificul-
dades e facilidades com a presença das TIC na 
escola? 

Materiais e métodos 
O estudo propõe uma pesquisa de cam-

po descritiva de cunho qualitativo, com o le-
vantamento inicial das tecnologias existentes 
nas escolas públicas do município de Aracaju 
em Sergipe. Nesse processo será considerado 
a análise de documentos referentes a políticas 
públicas do município para implantação de 
TIC e formação continuada de gestores e pro-
fessores para o uso nos espaços escolares, de-
stacando as escolas que tenham participado de 
todos os projetos de implantação das TIC co-
ordenador pelas SEMED (considerando aqui 
tanto os projetos nacionais quanto os locais).
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A partir destas informações pretendemos 
posteriormente elaborar um questionário online 
utilizando a ferramenta do Google drive, que será 
enviado para os Gestores/Diretores das escolas 
Municipais de Aracaju. Após coletados os dados 
eles serão analisados e em seguida serão iniciadas 
as entrevistas abertas com os gestores de um gru-
po de escolas a ser definido.

Essas entrevistas serão semiestruturadas 
com até cinco questões abertas, considerando os 
objetivos específicos. O resultado será transcrito e 
procederemos uma análise de conteúdo segundo 
as estruturas Categorial-temática proposta por 
Bardin (1977), baseada no desmembramento do 
texto, e posteriormente no reagrupamento em 
classes e categorias. 

Resultados e Discussão
A pesquisa está em fase inicial de seu desen-

volvimento. Até o momento, pudemos realizar um 
estudo bibliográfico que pudesse ampliar nosso 
entendimento, principalmente, no que diz respeito 
o conceito de gestão no Brasil nos permitindo um 
aprofundamento teórico sobre o papel da gestão 
nas escolas. A pesquisa de campo, a construção 
dos dados e a sua organização (visitas às secretar-
ias Municipais referente aos programas) também 
foram fundamentais para dar sequência ao projeto 
e desenvolver as análises.
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Resumo: 
O projeto teve como propósito analisar 

a incidência de Inquéritos Policias no município 
de Aracaju, aprofundando o estudo por meio da 
apreciação dos Princípios Constitucionais garanti-
dos ao indiciado, tendo como referência os dados 
obtidos perante a Secretaria de Estado de Seguran-
ça Pública referente aos 2 (dois) últimos anos. Foi 
observado a partir das pesquisas de campo, quais 
as condições estruturais das delegacias, isto é, se 
são satisfatórias, de modo a proporcionar os meios 
necessários para que o Inquérito seja conduzido 
de maneira eficaz; se já foi instituído em Sergipe 
o banco de dados de perfis genéticos e quais as 
perspectivas para a sua implementação; como tam-
bém, verificar se a condução das diligências vão 
ao encontro às exigências legais. Objetivou-se, a 
partir das pesquisas e dados estatísticos, levantar 
o número de inquéritos instaurados, de modo a 
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listar os 10 principais crimes, quantos são finaliza-
dos e a proporção dos que acarretam Ação Penal. 
O projeto também visou 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 reali-
dade do Brasil. Utilizou-se para o desenvolvimen-
to do projeto o método quanti-qualitativo.

Introdução 
O Brasil é um dos poucos países que ainda 

adota o inquérito policial como principal meio de 
investigação preliminar. Instituto que vem sofren-
do diversas criticas com relação a sua efetividade, 
sendo caracterizado como um procedimento mo-
roso, passível de corrupção, etc.  Foi com o intuito 
de conhecer a realidade acerca de tal instituto na 
capital sergipana que o projeto foi desenvolvido.  

Materiais e métodos 
Inicialmente foi desenvolvida uma pes-

quisa teórica-bibliográfica que proporcionou 
uma melhor compreensão do procedimento 
do Inquérito Policial e dos Princípios Consti-
tucionais, para que ao longo das pesquisas de 
campo pudéssemos verificar se as exigências 
presentes na legislação estão sendo respeitadas, 
como também se há ou não a garantia desses 
Princípios, além de auxiliar no estudo do Pro-
jeto de Lei 156/09 que aborda a implementação 
do Juiz de Garantia, e a possibilidade de aplica-
ção do Juizado de Instrução Francês no Brasil.

Utilizamos também para o desenvolvimen-
to do projeto o método quanti-qualitativo, diante 
da coleta de dados, referentes aos 2 (dois) últimos 
anos - 2012 e 2013, perante as delegacias aracajua-
nas. Dados que posteriormente foram analisados 
pelo grupo, a partir dos quais foi possível traçar o 
perfil do indiciado (sexo, grau de instrução, faixa 
etária, bairro de residência), quantificar o número 
de inquéritos instaurados nos anos de 2012 e 2013 
(total de IP’s conclusos ou em andamento; instau-
rados mediante portaria ou flagrante; com ou sem 
indiciamento) e a proporção dos quais levaram a 

instauração de ação penal. Além de levantar quais 
os 10 (dez) crimes de maior incidência. 

Resultados e Discussão 
Durante os meses de vigência da pesquisa, 

foram visitadas 20 delegacias da capital e analisa-
dos 9491 inquéritos policiais referentes ao anos de 
2012 e 2013. Dentre as delegacias visitas, a Delega-
cia da mulher foi a que apresentou o maior quan-
titativo de inquéritos policias instaurados, sendo 
responsável por 2469 IP’s.

A partir da análise dos dados foi possível 
traçar o perfil do indiciado, a partir do qual ob-
tivemos o seguinte resultado, em sua grande maio-
ria são homens, entre 18 - 25 anos, alfabetizados. 
O número de mulheres indiciadas é relativamente 
menor, não ultrapassando 10% do total. 

Foi possível ainda constatar que os crimes 
mais praticados nos anos em análise são aqueles 
cometidos contra o patrimônio, roubo (art. 157 
CP) e furto (art. 155 CP) que ocupam o topo da 
lista, seguidos de ameaça (art. 147 CP), injúria 
(art. 140 CP), violência doméstica e familiar con-
tra a mulher (art. 7 da lei 11.340/06), lesão cor-
poral (art.129 CP), dirigir sob influência de álcool 
(art. 306 CTB), tráfico de drogas (art. 33 da lei 
11.340/06), homicídio (art. 121 CP), praticar vias 
de fato contra alguém (art. 21 Dec. Lei 3.688/41) 
– não é crime e sim contravenção penal porém, 
merece destaque devido a alta incidência.

Outro dado que merece destaque refere-se 
ao quantitativo de ações penais geradas, no ano 
de 2012 foram 3381 ações penais enquanto que 
em 2013 esse número aumentou para 3502 ações 
penais.  Dados referentes a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª , 5ª , 6ª, 
8ª, 9ª Varas Criminais e Juizado de Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher. Não foi pos-
sível acesso aos dados da 7ª Vara Criminal pois já 
está virtualizada. 

Conclusões 
A partir da realização do presente projeto, 

constatamos a importância da realização de pes-
quisas cientificas, pois elas trazem diversos benefí-
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cios não só para o meio acadêmico como também 
para o social. Projetos como esses proporcionam 
o conhecimento de dados que são relevantes para 
o Estado na construção de politicas publicas, mas 
que muitas vezes são desconhecidos pelo mesmo. 
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Resumo: 
O presente projeto de iniciação científica 

teve como objetivo analisar o número de registros 
de ocorrências e processos relacionados à violên-
cia de gênero, assim como os dados contidos nest-
es, bem como retratar os mecanismos criados para 
coibir a violência doméstica e familiar, encorajan-
do cada vez mais um maior número de mulheres a 
denunciar os seus agressores, a fim de obter como 
resultado se há ou não eficácia das Medidas Prote-
tivas de Urgência. Buscando sempre um embasa-
mento na própria lei 11.340 de 2006, chamada Lei 
Maria da Penha, e atendo-se ao previsto no plane-
jamento, seguindo primeiramente pelo estudo bib-
liográfico de doutrinadores como Maria Berenice 
Dias e em seguida coletando e analisando dados, 
sejam eles provenientes dos inquéritos policiais da 
Delegacia da Mulher ou do Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher em Araca-
ju, tudo isso em conjunto com visitas a este onde 
puderam ser assistidas audiências, que são previs-
tas legalmente, onde é essencial a defesa da mulher 
e de sua segurança. 

Introdução
A pesquisa teve por escopo analisar a aplica-

ção e a eficácia das medidas protetivas de urgência da 
Lei Maria da Penha no município de Aracaju, apro-
fundando o estudo por meio da apreciação de casos 
comunicados ao Estado, tendo como referência os 
dados obtidos através da Delegacia de Atendimento 
a Grupos Vulneráveis – DAGV – em Sergipe, mais 
concretamente pela Delegacia da Mulher, como tam-
bém pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher (por meio de visitas semanais), refer-
entes aos anos de 2012 e 2013. O anseio foi observar 
a partir das pesquisas de campo, quais medidas prote-
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tivas foram aplicadas em contraponto ao crime prati-
cado, além de tomar conhecimento de sua eficácia.

Materiais e métodos
O projeto de pesquisa passou por duas 

fases: primeiramente houve um direcionamento 
às pesquisas teórico-bibliográficas para que se 
pudesse desenvolver uma sensibilização acerca do 
tema, além de buscar um maior aprofundamento 
no que vinha sendo abordado como, por exemplo: 
o entendimento da violência doméstica como uma 
violência de gênero contra a mulher.

Em seguida, o projeto teve continuidade 
através da fase empírica contando com uma inicial 
coleta e posterior análise dos dados. Primeiramente 
no DAGV (Delegacia da mulher) onde foi possi-
bilitado um acesso aos inquéritos dos anos 2012 e 
2013. Tendo-se que foi instaurado um total de 2469. 
Porém, apenas 1931 inquéritos foram analisados 
pelo projeto. Posteriormente, foi concedido acesso 
ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar con-
tra a Mulher, onde foram contabilizados 678 pro-
cessos arquivados no ano de 2012, que se enquadr-
aram no âmbito da violência doméstica.  

Resultados e Discussão 
O cenário de discriminação, que envolve os 

direitos das mulheres é evidenciado pela violência 
doméstica. (DIAS, REINHEIMER, 2011). Certa-
mente, devido a isto a necessidade do olhar mais 
crítico para tal tema é visualizado nos últimos anos. 
Inovações como as medidas protetivas de urgência 
e medidas de políticas públicas são trazidas desde 
a própria Lei 11.340/06 (DIAS, 2012).

 A aplicação destas é bastante comum. Nos 
dois anos analisados dos 1931 inquéritos apenas 
aproximadamente 29% deles não tiveram aplica-
ção de medida protetiva. A Delegacia da Mulher 
nos informou que aproximadamente 74% dos in-
quéritos possuíam aplicação de medida protetiva. 
Sobre tal dado foi possível ainda extrair a infor-
mação do aumento do número de medidas em 
proporção aos inquéritos entre os anos verificados 
chegam a quase 7%.   

É comum a aplicação de mais de uma me-
dida protetiva de urgência a um único caso. Porém, 
mesmo assim, o artigo 22, inciso III, alíneas “a” e 
“b” ganhou destaque sendo aplicado isoladamente 
518 vezes no ano de 2012 e 510 no ano de 2013. 

Quantidade de medidas protetivas aplicadas 
nos anos de 2012 e 2013

Figura 1. Medidas Protetivas: No tocante a 
aplicação de medidas protetivas de urgência é de se 
verificar que aquelas que obrigam o agressor são 
quase unânimes. Resumindo-se apenas a sete casos 
as medidas de urgência à ofendida presentes no 
Artigo 23 da Lei Maria da Penha.

Conclusões 
Nesses nove anos de Lei Maria da Penha, 

as medidas protetivas tem sido de eficácia enorme, 
sendo possibilitada uma visão de seu proveito em 
Aracaju através do projeto exposto. 

Além da viabilidade de vislumbrar através de 
um caráter crítico como é a realidade municipal no 
que concerne ao combate à violência. Constatando 
com sucesso que as medidas protetivas de urgência 
são um instituto que de fato funciona e que de fato 
atende a mulher. Principalmente no que se refere à 
celeridade com que é concedida, pois tanto na del-
egacia, como no Juizado, foi notória a rapidez com 
que se pedia e que se concedia a protetiva, sendo 
inclusive, em grande parte das vezes, cumprida em 
tempo menor que o previsto na própria lei.
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Resumo: 
O presente trabalho é fruto do projeto de 

pesquisa intitulado “Modos de Educar: práticas 
escolares e cultura escolar no território do leste 
Sergipano” que objetivou compreender como se 
constituiu os modos de educar no referido ter-
ritório entre os anos de 1940 e 1960. Tomamos 
como objeto de estudo as narrativas de vida de 
quatorze professoras entrevistadas com idade en-
tre 72 e 89 anos. Para a investigação foi utilizada 
a pesquisa bibliográfica e documental associada a 
metodologia da história oral de acordo com Al-
berti (2010).  Tais professoras desvelaram sobre 
os modos que foram educadas e os modos que 
educou, nos dando a ver que as práticas educati-
vas desenvolvidas e os métodos de ensino se mes-
claram neste território (re) adequando-se ao que 
era prescrito pelos normativos que regulamenta-
vam a educação.

Introdução
O território leste Sergipano é composto 

pelas cidades de Capela, Carmópolis, Divina 
Pastora, General Maynard, Japaratuba, Pirambu, 
Rosário de Catete, Santa Rosa de Lima, Siriri. 
Como já foi anunciado o projeto de pesquisa obje-
tivou perceber como se construíram os modos de 
educar de educadores sergipanos atuantes no ter-
ritório estudado. Para tanto foi necessário: mapear 
os educadores mais antigos e de maior represen-
tatividade na área; identificar as práticas escolares 
próprias do tempo e do espaço escolar; analisar a 
cultura de escola que fora produzida nas institu-
ições educativas do território em questão.

Materiais e métodos
Com relação ao mapeamento dos educa-

dores mais antigos e de maior representatividade 
do leste sergipano foi necessário uma pesquisa 
exploratória para identificá-los. Vale ressaltar que 
nesse período algumas dificuldades foram encon-
tradas para chegar até os professores como, por 
exemplo, as ruins condições de transporte para 
chegar até as cidades. Logo depois, estabelecemos 
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um primeiro contato que significou, para além de 
uma aproximação e apresentação, uma pesquisa 
preliminar sobre os entrevistados.

Dentre as professoras entrevistadas, não ne-
cessariamente as mais representativas, mais dada às 
condições de pesquisa, as que se disponibilizaram 
e submeteram as condições das entrevistas.  Em 
suas narrativas as professoras desvelaram sobre 
suas práticas escolares, desde o momento em que 
estudaram e o período em que ensinaram. Tais in-
formações foram sistematizadas e foram tornadas 
fonte de pesquisa para elaboração de trabalhos. 

O marco temporal analisado permitiu com-
preender aspectos que envolvem a educação da 
região e de cada cidade em particular na medida 
em que deu a ver uma série de aspectos que en-
volvem distintos métodos de ensino, o que revela 
para além de uma miscelânea metodológica, os 
modos de educar da região como um recurso pos-
suidor de continuidades e adaptações que uma vez 
nascido da necessidade, foi o que caracterizou e 
deu identidade a educação da região.

Resultados e Discussão 
No ouvir contar das professoras do ter-

ritório do Leste sergipano percebe-se que o que 
ocorreu no período estudado foi uma represen-
tação ou adaptação dos métodos de ensino por 
meio das professoras. As fontes nos permitiu 
perceber que não existia um método fechado e 
sim uma adaptação dos métodos intuitivo, sinté-
tico, analítico, simultâneo, mútuo dentre outros 
que se mesclaram neste território, adequando o 
vivido àquilo que era prescrito pelos normativos 
que regulamentavam a educação. Nesse sentido 
pudemos entender a construção de uma cultura de 
escola especifica de um território. Isto porque os 
métodos que iam sendo instituídos à luz da ofi-
cialidade ordenada pelas reformas se adaptavam as 
realidades locais, construindo por certo, com suas 
práticas, uma cultura de escola que vai além do que 
dita as normas institucionais e que recaem sobre o 
sucesso ou fracasso que hoje se tem em termos de 
método de ensino.

Conclusões 
Foi por meio da metodologia da história 

oral que procuramos compreender os modos de 
educar no território do Leste sergipano, uma vez 
que esta possibilita compreender a realidade vivida 
contribuindo com outras formas de ver o pas-
sado. Por certo compreender a cultura escolar e 
as práticas escolares utilizando-se da metodologia 
da história oral e adentrando nas histórias de vida 
dos educadores se revelou importante não só para 
conhecer as particularidades dos modos de educar 
mas perceber a história da educação em Sergipe 
por outra lente.

Referências 
ALBERTI, Verena. Ouvir contar: textos em 
história oral. Rio de Janeiro; Editora FGV, 2004.
FARIA FILHO, Luciano Mendes de; 
GONÇALVES. Irlen Antônio; PAULINO, 
André Luiz; VIDAL, Diana Gonçalves. A 
cultura escolar como categoria de análise 
e como campo de investigação na história 
da educação Brasileira. Revista Educação e 
Pesquisa, São Paulo, v.30, n.1, p. 139-159, jan./
abr.2004.
SOUZA, Rosa de Fátima. História da cultura 
material escolar: um balanço inicial. 
BENCOSSTA, Marcus Levy (Org). Cultura 
escolares, saberes e práticas educativas: itinerários 
históricos. São Paulo: Cortez, 2007, p.163-189).
SOUZA, R. F. A organização pedagógica 
da escola primária no Brasil: do modo 
individual, mútuo, simultâneo e misto 
à escola graduada (1827 1893). In: 
GONÇALVES NETO, W; MIGUEL, M. E. 
B; FERREIRA NETO, A.. (Org.). . Práticas 
escolares e processos educativos: currículo, 
disciplinas e instituições escolares (séculos XIX e 
XX). Vitória: EdUFES, 2011, v.p. 337-361.



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 180 ]

O HABEAS DATA COMO 
EFETIVAÇÃO DO DIREITO À 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NA 
JURISPRUDÊNCIA DO STF

Jéffson Menezes de Sousa (PROBIC/
Unit), e-mail: menezesesousa@hotmail.com; 
Marco Aurélio Rodrigues da Cunha e Cruz 
(Orientador), e-mail: mar.cunhaecruz@gmail.
com; Luis Gustavo Grandinetti Castanho de 
Carvalho (Orientador), e-mail: lgc@centroin.
com.br. 

Universidade Tiradentes/Direito/Ara-
caju, SE. 

Palavras-chave: direito fundamental, 
garantia constitucional, direitos da personali-
dade.

Resumo
A presente pesquisa é continuidade da con-

templada com bolsa no Edital de Seleção de Pro-
jetos de Iniciação Científica PROBIC/UNIT № 
04/2012, intitulada “O habeas data como efetiva-
ção do direito à autodeterminação informativa na 
jurisprudência do STF”. Tem por objeto estudar 
o habeas data como efetivação do direito à pro-
teção de dados pessoais. Estes bens constitucio-
nais foram consagrados na Constituição Federal 
de 1988 no inciso III, do art. 1° e nos incisos X e 
LXXII do artigo 5°. A Lei 9.507/97, que discip-
lina o habeas data¸ trata de aspectos processuais na 
maioria de seus artigos, revelando pouco sobre o 
seu conteúdo semântico. Esta parca densidade le-
giferante deu azo a críticas, pois se advogou que já 
se contava com instrumentos hábeis a satisfazer as 
pretensões deste novo instituto. Com isso, a pes-
quisa cuidou de examinar a efetivação do habeas 
data como garantia ao direito à proteção de dados 
pessoais dentro de um recorte dos julgamentos 
mais significativos sobre o tema, exarados pelo 
Supremo Tribunal Federal (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). Para atingir este objetivo, utilizou-se 
o procedimento metodológico de análise de con-
teúdo. A pesquisa conclui que o STF ao denegar 
ordem em todos os “habeas data” impetrados, 
eximiu-se da análise material do mérito das ações, 
não efetivando o direito à proteção de dados pes-
soais por meio da garantia constitucional prevista 
para tal finalidade.

Introdução 
Este projeto que dá continuidade ao con-

templado com bolsa no Edital de Seleção de Pro-
jetos de Iniciação Científica PROBIC/UNIT № 
04/2012, intitulado “O habeas data como efetiva-
ção do direito à autodeterminação informativa na 
jurisprudência do STF”, tem por objeto de estudo 
o habeas data, no tocante à efetividade que este re-
médio constitucional confere ao direito à proteção 
de dados pessoais, para isso o projeto estrutura-se 
na análise de novas decisões judiciais relevantes e a 
ampliação da revisão de literatura.

Foram incluídas mais 11 (onze) decisões ju-
diciais do STF que versam sobre o objeto da pes-
quisa, são elas (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).

A importância do habeas data se revela no 
espírito da Constituição Federal de 1988, pois 
como bem disse MAIA (2012, p. 270), tal remédio 
constitucional tenta dar efetividade às liberdades 
públicas e individuais, às garantias individuais e 
coletivas, à questão da igualdade, aos valores de 
justiça e cidadania, ao pluralismo político e aos 
direitos sociais, por fim, constitucionalizando-os.

Materiais e métodos 
Para a condução da pesquisa científica, as 

seguintes estratégias ou delineamentos de pesquisa 
foram/estão sendo utilizadas (MARTINS, 2007): (a) 
Pesquisa bibliográfica: que ateve-se aos conceitos e 
análises do direito à proteção de dados pessoais e do 
habeas data. Esta etapa permitiu eleger as categorias 
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de análise da etapa “c”; (b) Pesquisa documental: 
subsidiou a coleta de dados, através de pesquisa das 
decisões disponibilizadas no sítio do Supremo Tribu-
nal Federal, com foco nos onze (11) julgados cola-
cionados que integraram a pesquisa; (c) Análise de 
conteúdo: por ser uma técnica que estuda e analisa a 
comunicação de maneira objetiva e sistemática, com 
a análise de conteúdo (AC) “buscam-se inferências 
confiáveis 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). Com tal procedimento foram estabeleci-
das as categorias de análise: (a) inadequação da via eleita; 
(b) carência da ação; (c) desvio de competência; (d) ausência 
de interesse de agir/pretensão resistida; (e) inépcia da inicial.

Resultados e Discussão 
A partir do levantamento bibliográfico que 

ampliou a revisão literária, bem como potencializou 
e diretamente acrescentou a literatura jurídica da pes-
quisa, pode-se observar que o “habeas data” resta 
caracterizado como um direito fundamental, pois en-
volveria o direito de ação relativo à pretensão do in-
divíduo sobre seus dados pessoais, dessa forma não 
se restringindo a proteger a liberdade do Estado, mas 
sim, a liberdade no Estado (HÄRBELE, 2003, p. 49). 

A doutrina concebe o habeas data como 
inovação constitucional que dá efetividade ao Es-
tado Democrático de Direito, porém, no tocante 
ao objetivo da pesquisa que recai sobre a verifi-
cação desta garantia constitucional como efetiva-
ção do direito à proteção de dados pessoais, esta 
mesma doutrina que trata do hábeas data é taxativa 
no sentido de que ele não é suficiente para dar as 
respostas necessárias à revolução tecnológica no 
campo das comunicações, sobretudo em relação 
aos registros informatizados.

Por fim, através do procedimento metodológi-
co de análise de conteúdo de Laurence Bardin (1977) 
as categorias de análise extraída dos onze (11) julga-
dos e conseqüente recorte (Exploração do Material) 
foram estabelecidas da seguinte maneira: Inadequa-
ção da via eleita (AI 619464 AgR, HD 92 AgR-AgR, 
RE 673707 RG), Carência da ação (AI 619464 AgR, 

HD 60, HD 75), Desvio de competência (HD 1, HD 
43, HD 45, HD 75, HD 63), Ausência do interesse 
de agir/Pretensão resistida (HD 53, HD 60, HD 75), 
Inépcia da Inicial (HD 63).

Conclusões 
Por meio da leitura das onze decisões do Su-

premo Tribunal Federal que integram esta pesquisa, 
observa-se que inobstante ter reconhecido que a 
nossa Carta Magna proclamou direitos e deveres in-
dividuais e coletivos, e que o modelo político-jurídico 
adotado pelo país, rejeita o poder que oculta e não 
tolera o poder que se oculta, conteve-se apenas a 
configurar o “habeas data” como remédio jurídico-
processual, de natureza constitucional e eximiu-se da 
análise material do mérito das ações de “habeas data”: 
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. Em que pese ter se 
prendido a uma análise processual, denegou ordem 
em todos os julgados acima referidos, sob o funda-
mento da ausência de aspectos estritamente proces-
suais, abarcados de maneira ampla e geral pelas regras 
de “competência” e “carência de ação”. 
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Resumo: 
A presente pesquisa propõe-se a fazer cata-

logação e transcrição de ofícios e correspondên-
cias como meios de comunicação oficial entre 
professores primários e poder público que evi-
denciem como se deram a configuração e a legiti-
mação do trabalho docente no que diz respeito às 
professoras e professores primários, em Sergipe, 
entre 1850 e 1889. Essa pesquisa, idealizada com 
base nos pressupostos teóricos e metodológicos 
da História Cultural, foi realizada através do le-
vantamento dos ofícios e correspondências dos 
professores, de registros da Diretoria da Instrução 
Pública e dos inspetores de ensino, disponibili-
zados no acervo do Arquivo Público de Sergipe. 
As categorias analíticas de Bourdieu (1990), Elias 
(1990, 1994, 2001) e Chartier (2002) foram toma-
das nessa pesquisa no sentido de ajudarem a com-
preender como se configurou e se institucional-
izou a profissão docente e suas representações no 
âmbito do ensino primário, em Sergipe, além de 
verificar de compreender de que forma se consti-
tuiu o habitus profissional pensado para o projeto 
de constituição de nação para o Brasil, dentro de 
um processo civilizador. As fontes demonstraram 
que o processo de configuração e institucionaliza-
ção da profissão docente na Província Sergipana 
ocorreu de maneira tensa na medida em que o 

poder público determinava procedimentos a ser-
em cumpridos e um perfil de professores para o 
trabalho a ser exercido, mas ao mesmo tempo não 
disponibilizava as condições necessárias para tal. 
Os professores, por outro lado, faziam uso das 
ferramentas de que dispunham para fazerem valer 
seus direitos, evidenciando-se, assim as tensões ex-
istentes nesse processo.

Introdução 
A presente pesquisa tem como objetivo ger-

al realizar a catalogação e transcrição de ofícios e 
correspondências que se configuram como meios 
de comunicação oficial entre professores primári-
os e o poder público entre 1850 e 1889. Buscou-se, 
dessa forma, evidenciar como se deram a configu-
ração e a legitimação do trabalho docente, bem 
como a construção do habitus de professores e 
professoras do ensino primário em Sergipe.

As categorias analíticas de Pierre Bourdieu 
(1990), Norbert Elias (1990, 1994, 2001), Roger Chart-
ier (2002) foram tomadas nessa pesquisa no sentido 
de compreender como se configurou e se institucio-
nalizou a profissão docente na província de Sergipe, 
bem como compreender as representações no âmbito 
do ensino primário e as relações estabelecidas entre 
os indivíduos que formavam o corpo de funcionários 
ligados à instrução, ao governo provincial e aos pro-
fessores. Buscou-se, também, verificar como se con-
stituiu o habitus profissional pensado para o projeto 
de constituição de nação para o Brasil, dentro de um 
processo civilizador pautado na educação.

As fontes primárias demonstraram que o pro-
cesso de configuração e institucionalização da pro-
fissão docente na Província de Sergipe ocorreu de 
maneira tensa, na medida em que o poder público de-
terminava procedimentos que deveriam ser cumpridos 
e estabelecia o perfil de professores para o trabalho a 
ser exercido, mas ao mesmo tempo não disponibili-
zava as condições necessárias para a consolidação dos 
objetivos planejados para a educação. Os professores, 
por outro lado, faziam uso das ferramentas de que dis-
punham para fazerem valer seus direitos, evidencian-
do-se, assim as tensões existentes nesse processo.
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 Materiais e métodos
Foram utilizados, na presente pesquisa, 

pressupostos teóricos e metodológicos da História 
Cultural com o intuito de compreender as relações 
estabelecidas no âmbito escolar e suas ligações 
com o poder provincial. Para isso, foi realizado o 
levantamento e digitalização das correspondências 
dos professores primários, de registros da Direto-
ria da Instrução Pública e dos inspetores de ensino 
disponibilizados para consulta física no Arquivo 
Público do Estado de Sergipe - APES.

 Após a fase de levantamento das pacotilhas 
que possuíam relação com a instrução primária dentro 
do recorte temporal estabelecido, deu-se início ao pro-
cesso de digitalização. Essa etapa foi realizada com a 
utilização de máquina digital e mesa com suporte para 
a câmera cedida pelo próprio APES. Após isso, foi re-
alizada a seleção dos documentos e feita as transcrições 
dos mesmos. Em um segundo momento, os dados co-
letados foram organizados por ordem em que foram 
encontrados, com o número da pacotilha pertencente 
ao acervo do APES, a data e ano, o remente e destina-
tário do oficio ou correspondência, a cidade de onde foi 
enviado o documento, um breve resumo sobre o con-
teúdo, legenda de digitalização e transcrição.

Resultados e Discussão 
Os resultados alcançados no processo de digi-

talização e transcrição dos documentos podem ser 
apontados pela quantidade de documentos digitaliza-
dos no último ano, 137 documentos com a elabora-
ção de planilha para facilitar consultas futuras. Dentre 
esses documentos encontrou-se informações sobre a 
articulação do governo provincial, Assembleia Legisla-
tiva provincial, inspetores e os professores primários. 

Entre os assuntos mais recorrentes estão a 
solicitação de utensílios básicos para o funciona-
mento das aulas, pedidos de licença dos professo-
res por motivos diversos, punição de professores 
infratores da legislação educacional, solicitação 
de reposição de quantias gastas na aquisição de 
materiais pelos próprios professores, indicação 
de comissários da instrução para vilas e concurso 
para cadeiras da instrução primária.

As fontes mostraram que o processo de con-
figuração e institucionalização da profissão docente 
na Província de Sergipe ocorreu de maneira tensa, na 
medida em que o poder público determinava proced-
imentos que deveriam ser cumpridos e o estabeleci-
mento do perfil de professores para o trabalho a ser 
exercido, mas ao mesmo tempo não disponibilizava 
as condições necessárias para a consolidação dos in-
tentos planejados para a educação. Os professores, 
por outro lado, faziam uso das ferramentas de que 
dispunham para fazerem valer seus direitos, eviden-
ciando-se, assim as tensões existentes nesse processo.
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Resumo: 
O Tráfico de pessoas possui raízes históri-

cas no processo de escravidão e, na atualidade, 
estabelece conexões diretas com o crime transna-
cional organizado, a violência contra a mulher, tra-
balho forçado e a exploração do trabalho. Diante 
da importância do tema e da preocupação em anu-
lar qualquer prática que comercialize o ser huma-
no, o presente estudo, pautado no triplo objetivo 
definido pelo Protocolo de Palermo (prevenção, 
proteção e persecução), analisou o enfrentamento 
ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexu-
al no Estado de Sergipe. 

Introdução 
O presente estudo teve como foco o tráfico 

de pessoas para fins de exploração sexual. Para 
tanto, a partir da definição internacionalmente 
pactuada para o Tráfico de pessoas, advinda Pro-
tocolo de Palermo, há a análise de casos concretos. 
Em especial, o ocorrido no interior do Estado de 
Sergipe (Nossa senhora da Glória) que trata do fal-
so empresário de futebol acusado de recrutar ado-
lescentes com a promessa de atuarem em clubes 
de futebol de Sergipe com a intenção escusa de 
explorar sexualmente os adolescentes aliciados.

Através da análise do inquérito policial, 
de reportagens, busca de informações junto aos 
órgãos públicos, dos termos do Protocolo de Pal-
ermo, bibliografia e dados referentes ao tema pes-
quisado, os resultados nos permitem avaliar que 
a legislação brasileira, no tocante ao tráfico de 
pessoas, ainda não se encontra em harmonia com 
Protocolo de Palermo, o que gera tanto uma con-
fusão para os operadores de direito como debilita 
a ação de enfrentamento ao tráfico.

A ação de Enfrentamento ao Tráfico de Pes-
soas – ETP no Brasil, ainda que seja passível de 
críticas, representa um movimento do governo fed-
eral para o enfrentamento, pois o governo brasileiro 
estruturou redes de ETP através de um processo de 
articulação entre órgãos governamentais, organiza-
ções internacionais (OIT, ONU/UNODC, OIM) e 
da sociedade civil organizada, na luta antitráfico. O 

Estado de Sergipe não conta com nenhuma ação es-
truturada para o ETP. Fato que consequentemente 
gera impactos extremamente nocivos às possíveis 
vítimas de tráfico que, na maioria dos casos, não são 
identificadas como tal. 

De acordo com as estatísticas oficiais, não 
existe tráfico de pessoas em Sergipe. Logo no ponto 
de vista governamental, não há com o que se preo-
cupar. Tal afirmação tanto pode ser nociva àquelas 
pessoas (mulheres, homens, crianças e transexuais) 
que necessitam da devida proteção do Estado. 

Assim, esse estudo visou demonstrar a 
existência de “desencontros” ou “ausências” de 
ações de ETP no Estado sergipano, tomando 
como base alguns casos que se encontravam em 
andamento ou julgados.

Materiais e métodos
O método utilizado para realização do es-

tudo foi o de coleta de dados, através de docu-
mentos, bibliografia e dados referentes ao tema 
pesquisado. 

Resultados e Discussão

Foi assistida a palestra “Conceitos Relativos 
à Tráfico de Pessoas”, que foi ministrada pela pro-
fessora Dra. Waldimeiry Corrêa da Silva, onde se 
buscou o aprimoramento dos conceitos relativos 
ao tema pesquisado. 

Foi realizada reunião entre a professora ori-
entadora e os bolsistas, para a discussão do tema. 
Na referida reunião, que aconteceu no dia 02 de 
abril de 2014 e contou com a presença da Sra. Ja-
naina assessora de comunicação do Tribunal de 
Justiça de Sergipe, que se colocou à disposição 
para aquilo que se fizesse necessário, foram apre-
sentados alguns dados já colhidos, quais sejam 
processos judiciais sobre exploração sexual a partir 
dos quais serão feitas análises.

Foi realizado contato com Ministério Pú-
blico do Estado de Sergipe, na tentativa de se ob-
ter o número de inquérito que se tornaram pro-
cessos judiciais. O referido contato não produziu 
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frutos, mesmo com a intervenção do Procurador 
de Justiça Ouvidor, conforme se verifica no Ofício 
EI n° 300/2014.

Foi feito contato com o Tribunal de Justiça 
de Sergipe, conforme declaração anexa, onde foi 
recebida a orientação de que deveríamos entrar em 
contato com a 6ª Vara da Comarca de Aracaju, que 
seria a vara responsável pelos processos atinen-
tes à pesquisa. No contato realizado com a Vara 
foram obtidos os números de processos de 2009 à 
2013, que passaram por uma triagem.

A partir da triagem realizada com a lista de 
processos fornecida, ficou evidente que ocorreu o 
que se chamou no curso da pesquisa de “erro de 
tipificação”, ou tipificação incompleta. Os proces-
sos 201100317369 e 201200313066, que mais se 
destacaram na pesquisa, por apresentarem clara-
mente um caso de tráfico de pessoas e possuírem 
acórdãos disponíveis.

Conclusões
Partindo da análise de parte dos casos já jul-

gados no Estado de Sergipe é que se chega à con-
clusão de que o denominado caso “Baleia” não é 
atípico, mas sim subnotificado, excluído das es-
tatísticas que nos fazem crer estar o Estado livre da 
terrível prática do Tráfico Interno de Pessoas. Por-
tanto, falamos em existência da prática em Sergipe.

Ao ventilar a ideia de que não há o referido 
crime no estado, e que não se vislumbra a necessi-
dade de enfrentamento, conduz-se a um desencon-
tro entre a Política Nacional de ETP e a realidade, 
desencontro que continua produzindo resultados 
com base na informação de que não há vítimas.

Diante do Exposto, se não houver o en-
frentamento do tema, o tráfico seguirá invisível 
para a sociedade, inexistente nas estatísticas e, 
principalmente, em espiral crescente em relação 
ao número de vítimas não diagnosticadas.
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Resumo
O fruto do coqueiro é uma importante fonte 

alimentícia in natura e como matéria prima. Possui duas 
variedades de importância socioeconômica e agroin-
dustrial. Porém apresentam problemas como alta het-
erozigosidade e longo ciclo de avaliação. Para mudar 
esse cenário, a cultura de tecidos vem sendo utilizada 
como ferramenta para reduzir essas características, 
bem como outros problemas que a cultivar apresenta, 
através da produção de plantas di-haploides. A partir 
da excisão e inoculação em meio de cultura específico 
algumas anteras das flores masculinas do coqueiro 
apresentaram uma massa calosa em sua superfície.

Introdução
A cultura do coqueiro está presente em mais 

de 90 países e é, portanto, extremamente importante 
dentro do cenário da produção comercial tanto do 
fruto em si, como fonte de matéria prima para o 
desenvolvimento de outros alimentos (SIQUEIRA, 
2002) sendo o Brasil o maior produtor mundial de 
coco verde, o Nordeste é a principal região quanto 
ao número de produção destinado principalmente 
ao consumo da água do fruto (NETO, 2011). 

A ‘Typica’ variedade gigante e a ‘Nana’ var-
iedade anã são as únicas duas variedades impor-
tantes, por apresentarem maior destaque socioeco-
nomicamente e agroindustrialmente (BENASSI, 
2007) apesar de possuírem alta heterozigosidade. 
Sendo assim, visando a diminuição dessa caracter-
ística e redução do ciclo de avaliação do coqueiro 
que é em média de doze anos (PERERA et al., 
2010), utilizou-se da cultura de tecidos como téc-
nica alternativa para induzir plantas duplo-hap-
lóides através do desenvolvimento de protocolos 
validados, promovendo o melhoramento genético 
do coqueiro no Estado de Sergipe.

Material e métodos
O meio padrão utilizado foi o Eeuwens Y3 

com modificações (Fernando & Garage, 2000; Ka-
runaratne e outros 1985) suplementado com 9% 
de sacarose, 0,1% carvão ativado, 0,7% de ágar e 
pH ajustado para 5,8, e autoclavado por 20 minu-
tos a uma temperatura de 121 ± 1°C e pressão de 
1,05 atm, vertido em placas de Petri em câmara 
de fluxo laminar e armazenado na ausência de luz.

A espata do coqueiro anão foi retirada do 
banco ativo de germoplasma e armazenada por 
24h no laboratório e desinfestada com álcool 70% 
em toda sua superfície e logo realizou-se a aber-
tura forçada da mesma para a seleção das flores 
masculinas que seriam submetidas à assepsia em 
álcool 70% e hipoclorito de sódio a 6% sob agita-
ção e três lavagens com água destilada autoclavada.

As flores masculinas foram abertas, as an-
teras excisadas e inoculadas em grupos de nove 
explantes por placa de Petri que continha o meio 
Y3, e foram armazenadas em sala de crescimento 
na ausência de luz a uma temperatura de 25 ±2 ºC.

Avaliações quinzenais foram realizadas 
através de observação em microscópio este-
reoscópico e a olho nu para monitorar a possível 
presença de estrutura/massa calosa na antera; seu 
desenvolvimento e porcentagem de contaminação. 
Todas essas informações foram documentadas 
com anotações e registro em fotos.
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Resultados e Discussão
O processo de assepsia desde abertura for-

çada da inflorescência após abertura forçada; das 
flores masculinas selecionadas em câmara de fluxo 
laminar até a excisão das flores masculinas tudo 
foi realizado visando promover em ambiente mais 
asséptico possível, o que foi evidenciado durante a 
realização das avaliações, onde um número ínfimo 
de placas apresentou contaminação

No decorrer das análises realizadas durante 
o desenvolvimento do trabalho, observou-se a oxi-
dação fenólica das anteras, processo que também 
ocorre constantemente em outras cultivares e é 
descrito em várias literaturas (ALVES 2010).

Nas últimas avaliações realizadas, após 120 
dias, observou-se uma grande quantidade de an-
teras com o desenvolvimento de uma massa calosa 
em sua extremidade superior.

Conclusões
Diante das observações realizadas no decor-

rer do experimento foi possível identificar a presen-
ça de oxidação das anteras a partir de 45 dias após 
inoculação em meio de cultura. E uma formação de 
massa calosa aos 120 dias de cultivo in vitro.
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Resumo: 
A região nordeste é a maior produtora 

de farinha de mandioca do Brasil. Atualmente a 
produção é realizada de maneira artesanal nas ca-
sas de farinha utilizando a queima de madeira para 
geração de energia. Um dos principais problemas 
relacionados à essa pratica é o desmatamento para 
obtenção de lenha que leva a um aumento na po-
luição atmosférica. No caso de Sergipe, a maior 
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parte da lenha é oriunda de outros estados, o que  
além de prejudicar o meio ambiente, encarece a 
produção. Para produzir 10 sacos de farinha de 
mandioca, cada um com 50 kg, utiliza-se 0,5 m3 
de lenha de eucalipto. Portanto, o uso de fontes 
alternativas de energia é uma das soluções viáveis 
para minimizar os problemas causados pelo uso da 
lenha para aquecimento dos fornos.

Introdução
Um sistema de aquecimento híbrido pode 

ser definido como um sistema que utilize mais de 
uma fonte de energia para o seu funcionamento. No 
caso do sistema hibrido solar/gás, como o próprio 
nome já indica, utiliza-se a energia solar (energia ter-
mossolar) e gás (biogás) para produção de energia.

Define-se energia termossolar ou energia 
solar térmica concentrada (concentrating solar 
power ou CSP) como uma tecnologia utilizada na 
geração de energia elétrica através da transforma-
ção da irradiação solar direta em energia térmica, 
e esta transformada em energia elétrica. Para uti-
lização do sistema de energia termossolar são ne-
cessárias basicamente dois componentes: o coletor 
térmico e o ciclo de potência. 

Biogás é o termo designado para gases pro-
duzidos pela quebra biológica da matéria orgânica 
na ausência de oxigênio. Possui inúmeras aplica-
ções, entre elas, o uso como gás combustível, na 
geração de energia elétrica através de geradores 
e como energia térmica no aquecimento. Atual-
mente existem no mundo mais de 10.000 instala-
ções de biogás com uma capacidade de 5 GW.

O sistema hibrido solar/gás projetado 
para a produção de farinha de mandioca utili-
za o potencial energético da energia solar e do 
biogás para utilização do forno absorvedor para 
produção de energia térmica e subsequente-
mente a transformação desta em energia elétrica 
para torração da farinha.

Materiais e métodos 
A realização do projeto foi dividida em 3 

etapas: realização de visita técnica a uma casa de 

farinha tradicional no município de Indiabora/
SE; produção da farinha de mandioca em casa de 
farinha localizada no ITP; e por fim, a construção 
de um protótipo.

 Durante a visita técnica na casa de farinha 
foi possível acompanhar todo o processo de 
produção de mandioca e de medir a temperatura 
do forno durante todo o processo.

 Em seguida, iniciou-se o planejamento 
para produção de farinha de mandioca no ITP uti-
lizando o sistema hibrido.

Figura 1 - Fluxograma Casa de Farinha.

Para utilização da irradiação solar direta foi uti-
lizado um concentrador Scheffler, construído no ITP,  
que projeta o foco do concentrador no absorvedor 
hibrido, acoplado a um sistema auxiliar de queimador 
de gás para aquecimento do forno absorvedor. A ener-
gia térmica gerada pelo sistema hibrido faz com que o 
fluido existente no absorvedor se aqueça e movimente 
dentro da tubulação levando ao funcionamento das 
termopares utilizada torração da farinha. 

Por fim, o protótipo foi construído no ITP.

  

Figura 2 – (a) Concentrador Scheffler. (b) 
Forno absorvedor hibrido. (c) Sistema de bom-
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beamento. (d) Forno para torração da farinha. (e) 
Unidade de geração de energia da energia elétrica.

Resultados e Discussão 
Durante à visita técnica, a temperatura 

média registrada foi de 80 oC. Com o protótipo, 
obteve-se uma máxima de 180 oC para o forno ab-
sorvedor e uma máxima de 120 oC para o forno de 
torração da farinha.

Figura 3 – Teste de aquecimento utilizando a 
concentração solar e gás como fonts aquecedoras.

Conclusões
O sistema de aquecimento hibrido solar/

gás para forno de casa de farinha representa uma 
inovação tecnologia com baixo impacto ambien-
tal. O projetou revelou claramente que é possível 
obter altas temperaturas necessárias para uso em 
fornos de casas de farinha através do concentração 
solar. Os materiais utilizados para construção do 
protótipo foram facilmente encontrados em Ara-
caju/SE, exceto pelo forno absorvedor. Por fim, o 
equipamento funciona de maneira simples e con-
veniente e sua manutenção é simples, podendo ser 
realizado pelo próprio operador. 

Referências 
SANTOS, A. M., MALTA, C. V., FILHO, J. S. 
Construção de um aquecedor de ar solar a ser 
usado como fonte energética auxiliar na produção 
de farinha de mandioca. IFBA, 2010.

CONTROLE DE PROCESSO 
APLICADO NA PRODUÇÃO DE 

BIODIESEL

João Nilson Medeiros (PROBIC/Unit), 
Yago Matheus, Gabriel Moura, Paulo Jardel P. 
Araujo, Manuela Souza Leite (Orientadora), 
e-mail: sl.manuela@gmail.com.

Universidade Tiradentes/Instituto de 
Tecnologia e Pesquisa, Engenharia de Pro-
cesso/Aracaju, SE. 

Palavras-chave: controle PID, super-
visório, CLP 

Resumo: 
As indústrias dos mais diversificados ramos 

de atuação estão cada vez mais preocupadas com 
a produtividade de suas fábricas e também com 
a qualidade de seus produtos. Tais condições são 
vitais ao crescimento destas empresas, sendo que 
a automação e controle de processos têm sido 
grandes aliados responsáveis pelos altos índices 
de produtividade e qualidade de produtos. Este 
trabalho propôs a instrumentação e a configura-
ção de um sistema de controle aplicado em um 
protótipo para produção de biodiesel por catálise 
homogênea. O controle das reações de produção 
é de fundamental importância para a qualidade do 
produto final. Com isso existe a necessidade de 
que as variáveis do processo sejam monitoradas 
e controladas. Neste trabalho foram desenvolvi-
das telas de monitoramento do processo (super-
visório) e foram configuradas duas malhas de 
controle, para controle de processo em cascata: 
controle de temperatura de um fluido térmico 
(malha secundaria) e controle de temperatura do 
reator (controle primário).  Foi utilizado um CLP 
(controlado lógico programável), sensores de tem-
peratura PT100, reator batelada encamisado, bom-
bas volumétricas que tinham a função de circular 
um fluido de troca térmica para aquecimento ou 
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resfriamento do reator. Além disso, foi desen-
volvido um sistema supervisório para monitora-
mento em tempo real do processo. O sistema foi 
automatizado de forma a proporcionar o desen-
volvimento de estratégias de controle. O protótipo 
experimental permitiu a obtenção dos parâmetros 
de sintonia para controladores PID, projetados 
para obtenção de resposta do sistema em malha 
fechada para fi ns posteriores de aplicação em con-
trole experimental.

Introdução 
O sistema de controle age sobre uma planta, 

a qual é considerada seu objeto de controle e des-
ignada por planta do processo. A planta é repre-
sentada como um bloco relacionando uma variável 
de entrada a uma variável de saída. Para agir sobre 
os sistemas de controle, é preciso manipular uma 
variável chamada de variável manipulada e defi nida 
como, a quantidade determinada pela ação de um 
controlador. A variável de controle é geralmente 
identifi cada como a variável de entrada da planta.

O procedimento de seleção dos parâmet-
ros do controlador de modo a serem atendidas as 
especifi cações de desempenho é conhecido como 
sintonia do controlador. Ziegler e Nichols pro-
puseram regras para se determinarem os valores 
dos ganhos proporcional (KP), do tempo integral 
(Ti) e do tempo derivativo (Td), com base nas car-
acterísticas da resposta transitória de um determi-
nado processo a controlar. Tal determinação de 
parâmetros, ou sintonia, dos controladores PID 
pode ser feita na própria instalação, ou utilizan-
do-se de experimentos sobre o processo (Leite e 
Araujo, 2012). 

Materiais e métodos 
A planta do processo (Figura 1) é com-

posta de um reator de aço inox encamisada com 
capacidade de 1,1L, sensores e transmissores de 
temperatura tipo pt100, bombas volumétricas, in-
versores de frequência e de potência, resistência 
elétrica. O sistema supervisório será interconecta-
do com CLP, servindo como banco de dados. O 

aparato experimental foi montado no Laboratório 
de Energias Renováveis do Instituto de Tecnolo-
gia e Pesquisa (ITP). O sistema supervisório foi 
construído para permitir o monitoramento on-line 
das variáveis do processo. 

(a) (b)
Figura 1: (a)  Planta experimental (b) Tela 

de supervisão.

Resultados e Discussão 
A partir da confi guração do processo em 

sistema de simulação Simulink é possível testar 
diferentes confi gurações de controladores nas 
malhas do sistema experimental de controle de um 
processo de produção de biodiesel . Após etapa de 
sintonia da malha secundária foi possível a deter-
minação dos parâmetros iniciais do controlador, 
sendo Kp=25 W/°C, Ki= 0,3 segundos, Kd=0.01. 
Com esses parâmetros implementados no sistema, 
foi obtida a resposta apresentada na fi gura 2. Ob-
serva-se um baixo valor de overshoot e redução no 
tempo de estabilização, além de proporcionar atu-
ação menos oscilatória do atuador, confi gurando 
em economia de energia para o processo.

0 50 100 150 200 250
80

85

90

95

100

105

TEMPO(mim)

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 F

L
U

ÍD
O

(C
)

Figura 2. Comportamento da Temperatura 
de fl uido térmico



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 192 ]

Conclusões 
Diante das configurações realizadas no 

sistema experimental, desenvolvimento do sistema 
de supervisão, e implementação da simulação do 
processo em Simulink tornou-se possível desen-
volver controladores para testes experimentais em 
uma planta de produção de biodiesel utilizando-se 
de duas malhas de controle (cascata).O método de 
Ziegler Nichols permitiu determinar parâmetros 
iniciais do controlador que proporcionam respos-
tas satisfatórias para os testes experimentais no 
processo.
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Resumo: 
O coqueiro é uma planta de grande im-

portância comercial nível nacional e internacional, 
fonte de matéria-prima para diversos produtos e 

subprodutos, além do consumo in natura. O Bra-
sil é o 4º maior produtor, destacando-se a região 
nordeste com aproximadamente 80% da área 
plantada. A resinose é uma doença causada pelo 
fungo Thielaviopsis paradoxa e pode causar in-
fecção através de ferimentos e das fissuras naturais 
de crescimento do estipe. Na Embrapa Tabuleiros 
Costeiros atualmente existe uma coleção com 61 
isolados fúngicos de T. paradoxa coletados em 
diversas regiões do Brasil. Este trabalho teve por 
finalidade avaliar 27 destes isolados quanto ao cres-
cimento e diversidade morfológica. Na análise mor-
fológica não foi possível formar grupos divergentes 
entre os isolados, tendo apresentado similaridade 
nas características avaliadas. 85% dos isolados apre-
sentaram crescimento a partir do quarto dia. 

Introdução:
O coqueiro (Cocos nucifera L.) é tido como 

uma das plantas cultivadas de maior importância 
no mundo, especialmente em algumas regiões, 
onde se constitui na principal fonte alimentar e de 
renda para a população (Ferreira, 2009). Uma vez 
que é matéria-prima para mais de 100 produtos 
e subprodutos de significativo valor econômico 
como fibras, materiais de construção, óleo (com 
aplicação farmacêutica e industrial) e carvão 
(Batugal et al., 2005; Gunn et al., 2011). Também 
há um alto consumo do fruto in natura, principal-
mente com a utilização da água, entretanto todas 
as partes das plantas são aproveitadas (raiz, estipe, 
inflorescência, folhas e palmito), além de sua im-
portância como planta paisagística (Costa et al., 
2005; Benassi et al., 2007). 

Dentre os fatores bióticos que afetam nega-
tivamente a produção do coqueiro, as doenças 
destacam-se como maiores causadoras da queda 
na produtividade. Decorrentes principalmente das 
condições ambientais das regiões do cultivo da es-
pécie. Em fevereiro de 2004, na localidade “Platô 
de Neópolis”, Sergipe, Brasil, cerca de 50 plantas 
foram observadas apresentando sintomas de uma 
doença ainda não registrada no Brasil (Warwick et 
al., 2004). Pela sintomatologia observada, a doen-



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 193 ]

ça foi denominada resinose, causada pelo fungo 
Thielaviopsis paradoxa, anamorfo do ascomiceto 
Ceratocystis paradoxa, que caracteriza-se por causar 
infecção através de ferimentos e das fissuras nat-
urais de crescimento do estipe (Nelson, 2005).

Com a finalidade de ampliar os conhe-
cimentos a respeito desta doença, este trabalho 
tem por objetivo analisar a diversidade fenotípica, 
através de características morfológicas, de 27 isola-
dos de T. paradoxa, pertencentes à coleção de cepas 
da Embrapa Tabuleiros Costeiros, coletados entre 
2011 e 2015. Este trabalho auxiliará em pesquisas 
futuras na quais serão avaliadas também a variabili-
dade genética dos isolados, bem como o índice de 
virulência destes.

Materiais e métodos:
As análises foram desenvolvidas no Labo-

ratório de Fitosanidade da Embrapa Tabuleiros 
Costeiros (CPTAC), Aracaju-SE onde estão os 
27 isolados pertencentes à coleção biológica da 
unidade obtidos de diversos hospedeiros (inseto e 
planta) entre 2011 e 2015. Para a avaliação do cres-
cimento, cada isolado foi inoculado pelo método 
Castellani (Finatti & Aparecido 2009), utilizando 
três repetições.

Análise morfológica: As linhagens foram 
cultivadas em meio BDA (batata-dextrose-ágar) 
onde foram incubadas em câmara BOD à 25°C. A 
taxa de crescimento micelial dos isolados foi avali-
ada no intervalo de 24 horas durante 5 dias com 
medições de dois diâmetros ortogonais com auxí-
lio de um paquímetro digital, até que cada placa 
apresentasse crescimento completo. As caracter-
ísticas morfológicas utilizadas na análise dos isola-
dos foram: (a) crescimento micelial e (b) coloração.

Resultados e Discussão:
Os isolados de T. paradoxa cultivados em 

meio BDA apresentaram homogeneidade no 
crescimento micelial onde foram analisadas velo-
cidades médias elevadas e não foram observadas 
diferenças significativas entre os isolados. Um per-
centual de 70% dos isolados mostrou um padrão 

de crescimento similar, onde notou-se maior velo-
cidade de crescimento total do fungo, ocupando 
toda a placa ao 4º dia de crescimento e o restante 
do percentual apresentou um desenvolvimento 
mais lento, com crescimento total no 5º dia de 
cultivo (Tabela 1). Para os inoculados que não ob-
tiveram crescimento, foi realizada uma repetição 
do experimento. Durante os 5 dias de crescimento 
com relação à coloração do micélio, os isolados 
não tiveram variações entre si cresceram em to-
nalidades que variaram de branco a negro, com 
coloração intermediária acinzentada.

Tabela 1. Avaliação de crescimento micelial 
dos 27 isolados de T. paradoxa. 
Isolados 1º dia

(mm)
2 º dia
(mm)

3 º dia
(mm)

4 º dia
(mm)

5º dia 
(mm)

TC018 7,81 16,82 22,55 100% 100%

TC019 0 58,94 71,79 100% 100%

TC024 34,0 58,92 71,72 100% 100%

TC025 42,62 60,54 63,35 100% 100%

TC026 0 0 22,24 100% 100%

TC028 23,42 58,92 64,92 100% 100%

TC029 33,88 56,75 67,65 100% 100%

TC030 22,22 55,46 66,91 100% 100%

TC033 0 0 0 0 100%

TC034 0 22,23 61,06 100% 100%

TC035 0 30,20 60,95 100% 100%

TC037 0 38,08 74,64 100% 100%

TC038 0 45,86 79,42 100% 100%

TC040 0 0 37,74 68,47 100%

TC041 0 24,48 60,21 100% 100%

TC043 55,55 38,55 73,92 100% 100%

TC044 0 22,36 69,09 100% 100%

TC045 12,92 51,72 100% 100% 100%

TC046 0 34,95 78,45 100% 100%

TC047 0 37,77 81,61 100% 100%

TC048 0 52,65 100% 100% 100%

TC049 0 29,36 37,69 87,6 100%

TC050 11,91 58,41 100% 100% 100%

TC051 11,48 54,92 100% 100% 100%

TC052 0 16,44 51,44 100% 100%

TC053 0 12,44 43,61 100% 100%

TC054 0 0 55,6 76,5 100%
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Conclusões: 
Todos os isolados de T. paradoxa obtiveram 

crescimento satisfatório. 85% dos isolados apre-
sentaram crescimento a partir do quarto dia. Os 
resultados apresentados auxiliarão e complemen-
tarão análises de variabilidade genética e virulência. 
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Palavras-chave: Diuron, oxidação 
anódica, mineralização

Resumo: 
Este trabalho foi realizado para estudar 

a degradação do diuron através da oxidação 
anódica com diferentes tipos de ânodos o Si/
DDB e Ti/Ru0,36Ti0,64O2. Para isto, investigou 
a influencia de vários parâmetros como o pH, 
a densidade de corrente e a base eletrolítica. 
Dentro dos intervalos de trabalho, a condição 
que apresentou uma melhor taxa de mineraliza-
ção ocorreu com Si/DDB na presença do Na-

2SO4 (0,15 M) após 90 minutos de tratamento, 
em meio ácido (pH 3,0), densidade de corrente 
30 mA.cm² a temperatura ambiente (25°C). 
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Introdução 
Diuron é um herbicida pertencente ao gru-

po fenilureia utilizado para controlar ervas daninha 
de folha larga, gramíneas e como um agente anti-
incrustante biocida (HUOVINEN et al., 2015). 
Este herbicida é recalcitrante, não biodegradável 
e está presente no solo, água e sedimentos (GIA-
COMAZZI e COCHET, 2004). A molécula do 
diuron é polar, sua fórmula molecular reduzida 
expressa por C9H10Cl2N2O. Sua nomenclatura de 
acordo com a IUPAC é 3-(3,4-Diclorofenil)-1,1-
dimetilureia.

Os Processos de Oxidação Avançada 
(POAs) são alternativas viáveis na degradação 
de poluentes orgânicos persistentes (POPs). Os 
POAs têm como característica a produção de rad-
icais hidroxil (OH∙) gerados a partir da oxidação 
da água, é um poderoso agente oxidante (E° = 2,8 
V/SHE), sendo o mais forte após o flúor, capaz 
de degradar compostos orgânicos de forma não 
seletiva, proporcionando sua mineralização com-
pleta (BRILLAS et al., 2009, FLOX et al., 2009). 
A oxidação anódica (OA) é um dos POAs, nela as 
soluções são degradadas durante a eletrólise pela 
reação direta de poluentes com o radical OH∙ for-
mados na superfície do ânodo (RABAAOUI et al., 
2013). Este trabalho intenciona o estudo da de-
gradação do diuron através da oxidação anódica, 
variando o pH, a intensidade de corrente, os ele-
trodos e a base eletrolítica.

Materiais e métodos
A solução modelo de trabalho contaminada 

com diuron padrão foi preparada com uma con-
centração inicial de 40 mg/L com 99% de pureza, 
que permaneceu sob agitação durante 24 horas 
para dissolução do composto e durante as eletro-
lises. Foram utilizados dois eletrólitos: NaCl e Na-

2SO4 na concentração de 0,05 M e 0,15 M, respec-
tivamente. Todas as soluções foram preparadas 
com água ultrapura. Regulou o pH da solução para 
11,0, 7,0 e 3,0 com o NaOH e o H2SO4. Como 
ânodos foram utilizados o Si/DDB (El-Tech, 
Dinamarca) e o DSA® comercial expandido (De-

Nora, Brasil) constituído por Ti/Ru0,36Ti0,64O2. Já 
como cátodo foi utilizado o aço inoxidável 316®. 
A distância entre os eletrodos foi mantida de 1 cm. 
Variou-se as densidades de corrente (10, 20 e 30 
mA.cm²) durante 180 min e a temperatura (25 e 
40ºC).  Como parâmetro de resposta utilizou-se a 
mineralização do efluente por meio de determina-
ção de carbono orgânico total COT. 

Resultados e Discussão 
Foram feitos experimentos a fim de 

averiguar o comportamento da degradação de 
carga orgânica total (COT) a frente do ânodo 
DSA com o suporte eletrólito Na2SO4 (0,15 M), 
em diferentes densidades de corrente (10, 20 e 30 
mA.cm-²) no pH 3,0 a 25 °C. Os resultados obti-
dos mostraram que as eficiências de degradação 
foram em torno de 30%. Foram realizadas estas 
mesmas condições experimentais, porém o su-
porte eletrólito utilizado foi o NaCl (0,05 M). Este 
procedimento proporcionou melhor eficiência 
de degradação (88%) quando a densidade de 30 
mA.cm-² foi aplicada.

Verificou a eficiência do tratamento em 
diferentes pHs (3,0, 7,0  11,0) a 30 mA.cm-², com 
o ânodo DSA e o suporte eletrólito NaCl (0,05 
M), constatou que o pH 3,0 alcançou maior decai-
mento do COT. Os experimentos discutidos até 
aqui mostraram que a OA com o ânodo DSA e 
o suporte eletrólito NaCl (0,05 M), são mais efi-
cientes quando comparados com o Na2SO4 (0,15 
M), pois o NaCl permite a geração de radicais oxi-
dantes indiretos como o cloro e ácido hipocloroso 
(PANIZZA E CERISOLA, 2009).

Foram também realizados experimentos 
com ânodo Si/ DDB, eletrólito NaCl (0,05 M), a 
temperatura 25 °C, com pH 11,0 e em diferentes 
densidades de corrente (10, 20 e 30 mA.cm-²), ob-
teve-se 82,95% de mineralização quando aplicada 
30 mA.cm-². Repetiu este mesmo procedimento, 
mas com o Na2SO4 (0,15 M), e proporcionou 96,9 
% de mineralização do herbicida na densidade de 
corrente de 20 mA.cm-².

Executou experimentos com este ânodo, 
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a pH 3,0 e com o Na2SO4 (0,15 M) em diferen-
tes densidades de corrente (10, 20 e 30 mA.cm-²). 
Obteve-se 98,8 e 99,6 % de mineralização do com-
posto nas densidades 20 e 30 mA.cm-², respectiva-
mente. Foram realizadas estas mesmas condições 
experimentais, porém a 20 mA.cm-²  com tem-
peratura de 40 °C, mas não obteve-se eficiência 
superior a temperatura de 25 °C. Observou-se que 
no geral o ânodo Si/ DDB na presença do Na2SO4 

(0,15 M) proporcionou melhores resultados quan-
do comparado com o NaCl (0,05 M), isto é devido 
a geração de fortes agentes oxidantes indiretos 
como o peroxidissulfato (S2O82-) com o alto po-
tencial de redução Eo = 2,01 V/SHE (PANIZZA 
E CERISOLA, 2009, BRILLAS et al., 2009). 

Figura 1– Comparação densidade de corrente de 10 
(●), 20 (▲) e 30  (■) mA.cm-² em (a) DSA e (b) BDD a 
pH 3,0, a 25ºC, NaCl e Na2SO4, respectivamente.

Conclusões 
Os resultados mostraram que a condição 

mais eficiente para a mineralização de diuron entre 
todos aqui realizados foi o executado com ânodo 
DDB. O experimento realizado a densidade de 

(b)

(a)

corrente de 30 mA.cm-² em pH 3,0, com NaCl 
(0,05 M), foi o mais eficiente quando empregado 
o ânodo Ti/Ru0,36Ti0,64O2.. Entre todos os pro-
cedimentos aqui realizados, a maior taxa de de-
gradação foi com ânodo Si/BDD, base eletrolítica 
Na2SO4, densidade de corrente de 30 mA.cm-² e 
pH 3,0 a 25°C. 
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Resumo:
A Chlamydia trachomatis é uma bactéria 

causadora da clamidíase e vive obrigatoriamente 
dentro das células do hospedeiro. A infecção 
por Clamídia é considerada uma das infecções 
sexualmente transmissíveis (DSTs) mais comuns 
em todo o mundo. A vacinação é a medida mais 
eficiente e menos dispendiosa para evitar doen-
ças infecciosas entretanto ainda não há uma 
vacina comercial para a clamidíase. Este projeto 
foi realizado em parceria com pesquisadores 
nos Estados Unidos, no qual foi desenvolvida 
uma vacina peptídica associada a um nanocar-
reador com intuito de prevenir a infecção por 
C. trachomatis. A vacina consistiu em um pep-
tídeo antigênico que reproduzia o epítopo do 
exoantígeno glicolipídico clamidial (GLXA) 
conjugado ao dendrímero de poliamidoamina 
(PAMAM-OH) de geração 4 (G4OH). Foram 
realizados testes em camundongos para verifi-
car a eficácia da nanovacina. Os grupos imuni-

zados com PAMAM-OH conjugado ou asso-
ciado ao Pep4 apresentaram uma recuperação 
mais rápida e com menos danos no trato genital 
lesado. Este trabalho é pioneiro na aplicação de 
PAMAM-OH como um sistema de entrega de 
vacinas peptídicas e os dados obtidos mostr-
aram-se promissores resultando no depósito de 
uma patente nos Estado Unidos.

Introdução
A Chlamydia trachomatis é uma bactéria que 

vive obrigatoriamente dentro da célula do hos-
pedeiro. Esta bactéria é causadora da Clamídia, 
considerada uma das doenças sexualmente trans-
missíveis (DSTs) mais comuns em todo o mundo, 
sendo associada a diversas complicações na saúde 
feminina, pois o microrganismo tem a capacidade 
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 buscou con-
struir uma vacina para prevenir a infecção por C. 
trachomatis baseada em um peptídeo antigênico que 
reproduz o epítopo do exoantígeno glicolipídico 
clamidial (GLXA) conjugado ao dendrímero de 
poliamidoamina (PAMAM-OH) de geração 4 
(G4OH), com o intuito de otimizar a estimulação 
do sistema imune e promover uma maior proteção 
do trato genital à infecção.

Materiais e métodos 
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 inter-
valo de 15 dias. Posteriormente, foram desafiados 
com a introdução vaginal da C. trachomatis. O nível 
de infecção foi avaliado por 35 dias culminando 
com a eutanásia dos animais. O trato genital foi 
coletado e processado para as análises histopa-
tológicas. Foram observadas e contadas as células 
inflamatórias (linfócitos) e fibroblastos, bem como 
os vasos capilares e arteríolas para determinar a 
fase de recuperação dos tecidos do trato genital.
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Resultados e Discussão 
A partir da observação da exocérvice, as 

quatro formulações vacinais apresentaram um re-
duzido número de linfócitos. O número de fibro-
blastos foi semelhante em todos os grupos, porém 
os animais imunizados com G4OH-Pep4 tinham 
uma maior contagem. Os grupos imunizados com 
as formulações G4OH-Pep4 e G4OH+Pep4 apre-
sentaram menores quantidades de vasos capilares 
e maior quantidade de arteríolas em comparação 
aos outros grupos avaliados (Fig. 1 e 2). 

Avaliação histopatológica
1:                                                                         2:

   

Figura 1 e 2: Análise histopatológica da 
infecção por C. trachomatis no trato genital dos 
camundongos imunizados. Os resultados foram 
obtidos a partir da análise de lâminas coradas 
por HE contendo tecido do trato genital dos ca-
mundongos. Gráficos correspondentes as con-
tagens dos fibroblastos e linfócitos, bem como 
arteríolas e vasos.

Uma vez ocorrido o dano tecidual por 
Chlamydia ou qualquer outro fator, o processo 
de reparo tecidual será iniciado e segue 3 fases. 
Na fase inflamatória ocorre a chegada de grandes 
quantidades de células inflamatórias. Na fase pro-
liferativa, há a formação de vasos capilares, onde 
também ocorre a migração dos fibroblastos para o 
local, chamado de tecido de granulação. A última 
fase é a de maturação, em que os fibroblastos reab-
sorvem a matriz provisória e depositam fibras mais 
grossas de colágeno tipo I. Portanto, tendo em 
vista esse processo, após a eutanásia dos animais, 
nenhum dos grupos estavam na fase inflamatória 
de reparo tecidual, resultado já esperado, uma vez 
que os animais foram sacrificados 37 dias após a 
infecção. O grupo controle (PBS) apresentou um 
processo mais lento de reparo tecidual devido a 
maior quantidade de vasos capilares e menor con-
tagem de fibroblastos. O G4OH-Pep4 apresentou 
mais fibroblastos e menos vasos capilares que o 
grupo controle, sendo este perfil histopatológico 
considerado compatível com o término da fase 
proliferativa de reparo tecidual. O grupo imuni-
zado com Pep4+Al(OH)3 mostrou altas conta-
gens de fibroblastos e de vasos capilares, enquanto 
o grupo imunizado com G4OH+Pep4 mostrou 
uma contagem menor de fibroblastos e de vasos 
capilares, sugerindo estágios intermediários da 
fase proliferativa.

Conclusões 
Este trabalho é pioneiro na aplicação de 

PAMAM-OH como um sistema de entrega de 
vacinas peptídicas e os dados obtidos mostraram-
se promissores. A aplicação de nanocarreadores 
poliméricos do tipo dendrímeros pode ajudar na 
obtenção de uma maior eficácia de vacinas pep-
tídicas na prevenção de doenças infecciosas como 
a clamídia.
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Palavras-chave: Células a combustível, 
nanofios, etanol.

Resumo: 
Combustíveis à base de hidrocarbonetos 

são consumidos substancialmente para a gera-
ção de energia em todo o mundo, em paralelo a 
esse consumo está a contaminação causada pela 
queima dessa matéria-prima que emite expressi-
va quantidade de CO2 e gases tóxicos na atmos-
fera causando danos ao meio ambiente como o 

efeito-estufa e o aquecimento global. As célu-
las a combustível são tipos de dispositivos de 
geração de energia que vêm recebendo notável 
atenção nas últimas décadas devido ao fato da 
produção de energia ser considerada limpa, pois 
liberam mínimas proporções de CO em compa-
ração com a queima de combustíveis de origem 
fóssil. Para a geração desse tipo de energia se 
faz necessário a utilização de catalisadores que 
são responsáveis pela melhoria da eficiência e 
estabilidade desses dispositivos. Neste trabalho 
foram desenvolvidos nanocatalisadores (nano-
fios) à base de Pt para a oxidação de etanol.

Introdução 
O consumo de água no mundo aumen-

tou consideravelmente ao longo dos últimos cem 
anos, e na atualidade cotidianamente a mídia re-
porta que grandes centros urbanos enfrentam 
situações de emergência devido à escassez de água 
em seus reservatórios e/ou fontes de recursos hí-
dricos. A utilização da água como matéria-prima 
para geração de energia elétrica é aproveitada em 
todo o mundo, no Brasil representa mais de 75 
% de participação na matriz energética, devido a 
essa expressiva dependência outras formas de cap-
tação, geração e consumo de energia proveniente 
de outras fontes se tornam alternativas atraentes, 
neste contexto surgem as células a combustível, 
dispositivos que são capazes de converter a ener-
gia de combustíveis como o hidrogênio, álcoois 
(etanol e metanol) ou hidrocarbonetos em ele-
tricidade [1]. Na pesquisa desenvolvida por Li e 
colaboradores [2], referente à síntese de nanofios 
de Pt como eletrocatalisadores em células a com-
bustível de mebrana trocadora de prótons foi real-
izada a comparação entre as nanopartículas de Pt 
comercial e nanofios à base de Pt, de acordo com 
os autores foi possível observar que os nanofios 
demonstraram maior desempenho quanto à rea-
ção de redução de oxigênio (ORR- do inglês: oxygen 
reduction reaction), reação de oxidação de meta-
nol (MOR – do inglês: methanol oxidation reaction) 
e tolerância de CO, esses fatos podem ser expli-
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cados devido à estrutura unidimensional espacial 
agregada as propriedades superficiais específicas 
dos nanofios de Pt. 

O presente trabalho teve como objetivo 
principal o desenvolvimento e caracterização de 
nanofios de platina-ródio, com a finalidade de 
estudar a estabilidade dos mesmos, assim como, 
a eficiência dos nanofios para a oxidação eletro-
química de etanol em meio ácido, visando com es-
tes estudos desenvolver sistemas que possam ser 
aplicados em células a combustível.

Materiais e métodos 
Foram desenvolvidos nanocatalisadores de 

composição Pt50Rh50, Pt60Rh40, Pt70Rh30, Pt80Rh20 
e Pt90Rh10 suportados em carbono Vulcan XC72R 
pelo método de redução química utilizando ácido 
fórmico como agente redutor e em seguida, os 
mesmos foram estudados eletroquimicamente na 
presença e na ausência de etanol em meio ácido 
(H2SO4 - 0,5M) utilizando as técnicas de voltame-
tria cíclica, cronoamperometria e curva de polar-
ização em estado estacionário, e posteriormente 
comparados com o catalisador comercial Pt/C  
(E-Tek).

Resultados e Discussão 
Na Figura 1 estão apresentados os per-

fis voltamétricos dos eletrodos desenvolvidos, 
na ausência e na presença de etanol (Figuras 1A 
e 1B, respectivamente), em meio ácido (H2SO4 
- 0,5 M). Os testes eletroquímicos objetivam ob-
servar o comportamento dos processos superfici-
ais da Pt , bem como os potencias de início de 
oxidação da molécula de etanol. Sendo assim, os 
catalisadores que apresentaram as maiores áreas 
eletroativas foram os Pt50Rh50/C e o Pt70Rh30/C, 
respectivamente. Por outro lado, com o catalisa-
dor Pt70Rh30/C foi possível oxidar a molécula de 
etanol em potencias inferiores (0,6 V) aos demais 
catalisadores e dessa forma se demonstrou como 
o mais eficiente.
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Figura 1 - Voltamogramas cíclicos (se-
gundo ciclo) obtidos em eletrólito de suporte 
0,5 mol L-1 de H2SO4 à 5 mV s-1 e na ausência 
( Figura - 1A) e na presença ( Figura - 1B) 
de etanol para os eletrocatalisadores: Pt/C, 
Pt0,50Rh0,50/C, Pt0,60Rh0,40/C, Pt0,70Rh0,30/C, 
Pt0,80Rh0,20/C e Pt0,90Rh0,10/C.

Conclusões 
Pode-se concluir que o método de prepa-

ração dos nanofios desenvolvidos em laboratório 
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permitiu a obtenção de materiais ativos para oxi-
dação de metanol e que futuramente podem se 
apresentar como materiais a serem utilizados nas 
DAFCs.
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Resumo: 
Nanopartículas como as de prata, tem gan-

hado destaque no mercado, pelo fato de apre-
sentarem aplicação como antimicrobiano. Em 
estudos recentes foi mostrado que a bactéria 
Xanthomonas conhecida na indústria por sintetizar 
goma xantana tem potencial de incorporar prata a 
esse polímero, tornando-o um produto com maior 
valor agregado industrialmente. No presente tra-
balho foi verificada a expressão de alguns genes 
que estão envolvidos na síntese Nanopartículas de 
prata em Xanthomonas.          

Introdução
A biossíntese de nanopartículas de prata 

por bactérias é associada à sua resistência a metais 
pesados. Estudos moleculares mostraram que a 
resistência à prata é determinada por genes encon-
trados em plasmídeos bacterianos [1]. Em Bacillus 
subtilis foram detectados 529 genes altamente ex-
pressos durante a síntese de nanopartículas de pra-
ta, entre esses genes Heat shock  (GroEL, GroES, 
DnaJ e DnaK), catalase-KatA, catalase-KatE e nitra-
to redutase [2]. Já, em Xanthomonas, o genoma de 
diversas espécies tem sido sequenciado, fornecen-
do informações das suas sequencias gênicas [3, 4]. 
Estas informações são exploradas para o estudo 
de genes associados à fipatogenicidade da bacté-
ria [5], porém há poucas informações referentes à 
expressão de genes e de proteínas, sob condições 
controladas como acontece em processos fermen-
tativos ou na biossíntese de nanopartículas.  A in-
corporação de prata a polissacarídeos como a xan-
tana produzido durante o processo fermentativo 
de Xanthomonas tem despertado interesse industrial 
por permitir a obtenção de nanopartículas estáveis 
nos polímeros e apresentar ação antimicrobiana 
[6]. Assim, devido ao interesse industrial da goma 
xantana, entender e aumentar o conhecimento 
da sua biossíntese a partir da análise genômica é 
de suma importância. Neste contexto, o presente 
trabalho teve como objetivo identificar 03 genes 
(GroEL, GroES, e nitrato redutase) com possível 
relação à biossíntese de nanopartículas de prata 
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por Xanthomonas sp. em meios fermentativos con-
tendo sacarose. 

Materiais e métodos 
Microrganismos: Foi utilizada a linhagem 

de Xanthomonas campestris pv. campestris 629  reati-
vada em meio YM (extrato de levedura 3,0 gL-1; 
extrato de malte 3,0 gL-1; peptona 5,0 gL-1; saca-
rose 10,0 gL-1; agar 20,0 gL-1) a 28ºC por 48 horas. 
Um pré- inoculo foi preparado em meio YM [7] 
e as bactérias foram cultivadas por 24 horas a 28 
0C e a 150 rpm. Em seguida, 1 mL do material foi 
inoculado no meio fermentativo constituído por: 
MgSO4 0,22 g/L; K2HPO4 5,5 g/L; H3BO3 0,0066 
g/L; NH42SO4 2,2 g/L; FeCl3 0,00264 g/L; CaCl2 
0,0022 g/L e ZnSO4 0,0022 g/L e sacarose 10,0 
gL-1. As bactérias foram cultivadas por 96 horas a 
28 0C com agitação a 200 rpm. 

Extração do DNA: Após o cultivo, as bac-
térias foram filtradas e lavadas com solução salina 
e centrifugadas. Em seguida, o pellet bacteriano 
foi submetido à extração de DNA utilizando o kit 
Ilustra bactéria genomicPrep Mini Spin Kit (GE 
Healthcare), seguindo as especificações do fabri-
cante.  

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR): 
Os primers utilizados para a PCR foram desenha-
dos utilizando o programa Primer 3 a partir das 
sequências dos genes GroEL, GroES, GAPDH e 
nitrato redutase  (NRX) de Xanthomonas sp. depos-
itadas no National Center for Biotechnology In-
formation (NCBI). Para a amplificação dos genes 
de interesse foi preparada uma solução: 1X de 
PCR Buffer; dNTP 0,2 mM;  MgCl2 2,0 mM; 0,2 
pmol/ µL de cada primer; 0,05 U/µL de Platinum® 
Taq Polimerase; 50 ng do DNA; e água ultra pura 
para volume final de 20 µL. As condições de am-
plificação foram: 95oC por 5 min seguido de 30 
ciclos de  95oC, 30 s; 52oC, 30 s; 72oC, 1 min e 
extensão final de 72oC por 10 min. Os produtos 
foram submetidos a eletroforese  em gel de Aga-
rose 1% corado posteriormente com GelRedTM 
(Biotium)  para confirmação da amplificação. Para 
análise da expressão genica o RNA bacteriano 

foram isolados. Em seguida foi realizada a reação 
de cDNA o qual foi utilizado para PCR utilizando 
os primer específicos de cada gene e as condições 
acima citadas.

Resultados e Discussão 
A análise dos produtos amplificados 

mostrou a presença GroEs, GroEL, nitrato 
redutase e GPDH, genes possivelmente associa-
dos à síntese de nanopartículas de prata em Xan-
thomonas [2]. A análise da expressão gênica a partir 
do cDNA, mostrou que os genes NRX, GroEs e 
GroEl tiveram expressão levemente acentuada em 
relação ao gene constitutivo GPDH, mostrando 
que os genes estudados estão provavelmente en-
volvidos na síntese de Nanopartículas. 

Conclusões 
Mediante os experimentos realizados obs-

ervou-se que houve concentrações adequadas de 
DNA para realizar a PCR das regiões gênicas es-
tudadas. Os resultados mostraram a presença dos 
genes GroEs, GroEl e nitrato redutase (NRX) bem 
como a expressão dos mesmos em X. campestris. 
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Resumo: 
Nas células a combustível de etanol direto 

o uso de eletrocatalisadores bimetálicos são uma 
alternativa promissora à Pt pura, a qual apresenta 
baixa eficiência devido ao envenenamento super-
ficial com intermediários da reação de oxidação. 
Catalisadores binários contendo Pt–Sn suportados 
sob carbono têm sido descritos como os mais efi-
cientes para a eletro-oxidação de etanol, quando 
comparados com outros catalisadores binários. 
Em temperaturas altas, a oxidação do etanol está 
associada ao incremento no número de sítios ati-
vos disponíveis para a oxidação. Assim, os eletro-
catalisadores Pt/C, PtSn/C e Pt2Sn/C foram sin-
tetizados pelo método de redução química por 
ácido fórmico. Esses catalisadores foram car-
acterizados eletroquimicamente, apresentando 
diminuição dos picos de adsorção e dessorção 
de hidrogênio com o aumento da temperatura. 
Por outro lado, com o aumento da temperatura 
os eletrocatalisadores apresentam uma maior 
formação dos óxidos, e um pico bem definido 
na redução dos mesmos. O eletrocatalisador 
Pt2Sn/C, mostrou-se mais eficiente na reação 
de oxidação do etanol sobre efeito da tempera-
tura e apresentou altas densidades de corrente.

Introdução 
A matriz energética mundial baseia-se no 

uso de combustíveis fósseis, os quais, além de 
não-renováveis, são responsáveis por fenômenos 
como o efeito estufa. Nessa perspectiva, surgem 
as células a combustível, que são dispositivos que 
convertem energia química em energia elétrica e 
térmica de maneira mais eficiente e ecológica. O 
etanol mostra-se atrativo para aplicações em célu-
las a combustível quando comparado com o meta-
nol, devido a que o etanol é menos tóxico e pode 
ser produzido em grande escala a partir da bio-
massa, além de apresentar uma maior densidade 
de massa energética do que o metanol (8 kWh kg№1 
vs. 6.1 kWh kg№1) (VIGIER et al., 2004).

Os catalisadores de Pt são vastamente uti-
lizados nas células a combustível, porém a Pt pura, 
além de agregar alto valor comercial, não possui 
eficiência satisfatória devido ao seu envenenamen-
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to por espécies adsorvidas produzidas a partir 
da adsorção dissociativa do álcool, inibindo os 
sítios ativos. Tais problemas foram sanados com 
a adição de outros metais agindo como um co-
catalisador (ANTOLINI e GONZALEZ, 2011). 
Catalisadores binários contendo PtSn suportados 
sob carbono têm sido descritos como os mais efi-
cientes para a oxidação eletroquímica de etanol, 
quando comparados com outros catalisadores 
binários (ZHOU et al., 2003). 

Zhou e colaboradores (2005) investigaram o 
efeito da quantidade de Sn nos catalisadores Pt–Sn 
sobre o desempenho de operação de uma célula a 
combustível em diferentes temperaturas. Eles desco-
briram que os melhores catalisadores, que operam às 
temperaturas de 60 até 90 ºC, foram os catalisadores 
que contêm Pt:Sn na relação de 3:1 e de 2:1.

Portanto, o presente trabalho buscou de-
senvolver eletrocatalisadores nanoestruturados sin-
tetizados por um método de deposição, usando o 
agente redutor ácido fórmico, suportado em carbo-
no Vulcan XC72, buscando estudar e estabelecer o 
efeito da temperatura na oxidação eletroquímica do 
etanol, assim como a relação entre a estrutura dos 
metais e os passos de controle da reação.

Materiais e métodos 

Síntese dos catalisadores 
O suporte de carbono foi adicionado a uma 

solução de ácido fórmico 2 M e aqueceu-se a 85 °C. 
Soluções de SnCl2.3H2O e H2PtCl6.6H2O foram lenta-
mente adicionadas à suspensão de carbono, e a pasta 
obtida foi mantida a 85 °C durante 6 h. A suspensão 
foi deixada para resfriar até à temperatura ambiente, 
e o pó foi recuperado por filtração, foi lavado com 
água ultrapura até que não pudessem ser detectados 
íons cloreto, e secou-se a 60 ºC. Todos os produtos 
químicos eram analiticamente puros e usados tal como 
recebidos (Sigma Aldrich, pureza> 98%).

Resultados e Discussão 
Inicialmente, na caracterização eletroquími-

ca, foram realizados experimentos para a obtenção 

dos perfis voltamétricos dos eletrocatalisadores 
Pt/C, PtSn/C e Pt2Sn/C preparados por método 
de deposição com o objetivo de realizar uma com-
paração das suas propriedades eletroquímicas.

Pode-se observar na Figura 1(a) que os per-
fis voltamétricos dos catalisadores Pt/C, PtSn/C e 
Pt2Sn/C, apresentaram uma diminuição dos picos 
de adsorção e dessorção de hidrogênio com o au-
mento da temperatura. Por outro lado, percebeu-
se que quando há um aumento da temperatura, os 
eletrocatalisadores apresentam um pico elevado na 
formação dos óxidos, e um pico bem definido na 
redução dos mesmos. Esse fato ocorre devido ao 
efeito que a temperatura provoca nos eletrocatali-
sadores, acelerando os processos de oxidação/
redução, dos óxidos da Pt tornando-os mais vi-
síveis. A intensificação da corrente de redução dos 
óxidos, também pode estar associado a uma maior 
quantidade de óxidos formados com o aumento 
da temperatura.
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Analisando a Figura 1(b) observa-se que a oxidação 
ocorreu em menores potenciais sobre os eletrocatali-
sadores Pt2Sn/C, PtSn/C comparados com a Pt: 0,33 
V, 0,36 V e 0,39 V, respectivamente. Fato esse que sug-
ere uma menor energia necessária para a oxidação do 
combustível para o catalisador binário contendo mais 
Pt. Em temperaturas elevadas, a reação de oxidação do 
etanol ocorreu com mais facilidade devido ao favore-
cimento da cinética da reação, sendo que a 25 ºC os 
valores de início do potencial foram de 0,44 V, 0,48 V 
e 0,61 V para os eletrocatalisadores Pt2Sn/C, PtSn/C 
e Pt/C, respectivamente. Figura 1 (a): Perfis volta-
métricos dos eletrocatalisadores Pt/C, PtSn/C e 
Pt2Sn/C em solução 0,5 mol L–1 de H2SO4 a 70 ºC. 
Figura 1 (b): Voltametrias cíclicas realizadas usan-
do os eletrocatalisadores Pt/C, PtSn/C e Pt2Sn/C 
em solução 0,5 mol L–1 de H2SO4 + 0,5 mol L–1 de 
CH3CH2OH a 70 ºC.

Conclusões 
Os catalisadores desenvolvidos neste trabal-

ho obtiveram atividade eletrocatalítica satisfatória 
para a oxidação de etanol em meio ácido sobre 
o efeito da temperatura. O catalisador Pt2Sn/C 
mostrou-se mais eficiente para oxidação do eta-
nol nos experimentos voltamétricos, apresentando 
baixos potenciais para a ativação do etanol, em 
torno de 0,33 V a 70 ºC, quando comparado aos 
demais. A metodologia proposta para a síntese dos 
nanomateriais PtSn/C mostrou-se eficiente.
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As betalaínas são pigmentos nitrogenados 
solúveis em água utilizadas como fonte de cor-
antes naturais alimentares, apresentando proprie-
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dades antioxidantes, anti-flamatórias, anticancerí-
genas e antimicrobianas. Entretanto, a purificação 
de grandes quantidades de qualquer betalaína é 
difícil devido à sua instabilidade. O uso de siste-
mas aquosos bifásicos (SAB) formados por sol-
ventes orgânicos e sais são promissores para 
purificação destes biocompostos uma vez que 
abrangem uma grande faixa de polaridade. Por-
tanto, o objetivo deste trabalho foi a formação de 
novos SABs constituídos por solventes orgânicos 
mais os sais inorgânicos para a purificação de be-
tanina a partir do extrato de beterraba. As curvas 
binodais foram determinadas utilizando o método 
de turvação. Os sistemas formados por etanol + 
tampão citrato foram os melhores para partição de 
betanina, que permite o isolamento das betaninas 
para a fase de fundo (k < 1, fase rica em sal) e das 
betaxantinas para a fase de topo (k > 1, fase rica 
em solvente) dos SABs. Os resultados prelimin-
ares de purificação (FP = 2.43) nos conduzem à 
excelentes perspectivas para a purificação das bio-
moléculas presentes na beterraba, através de um 
sistema otimizado que será realizado nas próximas 
etapas do projeto.

Introdução 
O crescente interesse industrial em produ-

tos com potenciais benefícios a saúde e com carac-
terísticas não tóxicas, uma vez que alguns pigmen-
tos sintéticos são considerados tóxicos e nocivos, 
há uma demanda por equivalentes naturais [1].  
Dentre suas propriedades funcionais destes flavo-
noides, as betalaínas caracterizam-se por apresen-
tar propriedades antioxidantes, anti-flamatórias, 
anticancerígenas e antimicrobianas [2].  A betani-
na (CI Natural Red 33, E-number E162, betanidin 
5-Ob-glucoside) é a única betalaína aprovado para 
utilização em alimentos [3]. Entretanto, a purifi-
cação de grandes quantidades de qualquer beta-
laína é difícil devido à sua instabilidade. Dentre 
os processos de separação pode-se destacar o uso 
de sistemas aquosos bifásicos (SABs) como uma 
técnica alternativa para a extração e/ou purifica-
ção de biocompostos. Estes sistemas são normal-

mente formados por polímeros e sais, ou alternati-
vamente por líquidos iônicos e solventes orgânicos 
[4]. Porém, o preço relativamente alto dos LIs e a 
baixa polaridade dos polímeros são fatores limi-
tantes para a aplicabilidade destes constituintes 
[5]. Uma estratégia interessante para superar es-
tas limitações é utilizar SABs a base de solventes 
orgânicos mais sais inorgânicos para a purificação 
de betaninas.

Materiais e métodos
Os diagramas de fase foram determinados 

pelo método de turvação a 25 ± 1 °C e à pressão 
atmosférica . Os sistemas bifásicos foram prepara-
dos analisando os diagramas de fases previamente 
determinados a partir de soluções concentradas de 
tetrahidrofurano, 1,4 dioxiano e etanol mais os sais 
K2HPO4, K3PO4, NaCO3, Na2S2O3, Na3C6H5O7 e 
tampão citrato C6H8O7/ Na3C6H5O7 de pH 5. Os 
sistemas foram formados a partir do extrato de 
beterraba, previamente preparado com 250 mL de 
água ultrapura + 250 g de beterraba em cubos e 
sem casca e 1%(m/m) de ácido ascórbico, com a 
adição do solvente orgânico (%, m/m) + sal (%, 
m/m) para a região bifásico dos diagramas de 
fases anteriormente determinados.

A fim de avaliar os parâmetros de purifica-
ção, o coeficiente de partição foi definido como 
a concentração de betaninas (Kbet), betaxantinas 
(Kxan) e flavonoides totais (Kfla) na fase superior, 
dividida pelo valor correspondente na fase de fun-
do. O fator de purificação (PF) foi avaliado com 
base na concentração específica das betaninas ou 
betaxantinas antes e após do processo de purifica-
ção com relação a presença de flavonoides totais. 
Além disso, a recuperação da betanina e betaxan-
tina na fase superior e inferior dos SAB também 
foram avaliadas.

Resultados e Discussão
Diagrama de fases
A capacidade de formar SABs é determi-

nada pela capacidade de imiscibilidade dos consti-
tuintes após uma concentração crítica resultado da 
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formação de um complexo de hidratação. Neste 
sentido, a capacidade em formar duas fases com o 
1,4 dioxano segue está tendência: [K2HPO4] > [ci-
trato de sódio] > [Na2CO3]

 > [Na2O3S2].O efeito 
do solvente utilizado na formação de fases com 
o [Na2CO3]

 segue está tendência: THF > 1,3 di-
oxilano > 1,4 dioxano. Estes resultados estão di-
retamente associados com a hidrofobicidade dos 
solventes, que pode ser verificado com base nos 
coeficientes de partição octanol-agua dos solven-
tes log P 0.53, log P 0.02, log P -0.09, respectiva-
mente para o THF, 1,3 dioxilano e 1,4 dioxano 
[6]. Os demais sais estudados não formam fases 
com estes solventes, entretanto, sistemas a base de 
etanol e tampão citrato (pH 5.0) são capazes de 
induzir duas fases e foi também avaliado para a 
partição das biomoléculas extraídas a partir do ex-
trato de beterraba.   

Purificação dos bioativos
Os resultados de partição demonstram que 

apenas SABs à base de etanol + tampão citrato (pH 
5) são capazes de purificar betanina e betaxantinas 
presentes no extrato de beterraba (Beta vulgaris L). O 
sistema formado por 40% (m/m) de etanol e 25% 
(m/m) de tampão citrato (pH 5) a 25ºC conduziu a 
migração das betanina mais fortemente para a fase 
de fundo com K << 1, do que as betaxantinas que 
apresentam K < 1 (fase rica em sal), acompanhado 
das recuperações na fase de fundo dos sistemas 
(RFbet = 77,86, RFxan = 54,62), como mostrado na 
Tabela 1. Os resultados mostram uma maior sele-
tividade dos sistemas em particionar as betaninas, 
levando à um FP de 2,43 e 0,76, respectivamente 
para as betanina e betaxantinas.

Tabela 1: Parametros de extração para as 
betaninas e betaxantinas extraidas a partir do ex-
trato de beterraba (Beta vulgaris L) utilizando SAB.

K, med R (topo) R (fundo) PF (topo) PF (fundo)

Betaninas 0,19 ±0,02 22,14 ±1,25 77,86 ±1,25 1,11 ±0,06 2,43 ±0.16

Betaxantinas 0,55 ±0,01 45,38 ±1,20 54,62 ±1,20 1,27 ±0,20 0,76 ±0.22

Conclusões
Os resultados preliminares purificação 

demonstram que apenas SABs à base de etanol + 
tampão citrato (pH 5) são capazes de purificar be-
tanina e betaxantinas presentes no extrato de beter-
raba (Beta vulgaris L). Estes sistemas nos conduzem 
à excelentes perspectivas para a purificação destas 
biomoléculas, uma vez que as betaninas foram pu-
rificadas 2.43 vezes a partir de seu extrato aquoso.
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Resumo
A crescente demanda para utilização de 

enzimas em escala industrial, devido às vantagens 
ambientais e seletivas é cada vez mais evidente. O 
uso de sistemas aquosos bifásicos (SAB) para a 
separação e purificação de biomoléculas pode ser 
utilizada e suas vantagens incluem seletividade fa-
vorável, baixo custo e manutenção da atividade bi-
ológica da biomolécula de interesse. Estes sistemas 
são normalmente formados por polímeros e sais, e 
mais recentemente com líquidos iônicos. Porém, o 
preço relativamente alto dos LIs a base de cations 
orgânicos e a baixa polaridade dos polímeros são 
fatores limitantes para a aplicabilidade destes con-
stituintes. Para superar esta limitação, é sugerida 
a utilização de SAB a base de solvente orgânico, 
como o tetrahidrofurano (THF) conjugado com 
uma classe de líquidos iónicos compatíveis com 
biomoléculas, as colinas. As curvas binodais foram 
determinadas utilizando o método de turvação. A 
migração da enzima foi espontânea e regida por 
efeitos entrópicos da fase rica em THF para a fase 
rica em colina, com uma recuperação da enzima na 
fase de fundo do sistema (REB) de 90 ± 0.7% e um 
fator de purificação (PF) de 136.8 ± 0.5 obtidas 

para a lipase de Bacillus sp. ITP -001 usando siste-
mas com 40% em peso de THF e 30% em peso de 
[Ch][Bit] à 25 ºC.

Introdução 
Lipases, triacylglycerol ester hydrolases (EC 

3.1.1.3), ocupam um lugar de destaque entre os bio-
catalisadores devido suas potenciais aplicações em 
diversos setores, além de participar da síntese de 
produtos da química fina [1]. A procura para estes 
biocatalisadores tem aumentado, e neste sentido, 
sistemas aquosos bifásicos (SAB) podem ser previs-
tos como uma técnica alternativa para a extração e/
ou purificação de biocompostos [2]. Estes sistemas 
são normalmente formados por polímeros e sais, 
ou alternativamente por líquidos iônicos e solventes 
orgânicos [3]. Porém, o preço relativamente alto dos 
LIs e a baixa polaridade dos polímeros são fatores 
limitantes para a aplicabilidade destes constituintes. 
Para superar estes problemas, neste trabalho, os dia-
gramas de fases dos SABs formados por tetrahidro-
furano (THF) + LIs com o cátion de colina ([Ch]+) 
combinado com diferentes ânions (bitartarato, clo-
reto e dihidrogeniocitrato) foram estudados a 25 °C. 
A curva binodal, tie-lines e pontos críticos foram 
determinados. Além disso, os dados foram correla-
cionados binodais usando as equações de Merchuk 
[4]. Com a finalidade de explorar a aplicabilidade 
destes novos SABs para a separação da lipase de 
Burkholderia cepacia (obtido comercialmente) foi aqui 
usado como um modelo para avaliar o perfil da 
partição enzimática, nomeadamente considerando 
a composição geral do sistema e a temperatura de 
equilíbrio, otimizando as condições para a sua ex-
tração. Subsequentemente, as melhores condições 
de extração selecionadas, com base no modelo de li-
pase foram empregues com o objetivo de purificar/
separar a lipase de Bacillus sp. ITP-001 produzido 
por fermentação submersa.

Materiais e métodos
A lipase foi obtida a partir da fermentação 

de um Bacillus sp. ITP-001, tal como descrito por 
Feitosa et al. [5]. Os diagramas de fase foram de-
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terminados pelo método de turvação a 25 ± 1 ° 
C e à pressão atmosférica. Os dados das curvas 
binodais foram correlacionados com a equação 
Merchuk [4]. Os sistemas bifásicos foram prepara-
dos analisando os diagramas de fases previamente 
determinados (sistemas a base de [Ch][Bit], [Ch]
[DHCit], [Ch]Cl com THF). Os sistemas contin-
ham lipase a partir de Bacillus sp. ITPI-001, neste 
caso, o THF e o LI a base de colina foram prepara-
das com a solução de dialisado.

A fi m de avaliar os parâmetros de purifi cação, 
o coefi ciente de partição foi defi nido como a concen-
tração de proteína (KP) ou a atividade da enzima (KE) 
na fase superior, dividida pelo valor correspondente 
na fase de fundo. O fator de purifi cação (PF) foi 
avaliada com base na atividade específi ca da enzima 
antes e após do processo de purifi cação (SA, U.mg-1 
proteína), a recuperação das proteínas contaminantes 
na fase superior (RPT,%), e a enzima na fase inferior 
(REB,%) também foram avaliadas.

Resultados e Discussão
Diagrama de fases
Dos SABs estudados, [Ch][Bit] mostrou a 

maior capacidade para induzir SABs. A capacidade 
de os sais de colinas promoverem a formação de 
SABs com THF segue a tendência: [Ch][Bit]> [Ch]
Cl> [Ch][DHCit] (Fig 1). Considerando que estes 
LIs têm os mesmos cátions mas diferentes ânions, 
a capacidade de formação de fase destes LIs deve 
ser determinada pela natureza dos ânion em função 
da capacidade de formar complexos de hidratação. 

Figura 10 - Curvas binodais dos sistemas 
ternários formado por THF + [Ch]+ + água, à 25ºC

Purifi cação da lipase
O melhor sistema de purifi cação foi iden-

tifi cado como sendo 40% (m/m) de THF e 30% 
(m/m) de [Ch][Bit] à 25 ºC. A aplicação destes 
SABs revelou um bom desempenho na purifi ca-
ção da lipase produzida a partir de um Bacillus sp. 
ITP-001. Os dados sugerem que o PF da enzima 
foi aumentado 12,7-136,8 ± 0,5, comparando a 
etapa de pré-purifi cação (com utilização de diálise) 
com o passo de purifi cação utilizando SAB. O au-
mento do fator de purifi cação conseguido resulta, 
principalmente, da remoção de contaminantes, 
que atuam como inibidores de [6]. Os resultados 
mostram uma seletividade inferior de proteínas 
contaminantes para a fase inferior (K > 1) em 
comparação com a enzima (K < 1).

Conclusões
A capacidade destes SABs para extrair a li-

pase de Burkholderia cepacia (BCL) foi assegurada e 
as condições ótimas foram em seguida aplicadas 
para a purifi 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. Um 
fator de purifi cação (PF) de 136.8 ± 0.5 e uma re-
cuperação da enzima na fase de fundo do sistema 
(REB) de 90 ± 0.7% foram obtidas para a lipase de 
Bacillus sp. ITP -001 usando sistemas com 40% em 
peso de THF e 30% em peso de [Ch][Bit] a 25 ºC.
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Resumo
A estabilidade das emulsões depende de vários 

fatores, sendo a presença de emulsificantes naturais 
(resinas, asfaltenos, etc) nas interfaces o principal fa-
tor de estabilização das emulsões de petróleo. A sepa-
ração das fases é comumente avaliada através da ve-
locidade de sedimentação das gotas em um campo 
gravitacional, em função da diferença de densidade e a 
viscosidade dos líquidos envolvidos, a qual é tradicio-
nalmente descrita com base na lei de Stokes, ou ainda, 
através da equação de Hadamard e Rybczynski. Neste 
trabalho foram estudadas emulsões modelo água-óleo 
contidas num vaso separador vertical. O principal ob-
jetivo do estudo foi avaliar o processo de desestabi-

lização de emulsões água-óleo em vasos separadores 
gravitacionais, e demonstrar a aplicação da correção da 
velocidade de sedimentação das gotas em um sistema 
líquido-líquido. O procedimento experimental en-
volveu a aferição da velocidade de sedimentação das 
gotas e da desestabilização da emulsão com base em 
medidas de diâmetro médio de gota via microscopia 
ótica e em medidas de concentração de fase dispersa 
(água) via titulação potenciométrica com reagente de 
Karl Fischer. Os resultados indicam que foi possível 
correlacionar a velocidade de sedimentação da inter-
face, com o teor de água presente na emulsão. Esses 
resultados são úteis para o dimensionamento e escalo-
namento de vasos separadores de emulsões.

Introdução 
Atualmente, há um grande interesse em re-

cursos energéticos alternativos devido à crescente 
demanda mundial de energia e os altos preços de 
óleos convencionais. Petróleos pesados e extrapesa-
dos podem ser definidos como reservas estratégicas, 
porém, sua exploração traz grandes desafios à indús-
tria petrolífera dentre os quais destaca-se a formação 
de emulsões de elevada estabilidade (ALVAREZ et al., 
2009). Tais emulsões são oriundas da etapa de explo-
ração, devido à presença de água associada e o cisalha-
mento que o sistema passa. Devido tal acontecimento 
o processamento primário do petróleo tem como o 
intuito de realizar a separação desses fluidos e trata-
los individualmente, quando necessário. Esta parte do 
processo petrolífero utiliza uma série técnicas (como 
hidrociclones e repulsão eletrostática) que funcionam 
de maneira associada. O trabalho proposto busca es-
tudar esta etapa do processo, analisando duas técnicas 
importantes (tratamento térmico e separação gravita-
cional) com o intuito de analisar o processo de sedi-
mentação de emulsões água/óleo utilizando um vaso 
separador vertical em uma escala laboral.  

Materiais e métodos 
Foram preparados 1350 gramas de emul-

são do tipo água/óleo que foram homegeneizados 
pelo ultra turrax e em seguida a mistura foi levada 
para o vaso separador vertical acoplado com 
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o banho termostático. Durante o experimento 
foram coletadas amostras para observar o teor de 
água e o tamanho médio das gotas. 

Revisão de literatura
As emulsões são misturas heterogêneas 

de pelo menos um líquido imiscível, disperso em 
outro na forma de gotículas (ARNOLD e SMITH, 
1992). Para formação de uma emulsão são ne-
cessárias três condições fundamentais: a existência 
de dois líquidos imiscíveis, agitação suficiente para 
que haja uma dispersão de um líquido em outro e 
um agente emulsificante para estabilizar as gotas 

Resultados e Discussão 
 O efeito da concentração da fase dispersa 

é analisado através da velocidade de sedimentação 
experimental estimada por uma correção da equa-
ção de Richardson e Zaki onde k e n são valores 
ajustados para a obtenção da velocidade de sedi-
mentação representada pela equação abaixo:

Temperatura (°C)

25 2,28 3,22

40 4,37 3,92

60 5,15 3,48

Tabela 01: Valores de k e n obtidos pelo ajuste da 
correlação do tipo Richardson-Zaki para tempera-
tura de 25, 40 e 60°C.

Conclusões 
A metodologia adotada mostrou-se útil 

para o estudo da separação de fases envolvendo 
emulsões de petróleos em vasos separadores 
gravitacionais. A eficiência de separação apre-
sentou uma forte dependência com o efeito da 
temperatura no sistema, chegando a um valor de 
aproximadamente 90% para os teores de água 

entre 10% e 40%. Para teor de água de 50% 
obteve-se uma eficiência de separação aproxi-
madamente de 15%, revelando-se, portanto um 
sistema de alta estabilidade
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Resumo
As redes neurais artificias (RNA) é uma 

ferramenta baseada na inteligência artificial e bas-
tante utilizada para a modelagem de sistemas não 
lineares, como são os processos de tratamento de 
emulsões de petróleo. Uma vez que as emulsões 
de petróleo tratam-se de um sistema complexo 
propõe-se a modelagem empírica do processo 
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através de redes neurais artificiais. A modelagem 
do processo estudado foi baseada no tratamento 
de dados envolvendo estudo da distribuição de 
tamanho de gotas (DTG) de água emulsionada 
(2,52- 22,00 µm), no teor de água (4,13 – 44,85 %), 
viscosidade (0,49-2,94 Pa.s) e no tempo de separa-
ção das emulsões (5-30 min). Aplicando-se então a 
técnica de RNA foi possível modelar os perfis de 
eficiência de separação das emulsões. Após con-
figurações da rede e testes por simulação, foram 
obtidos resultados satisfatórios quando utilizada 
uma topologia de rede com 5 neurônios na cama-
da escondida, com função sigmoide como função 
de ativação dos neurônios e função linear para a 
camada de saída, utilizando também algoritmo de 
treinamento Backpropagation Levenberg-Marquardt. 
O desempenho do modelo criado para a modela-
gem do processo demonstrou bons resultados na 
eficiência de predição para as condições experi-
mentais estudadas, com boa concordância dos da-
dos experimentais ao modelo, apresentando valor 
de coeficiente de determinação R²= 0,995 e soma 
dos erros quadráticos médios (Mean Squared Error) 
MSE= 0,186. Sendo assim, as redes neurais artifi-
ciais apresentam-se como uma boa proposta para 
modelagem de sistema que envolve o tratamento 
de emulsões de petróleo.

Introdução 
As RNA’s são formadas por um conjunto de 

neurônios artificiais que interagem entre si, semel-
hantes ao funcionamento dos neurônios biológicos 
ou no procedimento como o cérebro aprende. Esse 
sistema tem a capacidade de coletar, armazenar e 
utilizar informações baseadas em experimentos 
(aprendizagem) (MATSUNAGA, 2012). 

Esse processo de aprendizagem é feito a 
partir de algoritmos específicos, onde os pesos 
sinápticos da rede são modificados de uma forma 
ordenada para alcançar o resultado desejado.

A estabilidade das emulsões prejudicam 
a extração, produção e refino do petróleo. Visto 
desta forma existe uma grande preocupação em 
monitorar e prever a estabilidade dessas emulsões, 

para que possa escolher um processo de tratamen-
to em que envolva menor custo e maior eficiên-
cia na separação água/óleo (A/O) (FILHO et al., 
2012). 

Yetilmezsoy et al. 2011, estudaram a apli-
cação das RNA’s na modelagem da formação de 
emulsões do tipo A/O. A partir de dados obtidos 
através de experimentos, como: densidade, visco-
sidade e percentuais dos componentes (SARA) 
presentes no petróleo o modelo proposto pode 
predizer a estabilidade de tais emulsões.

O objetivo desse trabalho consistiu na cria-
ção de uma rede neural artificial em Software Mat-
lab, para a predição da eficiência de separação de 
emulsões de petróleo.

Materiais e métodos 
Síntese das emulsões de Petróleo e teste de estabilidade
A metodologia experimental adotada para a 

síntese das emulsões de petróleo e teste de estabili-
dade dessas emulsões incluiu: o preparo das emul-
sões, a medição da umidade presente nas emul-
sões, medição da DTG (Distribuição do tamanho 
de gotas), medição da viscosidade das emulsões e 
a submissão em centrífuga. 

Os testes de estabilidade foram feitos em 
um tempo total de 30 minutos, sendo anotado o 
volume de água separado em tempos pré-determi-
nados. Esses dados posteriormente foram orga-
nizados em um banco de dados para ser utilizado 
na modelagem via RNA.

Definição da melhor configuração da rede neural artificial
A definição da melhor configuração da 

RNA foi baseada na modificação das propriedades 
da rede, sendo modificada uma de cada vez. Entre 
as propriedades modificadas podemos citar: a to-
pologia da rede (número de neurônios na camada 
escondida), determinação do algoritmo de trein-
amento e funções de ativação.

A seleção da configuração da RNA foi base-
ada na observação dos parâmetros estatísticos: co-
eficiente de determinação (R²) e pela soma dos er-
ros quadráticos médios (Mean Squared Error - MSE).
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Resultados e Discussão 
Através dos dados obtidos por meio dos 

testes de estabilidade das emulsões foi possível se 
criar um banco de dados suficiente para se realizar 
a modelagem via RNA.

 Baseado nos resultados de desempenho 
do modelo neural foi constatado que a configu-
ração de rede que gerou melhores resultados de 
predição para o processo de tratamento de emul-
sões com R² = 0,999 no processo de treinamento 
e               R² = 0,9954 no processo de teste do 
modelo, como pode ser observada na Figura 1, 
onde estão plotados os gráficos de regressão linear 
de ambos os processos.
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Figura 1: Regressão linear dos dados simu-
lados e experimentais feitas na etapa de treinamen-
to e teste da rede. 

A configuração da rede que obteve es-
ses resultados foi com 5 neurônios na camada 

intermediária, função sigmoide como função de 
ativação na camada escondida e função linear na 
camada de saída e algoritmo de treinamento Back-
propagation Levemberg-Marquardt. 

Conclusões 
Ao analisar os resultados obtidos na mod-

elagem via RNA pode-se concluir que a ferramen-
ta apresentou bom poder de predição quando apli-
cada aos dados experimentais estudados. Portanto 
pode-se concluir que a ferramenta RNA apresen-
ta-se como uma boa proposta para modelagem de 
sistemas que envolvem o tratamento de emulsões 
de petróleo. 
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Resumo:
O petróleo é um produto de origem não 

renovável, portanto uma reserva finita. Projetos 
de Recuperação Avançada de Petróleo (EOR) es-
tão em evidência, pois a maioria de nossos reser-
vatórios desativados não foram completamente 
exauridos, possuindo ainda 50 a 70% de óleo a ser 
extraído por técnicas secundárias e terciárias de 
recuperação de óleo. Os polímeros, de alto peso 
molecular, têm sido largamente utilizados na in-
dústria de petróleo como agente espessante (vis-
cosidade) em projetos de injeção de água. Dentre 
os inúmeros tipos de polímeros existentes para 
a recuperação avançada de petróleo (EOR) pro-
curam-se os que são solúveis em água e que man-
tenham estabilidade em condições de salinidade. 
Um polímero utilizado nos processos de EOR é a 
goma xantana que é produzida pela bactéria Xan-
thomonas campestres. Este trabalho objetivou aval-
iar quatro linhagens de Xanthomonas quanto a 
produção utilizando resíduo da palha de milho. O 
trabalho avaliou as linhagens Xanthomonas 629, 

1078, 254 e S6 quanto a produção utilizando fra-
ção hemicelulósica em diferentes concentrações 
e suplementada com micro e macronutrientes. 
As gomas obtidas foram caracterizadas quanto a 
produtividade e viscosidade. Os resultados per-
mitiram selecionar a linhagem de Xanthomonas 
campestris 629 como a que teve os melhores re-
sultados para produção e viscosidade aparente. 

Introdução 
Projetos de Recuperação Avançada de 

Petróleo (EOR) estão em evidência, pois a maio-
ria 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. Um polímero 
utilizado nos processos de EOR é a goma xantana 
que é produzida pela bactéria Xanthomonas camp-
estris. A goma xantana é aplicada neste segmento 
com elevado sucesso para ampliar o processo de 
recuperação do óleo, devido principalmente às 
suas características de alta viscosidade em baixas 
concentrações, estabilidade térmica e de pH. En-
tretanto, o custo deste polímero é extremamente 
elevado, necessitando de estudos que possibilitem 
sua produção com custos reduzidos, sendo uma 
das alternativas para a melhoria do processo fer-
mentativo a utilização de substratos a partir de 
resíduos industriais. Aliado ao substrato deve-se 
considerar a linhagem do microrganismo produtor 
do polímero, visto que existem inúmeras linhagens 
de Xanthomonas sp que podem produzir goma xan-
tana com propriedades de interesse para o setor de 
EOR, e com produtividade elevada.

Este trabalho objetivou avaliar quatro linha-
gens de Xanthomonas quanto à produção de goma 
xantana a partir de resíduos da palha de milho 
suplementadas com micro e macro-nutrientes e 
caracterizar os polímeros obtidos quanto a produ-
tividade e viscosidade. 

 
Material e métodos 
A fração hemicelulósica foi obtida após ext-

ração alcalina do sabugo de milho seco e moído. A 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 215 ]

produção de goma xantana foi realizada por quatro 
linhagens de Xanthomonas 254, 1078, 625 e S6. O 
meio fermentativo foi variado quanto à sua fonte de 
carbono: sacarose, fração hemicelulósica, sacarose: 
fração hemicelulósica. Os meios foram testados 
com ou sem adição de sais. Na condição com sais 
foi adicionado em g.L-1: NH4H2PO4 2,5; KH2PO4 
5,0; H3BO3 0,006; (NH4)2SO4 2,0; FeCl3 0,0024; 
CaCl2.2H2O 0,002. A goma obtida foi avaliada quan-
to a sua produtividade e viscosidade das soluções 
aquosas a 3%, 25ºC, aplicando uma taxa de cisalha-
mento entre 10 a 100 s-1. Os resultados foram expres-
sos em gráficos de viscosidade aparente (mPa.s) em 
função da taxa de cisalhamento (s-1).

Resultados e Discussão 
Os resultados indicam que as linhagens es-

tudadas 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%, respectivamente) e sais. 
A linhagem 629 nas mesmas condições sintetizou 
a goma que, em solução aquosa a 3%, apresentou 
a maior viscosidade aparente, em uma taxa de cis-
alhamento de 10 s-1 a 25ºC. 

 

Figura 1. A avaliação da produção da goma 
xantana (g.L-1) utilizando sacarose 1,25% e fra-
ções hemicelulósicas oriundas do sabugo de milho 
3,75% como fonte de carbono em meio com e 
sem suplementação de sais, A e B respectivamente 
a partir de diferentes linhagens de Xanthomonas 

sp. (629, S6, 254 e 1078). Medidas seguidas pela 
mesma letra não diferem uns dos outros de acordo 
com o teste de Tukey ( p <0,05).

Figura 2. Avaliação da viscosidade apa-
rente (s-1) de solução aquosa de goma xantana a 
3% sintetizada a partir de proporção entre fração 
hemicelulósica oriunda do sabugo de milho e saca-
rose (3,75%+1,25%, respectivamente) como fonte 
de carbono, com e sem suplementação de sais C e 
D respectivamente a partir de diferentes linhagens 
de Xanthomonas sp. (629, S6, 254 e 1078). 

Conclusões 
Os resultados obtidos permitem concluir 

que as linhagens 629, S6 e 254 apresentaram maior 
viscosidade aparente quando submetidas ao meio 
fermentativo contendo frações hemicelulósicas e 
sacarose (3,75:1,25, respectivamente) . Sendo que 
a linhagem com mairo produção e goma com mel-
hor viscosidade foi a Xanthomonas campestris 629. 
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Resumo: 
Fenóis são compostos responsáveis pela sua 

alta viscosidade, instabilidade e pela oxidação do 
bio-óleo, impedindo a utilização direta deste como 
combustível. Técnicas de separação que utilizam 
matrizes sólidas têm se mostrado potencialmente 
poderosas para a remoção desses compostos de 
matrizes complexas, devido à possibilidade de pro-
jetar e conhecer a composição química da super-
fície desses materiais tornando-os mais seletivos. 
Desta forma, a proposta desse trabalho foi estudar 
a adsorção de fenol utilizando sílica modificada 
com líquido iônico bis(trifluorometilsulfonil)ami-
da de 1-propil-3-metilimidazólio [MIM][NTf2-]  
como adsorvente.

Introdução 
Os compostos fenólicos são um prob-

lema nos efluentes industrias, além disso têm sido 
um problema na produção do bio-óleo, que é um 
biocombustível produzido através do processo de 
pirólise e que apresenta diversos compostos fenóli-
cos em sua composição. Os compostos fenólicos 
presentes no bio-óleo são responsáveis pela sua alta 

viscosidade, instabilidade e envelhecimento precoce 
(oxidação) impedindo a utilização direta do bio-
óleo como combustível (TANG et al., 2009). 

Desta forma é de grande importância es-
tudos sobre a remoção dos compostos fenólicos 
desta matriz. Sendo assim, técnicas de separação 
de fenol que utilizam matrizes sólidas vêm sendo 
estudas, devido à possibilidade de projetar e con-
hecer a composição química da superfície desses 
materiais tornando-os mais seletivos aos fenóis.

Uma gama de materiais sólidos pode ser 
utilizada nos processos de adsorção, troca iônica 
e extração em fase sólida, dentre outros. Materiais 
modificados com grupos orgânicos, mais espe-
cificamente líquidos iônicos (LI), podem ser apli-
cados na remoção de compostos fenólicos (NG 
et al., 2011; NOSRATI et al., 2011; ZHU et al., 
2011). Os LI’s vêm sendo aplicados em processos 
de separação devido à sua extraordinária seletivi-
dade de natureza dupla, ou seja, pode ser utilizado 
para separação de compostos polares e apolares 
(WANG et al., 2009).

Dentro deste contexto, o objetivo deste tra-
balho foi utilizar uma sílica modificada com líqui-
do iônico como adsorvente na remoção do fenol 
como composto modelo.

Materiais e métodos 
Determinação e validação da metodologia 

de análise dos compostos fenólicos.
Foram feitas as curvas de calibração para o 

fenol no comprimento de onda 273 nm, nas con-
centrações de 10 a 110 mg/L. As soluções padrão 
de fenol (Sigma- Aldrich) foram preparadas utili-
zando o solvente  isopropanol.

 Processo de Adsorção
Os experimentos de adsorção foram feitos 

utilizando o solvente isopropanol. O adsorvente 
empregado nos experimentos foi uma sílica modi-
ficada com líquido iônico bis(trifluoro-metilsul-
fonil)amida de 1- metilimidazólio, denominada 
SiNTf2

-. Os experimentos de adsorção de fenol na 
concentração de 550 mg L-1, nas temperaturas de 
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25 º C e 40 º C, com massa de adsorvente 0,1 g 
e nos tempos de 0,25 a 24 h. Todos os ensaios 
foram realizados em regime de batelada, utilizando 
soluções de 10 mL. 

Resultados e Discussão (Arial 12, Negri-
to, alinhado à esquerda)

Experimentos de Adsorção
Foi realizado o experimento de adsorção na 

concentração de 550 mg  L-1 utilizando como sol-
vente o isopropanol, nas temperaturas de 25 º C e 
40 ºC durante 24 horas, como mostra a Figura 1.

Observa-se na Figura 1 que após 24 h do 
processo de adsorção do fenol na temperatura 
de 25 o C foi possível adsorver aproximadamente 
7% da concentração de fenol presente na solução. 
Quando a temperatura utilizada no processo de 
adsorção foi aumentada para 40 o C, o percentual 
de adsorção do fenol na sílica modificada com 
líquido iônico SiNTf2

- foi de 14%. Sendo assim, 
pode-se afirmar que o processo de adsorção real-
izado na temperatura de 40 o C foi mais eficiente 
na remoção de fenol.

Conclusões 
Através do espectro de varredura no UV-

Vis, obteve-se o comprimento de onda do fenol, 
sendo este de 273 nm. Foi possível obter uma boa 
linearidade entre a concentração e absorbância do 
fenol entre 10 e 110  mgL-1, atendendo a Lei de 
Beer-Lambert. 

Nos experimentos de adsorção verificou-se 
no tempo de 24 h que o percentual de adsorção 
foi de 7% e 14% para as temperaturas de 25 e 40 o 
C, respectivamente. Sendo assim, pode-se concluir 
que na temperatura de 40 oC a eficiência no pro-
cesso de adsorção foi melhor.
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Resumo: 
Diatraea saccharalis (Fabr.) é uma importante 

praga da cultura da cana-de-açúcar, cujo controle 
é realizado com Cotesia flavipes (Cam.) (Hymenop-
tera: Braconidae). Um dos principais entraves para 
a produção comercial destes insetos é a infestação 
por parasitas do gênero Nosema. O objetivo do tra-
balho foi avaliar o uso de produtos com atividade 
antimicrosporidia no controle de Nosema em lagar-
tas de D. saccharalis. Os produtos incorporados à 
dieta de King e Hartley (1985) foram: Quinina 
(Q); Tiabendazol (T); Metronidazol (M); Albenda-
zol (A); Fumagillin (F) e Sinefungin (S). Esta dieta 
foi oferecida a lagartas no 3º instar 3 dias antes 
da inoculação, que foi realizada adicionando 5µL 
de suspensão com 106 esporos/mL sob 0,1 cm³ 
de dieta, que foi consumida pelas lagartas em ± 
36h. O bioensaio foi composto por 14 tratamen-
tos contendo 10 repetições com 5 lagartas cada. 
Após 10 dias as lagartas foram avaliadas quanto ao 
peso e nível de infecção. A ingestão dos produtos 
não impactou negativamente as lagartas. Fumagil-
lin, Albendazol, Sinefungin e Metronidazol reduzi-
ram o nível de infecção por Nosema sp. em relação 
ao observado nas LI, sendo possíveis alternativas 
para o controle da Nosemose nas criações.

Introdução 
A cultura da cana-de-açúcar tem destaque na 

agricultura brasileira, com área plantada de 8.799 
mil ha e produção de 652.015 mil toneladas em 
2013/2014 (CONAB, 2015). Como toda mono-
cultura, o principal problema é o aparecimento de 
pragas e doenças. A broca-da-cana, Diatraea spp., 
ocasiona danos diretos e indiretos às plantas, preju-
dicando o processo de produção de açúcar e álcool 
(Ambrosano et al., 2014). O controle deste inseto 
no Brasil é feito através do parasitoide Cotesia flavi-
pes desde 1976. A produção massal de C. flavipes é 
realizada a partir de criações do hospedeiro D. sac-
charalis (Dos Santos et al., 2015). Um dos maiores 

problemas nestas criações é a ocorrência de Nosema, 
transmitido horizontal e verticalmente na broca e 
no parasitoide, reduzindo a eficiência no parasit-
ismo de C. flavipes (Simões et al., 2012).

Materiais e métodos
O bioensaio foi realizado no Laboratório 

de Entomologia da Embrapa/CPATC. Os insetos 
foram provenientes de criação em laboratório e a 
suspensão de 106 esporos. mL-1 de NaCl (0,85%) 
obtida a partir de lagartas com nosemose. Os 
produtos foram incorporados a 100 mL de dieta 
de King e Hartley (1985) nas quantidades: 2,50 
mg de Quinina (Q); 35,14 mg de Tiabendazol (T); 
41,17 mg de Metronidazol (M); 8,30 mg de Alben-
dazol (A); 0,05 mg de Fumagillin (F) e 0,05 mg 
de Sinefungin (S). A dieta contendo os produtos 
foi oferecida a lagartas no 3º instar 3 dias antes 
da inoculação por via oral. A inoculação foi real-
izada adicionando 5µL da suspensão de esporos 
sob um círculo de dieta de 0,1 cm³ que foi ofer-
ecido às lagartas por ± 36h. Os tratamentos: 1) 
lagartas não infectadas (LN); 2) lagartas infectadas 
(LI); 3) LN + Q; 4) LN + T; 5) LN + M; 6) LN + 
A; 7) LN + F; 8) LN + S; 9) LI + Q; 10) LI + T; 
11) LI + M; 12) LI + A; 13) LI + F e 14) LI + S, 
foram compostos por 10 repetições com 5 lagartas 
cada. As lagartas foram acondicionadas em tubos 
de vidro (60x150 mm) com dieta, acrescida ou 
não dos produtos testados, e mantidas a 26±1ºC, 
60±10%UR e fotofase de 12h. Após 10 dias da 
inoculação, as lagartas foram pesadas e macera-
das em solução salina para a análise do nível de 
infecção, estimado pela quantidade de esporos por 
campo de leitura em microscópio óptico (1000x). 
Os valores de peso foram submetidos à análise de 
variância e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey (α=0,05) e o de nível de infecção analisado 
pelo teste de Dunn (α=0,05) para comparação 
múltipla de dados não-paramétricos (SAS, 2014).

Resultados e Discussão
A ingestão da dieta com os produtos não 

impactou negativamente o desenvolvimento 
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das lagartas. Os produtos Fumagillin, Albenda-
zol, Sinefungin e Metronidazol reduziram 64,3; 
78,6; 78,6 e 85,7% respectivamente, o nível de 
infecção quando comparados ao observado nas 
lagartas infectadas (LI). Resultados similares 
foram obtidos em testes in vitro com Alben-
dazol e Metronidazol sobre células de Bombyx 
mori infectadas com Nosema bombycis. A redução 
no nível de infecção das células, respectiva a 
cada produto, foi de 100 e 93%, demonstrando 
o potencial da atividade antimicrosporidia dos 
mesmos (Bhat et al., 2012). 

Tabela 1. Peso médio e nível de infecção de 
lagartas de 3o ínstar de D. saccharalis, submetidas a 
tratamento com produtos antimicrosporídeos in-
oculadas com esporos de Nosema sp.

D. saccharalis Peso médio por 
lagarta (mg) ± EP

Nível de in-
fecção * ± EP

LN 68.2 ± 3.1 cde - (0 ± 0) a

LN + Q 68.1 ± 3.1 cde - (0 ± 0) a

LN + T 46.0 ± 4.8 f - (0 ± 0) a

LN + M 66.2 ± 3.5 cdef - (0 ± 0) a

LN + A 60.5 ± 3.9 def - (0 ± 0) a

LN + F 94.7 ± 3.6 a - (0 ± 0) a

LN + S 71.6 ± 3.0 bcde - (0 ± 0) a

LI 62.8 ± 5.5 cdef + 1.4 ± 0.4 c

LI + Q 63.0 ± 4 cdef + 1.0 ± 0.2 c

LI + T 46.0 ± 4.8 f + 1.0 ± 0.2 c

LI + M 79.3 ± 4.6 abcd + 0.2 ± 0.1 ab

LI + A 59.7 ± 5 def + 0.3 ± 0.2 ab

LI + F 90.6 ± 5.7 ab + 0.5 ± 0.1 bc

LI + S 82.8 ± 6.6 abc + 0.3 ± 0.1 ab
LN= Não inoculadas; LI= Inoculadas; Q= Quinina; T= Tia-

bendazol; M= Metronidazol; A= Albendazol; F= Fumagillin e 

S= Sinefungin.

Escala de contagem de esporos de Nosema sp. por 

campo de leitura em microscópio  óptico 1000x: ( - ) = 0; ( + ) 

= 1 a 5; ( ++ ) = 6 a 10; ( +++ ) mais de 11 esporos.

*Médias nas colunas seguidas de mesma letra não 

diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de sig-

nificância de 5% de probabilidade.

Conclusões 
O nível de infecção por esporos de Nosema 

spp. foi reduzido significativamente com o uso de 
Fumagillin, Albendazol, Metronidazol e Sinefun-
gin. Sem prejudicar o desenvolvimento das lagar-
tas de D. saccharlis.
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Resumo: 
A linfadenite caseosa é causada pela bacté-

ria Corynebacterium pseudotuberculosis e é considerada 
como uma doença infectocontagiosa, que acomete 
ovinos e caprinos. Ainda não existem vacinas co-
merciais que conferem proteção satisfatória aos 
animais. Uma alternativa para o desenvolvimento 
de vacinas seria a utilização de linhagens vivas re-
combinates como a CP09 e genes que codificam 
proteínas como a rCP40.  Para os testes de imuni-
dade foram utilizados 50 camundongos Balb/c, di-
vididos em 5 grupos experimentais  e imunizados 
duas vezes, no dia 0 e a após 15 dias. O grupo con-
trole negativo foi inoculado com 100µl de solução 
salina e o grupo controle positivo com 300µl de 
uma vacina comercial. Os grupos experimentais 
I, II e III foram inoculados com CP09, rCP40 e 
CP09, respectivamente. Os animais previamente 
imunizados receberam por via intraperitoneal 104 

UFC/ml da linhagem virulenta MIC-6 após 30 
dias da última imunização e posteriormente avali-
ada a produção de imunoglobulinas. A produção 
de IgG mostrou que os grupos  II e III induziram 
altos e significativos índices desta imunoglobulina 
nos camundongos imunizados, demonstrando que 
a rCP40 e a linhagem viva CP09 mostram-se como 
promissores alvos vacinais.

Introdução 
A Linfadenite Caseosa (LC) é uma doença 

que acomete ovinos e caprinos, gerando grandes 
perdas econômicas devido a inutilização desses 
animais para consumo e pela redução da produção 
de lã e leite gerados por essa enfermidade. A bac-
téria Corynebacterium pseudotuberculosis é o agente eti-
ológico dessa doença, a qual é caracterizada por 
comprometimento do sistema linfático, levando a 
formação de granulomas nos linfonodos superfi-
ciais e internos. (Dorella et al., 2006; Fontaine e 
Baird, 2008). 

Contudo, atualmente não existe uma vacina 
que proteja eficientemente esses animais. Deste 
modo tornam-se necessárias novas medidas pro-
filáticas, tais como elaboração de novas vacinas, 
visando o controle mais efetivo da LC em caprinos 
e ovinos. (Dorella et al., 2006). 

Uma alternativa bastante utilizada são as 
vacinas vivas atenuadas em laboratório (recombi-
nantes). Dorella et al. (2006), através de um pro-
cesso de mutagênese aleatória identificaram 34 lin-
hagens vivas recombinantes de C. pseudotuberculosis 
e ainda, genes que codificam proteínas extracelu-
lares, associados a virulência. Muitos dos genes 
que transcrevem para essas proteínas podem de-
sempenhar um papel importante na virulência de 
C. pseudotuberculosis, e são promissores para o 
desenvolvimento de novas formulações vacinais. 
A linhagem viva recombinante CP09 apresentou 
60% de proteção, o mesmo resultado observado 
no grupo de camundongos imunizados com a 
vacina comercial (Dorella et al., 2009). A serina 
protease CP40 codificada pelo gene cp40 de C. 
pseudotuberculosis possui propriedades imunogênicas 
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e protetoras. Sendo assim, este estudo teve como 
objetivo testar a estratégia prime-boost como mé-
todo vacinal, utilizando a proteína recombinante 
CP40 e a linhagem viva recombinante CP09.  

Material e métodos 
Modelo animal 
Para os testes de imunidade foram utiliza-

dos 30 camundongos Balb/c com idades entre foi 
aprovado no Comitê de Etica de Uso Animal da 
Universidade Tiradentes com o parecer consub-
stanciado nº 010413.

Imunizações 
Os animais foram divididos em 5 grupos 

experimentais (10 animais/grupo) e imunizados 
duas vezes de acordo com o quadro 1.

Coletas de sangue e detecção de anticorpos
Amostras de sangue foram coletadas nos 

dias 0, 15, 30, 45 e 60 pós-imunização, o soro foi 
retirado e estocado a -20°C para posterior dosa-
gem de anticorpos específicos (IgG total e IgG1, 
IgG2a, IgG2b e IgG3) por ELISA. 

Análise estatística 
Foi realizada análise com o Teste de Kol-

mogorov-Smirnov, análise de variância (ANOVA) 
através do teste de Kruskal-Wallis e teste U de Wil-
coxon-Mann-Whitney. Um valor de p< 0,05 foi 
utilizado como limite da significância estatística.

Quadro 1: Grupos experimentais e suas re-
spectivas doses inicial e reforço.
Grupos Imunização dia 0 (inicial) Imunização dia 15 (reforço)

Controle negativo Solução salina Solução salina

Controle positivo Vacina comercial Linfovac Vacina comercial Linfovac

Experimental I CP09 CP09

Experimental II rCP40-saponina e CP09 rCP40-saponina e CP09

Experimental III CP09 rCP40-saponina

Resultados e Discussão 
A produção de IgG mostrou que os grupos  

II e III induziram altos e significativos índices des-
ta imunoglobulina nos camundongos imunizados, 
principalmente a partir de 30 dias após a primeira 
vacinação, sendo que este índice perdurou até o dia 
60, quando foram finalizadas as análises de ELI-
SA. A produção dessa imunoglobulina mostrou 
a capacidade dos antígenos rCP40 e CP09 gerar 
uma resposta imune adaptativa e de memória. As 
funções efetoras mediadas por esses anticorpos 
incluem opsonização, (Abbas et al.., 2012), fatores 
que contribuem no combate à infecção.

Conclusões 
A rCP40 e a linhagem viva CP09 mostram-

se como promissores alvos vacinais, porém ainda 
são necessários mais estudos para o desenvolvim-
ento de uma vacina efetiva para a LC. 
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Resumo: 
A Linfadenite Caseosa (LC) possui ocor-

rência mundial, sendo descrita como uma doença 
infectocontagiosa, crônica e subclínica em ovi-
nos e caprinos. As vacinas comerciais existentes, 
baseadas em linhagens atenuadas de C. pseudotu-
berculosis, não conferem proteção satisfatória para 
os animais e a necessidade de reforços anuais das 
mesmas torna a profilaxia dispendiosa. A serina 
protease codificada pelo gene cp40 de C. pseudotu-

berculosis demonstrou atividade imunogênica e pro-
tetora. O objetivo deste estudo foi a utilização da 
proteína recombinante rCP40 como antígeno para 
a formulação de uma vacina contra a LC. Para os 
testes de imunidade foram utilizados 30 camun-
dongos swiss, divididos em 3 grupos experimentais  
e imunizados duas vezes, no dia 0 e 15. O grupo 
G1 foi inoculado com 100µl de solução salina e o 
grupo G2 foi inoculado com 300µl de uma vacina 
comercial. O grupo experimental G3 foi inocula-
do com 200 µl de uma solução de rCP40 (50µg) - 
saponina (7,5 µg/animal). Os animais previamente 
imunizados receberam por via intraperitoneal 104 

UFC/ml da linhagem virulenta MIC-6 de C. pseu-
dotuberculosis após 30 dias da última imunização. 
Foram avaliados parâmetros como sobrevivência 
dos animais, condições físicas e detecção de imu-
noglobulinas. Os resultados obtidos neste estudo 
mostraram que a formulação vacinal utilizando 
a proteína rCP40 resultou em percentuais de so-
brevivência e produção de anticorpos (IgG total, 
IgG1, IgG2a e IgG3) satisfatórios quando com-
parados com a vacina comercial. Desta forma, a 
rCP40 mostra-se como alvo promissor e potencial 
para estudos relacionados com o desenvolvimento 
de uma vacina para a LC. 

Introdução 
A Linfadenite Caseosa (LC) possui ocorrência 

mundial, sendo descrita como uma doença infecto-
contagiosa, crônica e subclínica em ovinos e caprinos 
(Dorella et al., 2006; Retamal et al., 2011). O agente 
etiológico da LC é Corynebacterium pseudotuberculosis, sen-
do a doença caracterizada pela formação de abscessos 
nos nódulos linfáticos subcutâneos, ou como uma in-
fecção subclínica nos órgãos internos, como pulmões, 
fígado e rins (Fontaine e Baird, 2008). Atualmente no 
Brasil as vacinas comerciais existentes contra a LC, 
baseadas em linhagens atenuadas de C. pseudotubercu-
losis, não conferem proteção satisfatória para os ani-
mais e a necessidade de reforços anuais das mesmas 
torna a profilaxia dispendiosa. Assim, a busca por uma 
vacina ideal contra a LC tem sido priorizada (Dorella 
et al., 2006). A serina protease CP40 codificada pelo 
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gene cp40 de C. pseudotuberculosis demonstrou ser 
imunogênica em animais infectados e, em ensaios de 
campo com os preparativos da proteína nativa semi-
purificada, mostrou ser altamente protetora, princi-
palmente pela participação dessa proteína exportada 
na interação hospedeiro-patógeno, incluindo adesão, 
invasão do micro-organismo, danos a tecidos do hos-
pedeiro, resistência a estresses ambientais durante a in-
fecção e subversão dos mecanismos da resposta imune 
do hospedeiro. Sendo assim, neste estudo foi utilizada 
a proteína recombinante CP40 como antígeno para a 
formulação de uma vacina contra a Linfadenite Ca-
seosa, utilizando a saponina como adjuvante.

Material e métodos 
Modelo animal 
Para os testes de imunidade foram utiliza-

dos 30 camundongos swiss com idades entre (9-12 
semanas) o qual foi aprovado no Comitê de Etica 
de Uso Animal da Universidade Tiradentes com o 
parecer consubstanciado nº 010413.

Imunizações 
Os animais foram divididos em 3 grupos ex-

perimentais (10 animais/grupo) e imunizados duas 
vezes. Uma no dia 0 e outra após 15 dias (dia 15). 
O grupo controle negativo (G1) foi inoculado com 
100µl de solução salina (0,9% NaCl) via intraperito-
neal e o grupo controle positivo (G2) foi inoculado 
com 300µl de uma vacina comercial (Linfovac®- 
Vencofarma, Brasil) por via subcutânea. O grupo 
experimental G3 foi inoculado com 200 µl de uma 
solução de rCP40 (50µg) - saponina (7,5 µg/animal) 
via subcutânea. Os animais previamente imuniza-
dos receberam por via intraperitoneal 104 UFC/ml 
da linhagem virulenta MIC-6 de C. pseudotuberculosis, 
após 30 dias da última imunização.

Coletas de sangue e detecção de anticorpos
Amostras de sangue foram coletadas nos 

dias 0, 15, 30, 45 e 60 pós-imunização, o soro foi 
retirado e estocado a -20°C para posterior dosa-
gem de anticorpos específicos (IgG total e IgG1, 
IgG2a, IgG2b e IgG3) por ELISA. 

Análise estatística 
Foi realizada análise com o Teste de Kol-

mogorov-Smirnov, análise de variância (ANOVA) 
através do teste de Kruskal-Wallis e teste U de Wil-
coxon-Mann-Whitney. Um valor de p< 0,05 foi 
utilizado como limite da significância estatística.

Resultados e Discussão 
Os resultados obtidos no ensaio de ELISA 

para a análise da produção de IgG total mostraram 
que todos os grupos no dia 0 tiveram concentra-
ções de IgG total semelhantes (p>0,05). Porém, 
nos dias 30, 45 e 60 pós-imunização, o grupo G3 
exibiu quantidades de IgG total significativamente 
superiores (p<0,05) aos grupos controles nega-
tivo (G1) e positivo (G2). No dia 30, o grupo G3 
mostrou níveis de Ig1 significativamente superi-
ores (p<0,05) aos grupos G1 e G2. Nos dias 30, 
45 e 60 o grupo G3 apresentou concentrações de 
IgG2a  significativamente superiores (p<0,05) aos 
grupos G1 e G2. Porém, após 60 dias, o grupo G3 
mostrou níveis de produção de IgG3 significati-
vamente superiores (p<0,05) ao grupos G1 e G2. 

De forma geral, os resultados obtidos 
nesse trabalho mostraram a importância da re-
sposta mediada por linfócitos Th2, relacionada 
com produção de anticorpos IgG1 nos animais 
vacinados, como também a resposta mediada por 
linfócitos Th1 observada através da produção de 
IgG2a (Basso, 2013). Na formulação vacinal uti-
lizada no grupo G3, que apresentou resultados 
mais expressivos com relação a concentração de 
imunoglobulinas, estava presente a rCP40, pro-
teína recombinante que representa um importante 
fator de virulência da bactéria C. pseudotuberculosis. 

Conclusões 
Os resultados obtidos neste estudo mostr-

aram que a formulação vacinal utilizando a pro-
teína recombinante CP40 sozinha resultou em 
percentuais de sobrevivência e produção de anti-
corpos (IgG total, IgG1, IgG2a e IgG3 - respostas 
imunes mediadas por linfócitos Th1 e Th2) satis-
fatórios quando comparados com a vacina comer-
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cial. Desta forma, a rCP40 mostra-se como alvo 
promissor e potencial para estudos futuros relacio-
nados com o desenvolvimento de uma vacina para 
a Linfadenite Caseosa. 
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Resumo: 
Na presente pesquisa foi desenvolvido 

um sistema para testar o reconhecimento Facial,  
sendo utilizados alguns métodos, tais como viola 
e Jone, Equalidação de histograma, PCA e o clas-
sificador K-NN.  Os métodos buscam mostrar 
de formas diferentes a validação do ambiente de 
ensino-aprendizagem do aluno tomando como 
cenário um sistema acadêmino EAD.

Introdução 
As técnicas utilizadas demonstrou que 

a abordagem proposta tem um bom potencial 
para algumas aplicações na identificação da face 
e atingiu um índice de 84% de acerto. Já que, 
apresentou-se tolerante a falhas devido à ausência 
ou exposição excessiva a iluminação, bem como 
a posição da face perante a webcan. Na fase da 
implementação foi de grande auxílio à utilização 
do javaCV, nesse framework são disponibilizados 
métodos de manipulação de imagens e de funções 
matemáticas exigidos pelos algoritmos utilizados.

Materiais e métodos 
Para este trabalho, inicialmente foi realizado 

uma bibliográfica nos seguintes temas:
Técnicas de processamento de imagens 

para localização e reconhecimento de faces.

Algoritmo para reconhecimento de carac-
terísticas faciais baseado em filtros de correlação.

Reconhecimento de faces com imagens in-
fravermelhas.

Extração de características de imagens de 
faces humanas através de wawelet, PCA e IMPCA.

Extração de características de imagens de 
faces humanas através de wawelet, PCA e IMPCA

Técnicas de Seleção de Características com 
Aplicações em Reconhecimento de Faces.

História da biometria.
Imagem digital.
Detecção Facial: AutoFaces versus Anti-

Faces.
O. RedFace: Um sistema de reconhecimen-

to facial baseado em técnicas de análise de com-
ponentes principais e autofaces: comparação com 
diferentes classificadores.

Introdução ao Processamento de Imagens 
Digitais.

Técnicas de Agrupamento.
Detecção de Faces e Características Faciais.
Análise de componentes principais (PCA).
Análise multivariada aplicada as ciências 

agrárias.

 No decorrer do desenvolvimento do pro-
jeto foi também realizada uma pesquisa bibliográ-
fica com objetivo de catalogar os frameworks na 
linguagem de programação java para desenvolvi-
mento do protótipo. Foram utilizados na pesquisa 
o javaCV, uma extensão da API openCV, nele é 
possível utilizar métodos que compõe as técnicas 
que foram utilizadas. Após seu desenvolvimento 
foram realizados testes tendo como foco princi-
pal a detecção de falhas para um melhor aprimo-
ramento do sistema para que então pudesse ser 
documentado.

Na presente pesquisa foi desenvolvido um 
sistema para testar o reconhecimento Facial, sendo 
utilizados alguns métodos, tais como viola e Jone, 
Equalidação de histograma, PCA e o classificador 
K-NN. 
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Resultados e Discussão (
Na imagem seguinte é demonstrado o pro-

cesso de obtenção do rosto através de uma câmera, 
sendo esta a do próprio notebook, bem como a in-
terface do software.

Figura 2 -  Interface do software
Os resultados gerais das técnicas utilizadas du-

rante o processo de desenvolvimento para verificar 
qual seria mais eficaz, resultou o seguinte gráfico :

Figura 3- Resultado geral dos testes realizados
As técnicas utilizadas demonstrou que 

a abordagem proposta tem um bom potencial 
para algumas aplicações na identificação da face 
e atingiu um índice de 84% de acerto. Já que, 
apresentou-se tolerante a falhas devido à ausência 
ou exposição excessiva a iluminação, bem como 
a posição da face perante a webcan. Na fase da 
implementação foi de grande auxílio à utilização 
do javaCV, nesse framework são disponibilizados 
métodos de manipulação de imagens e de funções 
matemáticas exigidos pelos algoritmos utilizados.

Conclusões 
Conclui-se que a utilização das técnicas em-

pregadas pela pesquisa proporciona uma maior 
confiabilidade visto que a validação da segurança 
através da detecção facial inibe a desconfiança do 
ambiente do aluno.
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Resumo: 
Este trabalho objetivou avaliar o efeito da uti-

lização de enxertos baseados em quitosana, fibroína 
e hidroxiapatita no controle sensório-motor de ratos. 
Utilizaram-se 24 ratos, divididos em quatro grupos 
(Controle, CHI, CHI/SF, CHI/SF/HA), submeti-
dos à cirurgia de remoção de um fragmento da por-
ção média dos ossos parietais. No grupo controle, o 
defeito crítico foi preenchido com coágulo sanguíneo. 
Nos grupos experimentais, o defeito foi preenchido 
com enxerto 3D. Foram executados testes funcionais 

que avaliaram a hiperalgesia mecânica, hiperalgesia té-
rmica e função neuromuscular. Realizaram-se testes 
pré-cirúrgicos e pós-cirúrgicos, após 7, 14 e 21 dias. 
Analisando a hiperalgesia mecânica, todos os grupos 
apresentaram aumento no limiar no 7º dia pós-oper-
atório. De modo geral, houve diminuição da resposta 
após esse período, não apresentando, no entanto, 
diferença significativa (p>0,05). Na avaliação da hip-
eralgesia térmica, os grupos apresentaram aumento 
do limiar, comparando-se o período pré-cirúrgico ao 
7º dia. A partir do 14º dia, os grupos experimentais 
apresentaram queda desse limiar. O comportamento 
do grupo foi similar, independente do período anali-
sado (p>0,05). Na análise da função neuromuscular, 
observou-se aumento da média de força de preensão 
das patas. Apenas os grupos controle e CHI/SF/
HA apresentaram redução no 21º dia. Apesar disso, 
o comportamento dos grupos manteve-se semelhante 
estatisticamente. Sendo assim, conclui-se que enxertos 
baseados em quitosana, fibroína e hidroxiapatita não 
alteraram o controle sensório-motor de ratos. 

Introdução 
Aproximadamente 10% das fraturas ocorridas 

em seres humanos apresentam retardo no processo 
de consolidação óssea. Sabendo disso, alguns bio-
materiais são produzidos com o intuito de substituir 
o tratamento tradicional (Cox et al., 2015).  Um bom 
enxerto 3D não deve provocar déficit significativo de 
sensibilidade e função motora após sua implantação. 
A utilização de quitosana (CHI) e fibroína (SF) como 
matriz orgânica em arcabouços que contem hidroxi-
apatita (HA) pode ser atrativa, pois o material vai aliar 
biocompatibilidade com boa força mecânica, modela-
gem e flexibilidade (Cox et al., 2015).  Até o momento, 
não há relatos de trabalhos que avaliem a relação entre 
quitosana, fibroína e hidroxiapatita como enxertos 3D 
aplicáveis a neurociência em testes in vivo. 

Materiais e métodos
Foram utilizados enxertos 3D de CHI (100), 

CHI/SF (50/50) e CHI/SF/HA (50/25/25) pro-
duzidos no Laboratório de Biomateriais da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 24 
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ratos Wistar machos (300 a 400g) provenientes 
do Biotério Central da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS). Os animais foram divididos em 
quatro grupos (Controle, CHI, CHI/SF e CHI/
SF/HA), submetidos à cirurgia de remoção de um 
fragmento da porção média dos ossos parietais. A 
metodologia cirúrgica foram embasados através de 
Valiense et al (2011). No grupo controle, o defeito 
crítico foi preenchido com coágulo sanguíneo. No 
grupo CHI, o defeito foi preenchido com o enx-
erto à base de quitosana; no grupo CHI/SF, com o 
enxerto à base de quitosana e fibroína; e no grupo 
CHI/SF/HA, com o enxerto à base de quitosana, 
fibroína e hidroxiapatita. Realizaram-se os testes 
funcionais de avaliação da hiperalgesia mecânica, 
hiperalgesia térmica e função neuromuscular. Os 
testes foram empregados 2 dias antes da cirurgia 
e após, no período de 7, 14 e 21 dias. Na análise 
estatística, foi utilizado o programa SPSS (v.15.0), 
onde se realizou o teste de Kolmogorov-Smirnov 
para a verificação da normalidade. Sendo identi-
ficada distribuição normal dos dados, utilizaram-se 
os testes paramétricos, Anova one-way, com pós-
teste de Tukey HSD e Dunnett 2-SIDD. O projeto 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
Animal da UFS (CEPA/UFS-1813).

Resultados e Discussão 
Analisando a hiperalgesia mecânica, tanto o 

grupo controle quanto os experimentais apresen-
taram aumento no limiar no período de 7 dias. De 
modo geral, houve diminuição da resposta após esse 
período, exceto no grupo controle e CHI/SF/HA, 
cujos limiares aumentaram nos períodos de 14 e 21 
dias, respectivamente. Segundo Bertolini et al (2012), 
o aumento desse limiar pode demonstrar diminuição 
do quadro de hiperalgesia, isso poderia indicar au-
mento da resposta dolorosa nos grupos CHI e CHI/
SF após o 7º dia. No entanto, os resultados não foram 
estatisticamente significantes (p>0,05). Na hiperalge-
sia térmica, todos os grupos apresentaram aumento 
do limiar no período de 7 dias. A partir do 14º dia 
os grupos experimentais tiveram queda progressiva 
desse limiar. Segundo Tembhurne; Sakarkar (2011), 

o aumento da hiperalgesia térmica indicaria perda da 
percepção da dor, atribuída a possíveis danos nervos-
os. A ausência de diferenças estatísticas entre o grupo 
controle e os experimentais sugere que as alterações 
no limiar tenham ocorrido devido ao procedimento 
cirúrgico e não pela implantação dos enxertos 3D. Por 
fim, na análise da função neuromuscular, houve um 
aumento progressivo da média de força de preensão 
das patas. Observou-se diferença estatística entre o 
período pré-cirúrgico e o 7º dia (p<0,05). Os grupos 
controle e CHI/SF/HA apresentaram leve queda na 
resposta no período de 21 dias. Tembhurne; Sakarkar 
(2011) relataram redução da força de preensão, como 
indicação de fraqueza muscular e indução a neuropa-
tia. No presente estudo, houve aumento da média de 
força de preensão em todos os grupos, o que pode 
indicar a manutenção da integridade neuromuscular, 
mesmo após o procedimento cirúrgico. O compor-
tamento dos animais entre grupos manteve-se semel-
hante estatisticamente (p<0,05).

Conclusões 
Pode-se concluir, através da metodologia 

aplicada, que a utilização dos enxertos 3D testados 
não interfere significativamente no controle sen-
sório-motor de ratos. Acredita-se que as alterações 
ocorridas estejam atribuídas somente ao procedi-
mento cirúrgico.
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Resumo:
Nos últimos anos foi visto a inteligência artifi-

cial tomar um grande espaço na área da computação, 
principalmente de agentes inteligentes, que possam to-
mar decisões independentemente de outros. O equilí-
brio de Nash é uma das técnicas mais fundamentais da 
teoria dos jogos e que foi escolhida nesse trabalho para 
verificar e comprovar sua eficiência diante das adver-
sidades em um jogo de pôquer Texas Hold’em no Limit.

A partir de um software Open Source, se a in-
tenção de aplicar um agente que utilizasse o equilí-
brio de Nash contra até oito jogares, com o pote 
aberto para apostas, o que se tornou desafiador 
pelo caráter do funcionamento da estratégia.

Introdução
O começo da pesquisa se início pela busca 

de artigos envolvendo o equilíbrio de Nash para 
melhor entendimento entorno da implementação 
e funcionamento, tentando se basear o mais fiel-
mente e com a melhor eficiência possível. A par-
tir do artigo “Um agente jogador de No-Limit 
Texas Hold’em Pôquer” foi possível estudar a 
estrutura de um agente dentro de um jogo, para se 
ter uma melhor noção e controle. Depois se ini-
ciou um estudo básico sobre o equilíbrio de Nash, 
por meio de livros, artigos, vídeos e diversos out-
ros materiais indicados pelo orientador.

Revisão de literatura 
Inicialmente foi realizado uma pesquisa bib-

liográfica acerca dos artigos digitais já existentes 
relacionados aos agentes individuais. Pela observa-
ção de outros artigos percebeu-se que o Equilíbrio 
de Nash seria uma perfeita escolha para jogos de 1 
contra 1, por seu conceito pura e simplesmente se 
tratar de um jogador que faz a melhor jogada em 
relação a si que seja pior ao oponente

Depois foi feito uma busca por um software 
livre e de código aberto para a implementação de 
um agente que utilize o Equilíbrio de Nash. O pri-
meiro software encontrado foi o PokerApp, que utiliza 
a linguagem Java e possuía um sistema de seleção 
de agentes inteligentes, Conexão Cliente-Servidor e 
possui a possibilidade de misturar jogadores reais 
com Inteligências Artificiais. Após uma série de tes-
tes foi notado que ele possui partes incompletas na 
comunicação entre o servidor e as Inteligências Ar-
tificiais. Foi tentado consertar o erro, porém não se 
teve sucesso, sendo assim foi retornado à busca de 
outro software de pôquer para o projeto. 

O segundo programa utilizado foi o 
PokerTH, utilizando a linguagem C++, possui um 
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modo de jogador único contra o computador. O 
modo cliente-servidor permite vários jogadores 
humanos contra outros, mas sem a adição de In-
teligências Artificiais. O PokerTH se mostrou mais 
eficiente pois há a possibilidade de colocar vários 
jogadores não-humanos contra outros e caso for 
de interesse ainda será adicionado um jogador hu-
mano contra os demais. Foi notado a necessidade 
de tentar manipular múltiplas Inteligências Artifi-
ciais, para caso precise, compará-las com outras, 
mas infelizmente essa tentativa acabou sem suces-
so pois o PokerTH não abre espaço para esta pos-
sibilidade. 

Após essa etapa foi iniciado o estudo so-
bre a implementação do PokerTH, desde sua 
mecânica de distribuição de cartas, funcionamento 
da troca de turno e comparação de cartas até sua 
Inteligência Artificial. Depois de alguns problemas 
que dificultaram o entendimento o código, princi-
palmente pela falta de comentários na maior parte 
do software e os existentes estavam em alemão e 
inglês, acarretando em um maior tempo para se 
entender funções cruciais referentes as suas fun-
ções básicas. Por fim, foi testado para garantir seu 
total funcionamento, principalmente a comunica-
ção entre jogador e Inteligência Artificial.

Houve muitas diferenças entre artigos que 
implementavam a mesma técnica, o que acabou 
se revelando muito confuso, e também não foi 
encontrado nenhum artigo que implemente um 
agente de pôquer que utilize o Equilíbrio de Nash 
contra mais de 1 jogador, assim se tentará adaptar 
alguma das técnicas existentes, ampliando sua fun-
cionalidade para até 7 adversários. Foi notado tam-
bém a necessidade de uma árvore de decisões, que 
tem como objetivo listar todas as jogadas possíveis 
dos seus adversários, baseado nas suas, e assim 
identificar a estratégia inimiga, tendo assim uma 
perspectiva das jogadas. Também foi advertido so-
bre a ineficiência temporal utilizando o Equilíbrio 
de Nash no pôquer, pois por precisar abstrair to-
das as jogadas possíveis, gera uma combinação de 
aproximadamente  nós na árvore somente 
no Pre-Flop entre dois jogadores. 

Resultados e Discussão
Quando se percebeu que para abstrair to-

das as jogadas possíveis, gera uma combinação de 
aproximadamente  nós na árvore somente 
no Pre-Flop entre dois jogadores, dessa maneira foi 
iniciado a construção de uma árvore de decisões 
seguindo os a descrição dos artigos, apesar de ne-
nhum detalhar completamente sua construção e 
funcionamento. Como sua construção se mostrou 
impossível pela falta de informações, começou 
a se procurar softwares que pudesse calcular uma 
tendência aproximada do equilibro de Nash ou 
meios parecidos, não se teve sucesso ao aplica-los. 

Por último foi decidido procurar algum mé-
todo de implementação que não seja resolvido por 
uma arvore de decisões, porém não se teve suces-
so em sua na busca. Não foi encontrado nenhum 
método que consiga chegar ao equilíbrio sem ao 
menos utilizar uma árvore de decisões

Conclusões
Apesar da grande base de dados encontra-

da, nenhuma foi suficientemente detalhada, o que 
garante centenas de duvidas a iniciantes da área. 
Apesar do equilíbrio de Nash se mostrar bem efi-
caz, sua 
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Resumo:
A fibrose pulmonar é uma doença crônica 

caracterizada por processos inflamatórios que re-
sultam em proliferação de fibroblastos e deposição 
de tecido conjuntivo no parênquima pulmonar, 
causando deterioração da função. O trabalho tem 
como objetivo, verificar os efeitos do óleo essen-
cial da Alpinia zerumbet na fibrose pulmonar induz-
ida por bleomicina em ratos (10U/Kg). A amostra 
foi constituída por 15 animais divididos em três 
grupos (n=05): a) Controle: foram submetidos a 
terapia inalatória com apenas solução salina, mas 
foram induzidos com Bleomicina; b) padrão con-
vencional: foram tratados com Deflazacorte 1ml/
kg; c) teste: foram submetidos à terapêutica pelo 
OEAz a 0,05ml/10kg. E subdivididos em 3 temp. 
Após cada tempo de tratamento, foi realizada a 
eutanásia dos ratos e a remoção dos pulmões, os 
quais foram processados para análise morfológica 
do infiltrado inflamatório, categorização do grau 
de fibrose pulmonar e testes bioquímicos. O pro-

grama Graphpad Prism 6.01 foi utilizado para 
análise estatística dos graus de fibrose pulmonar 
com Teste ANOVA ONE WAY com Pós-teste 
Tukey, valores de p < 0,05 foram e foram consid-
erados significativos. Foi verificado se o processo 
inflamatório induzido pela bleomicina e tratados 
com o óleo essencial Alpinia zerumbet (OEAz) se 
comportaram diferentemente na análise histológi-
ca do grupo controle e tratado com deflazacort 
em 3 dias a ser entregue em relatório parcial. Es-
ses dados estão sendo já analisados precisando de 
prorrogação do projeto para realizar as análises 
das alterações histopatológicas de inflamação em 
14 e 28 dias e lavado bronco alveolar pulmonar em 
3, 14 e 28 dias nos referidos animais. 

 
Introdução
Das pneumonias intersticiais idiopáticas a 

fibrose pulmonar é umas das mais comuns, porém 
com o pior prognóstico, apresentando uma exces-
siva deposição de matriz extracelular (HUNNI-
GHAKE; SCHWARZ, 2007; SMITH et al., 2010). 
A fitoterapia é uma boa opção de tratamento, visto 
que algumas plantas têm mostrado ações benéfi-
cas que podem agir diretamente na fisiopatologia 
dessa doença. (BEZERRA et al., 2000; LOREN-
ZI; MATOS, 2000). A Alpinia zerumbet da família 
Zingiberaceae, com sinonímia speciosa, é encon-
trada comumente no nordeste brasileiro. Estudos 
experimentias com o óleo essencial dessa planta 
(OEAz) tem demostrado o seu potencial medici-
nal que tem efeito anti-oxidante, miorelaxante, cic-
atrizante e diferenciação/remodelação de tecido 
conjuntivo com influência nos fibroblastos. Dev-
ido a presença de monoterpenos na composição 
da Alpinia zerumbet foi encontrado os princípios 
ativos terpeno-04-ol (~38%) e 1,8 cineol (~18%), 
descritos por Santos et al. (2011). O terpeno-04-ol, 
principal composto atua em citocinas como IL-1β, 
TNF-α, IL-10 e PGE2 em monócitos humanos 
(AQUINO; SPOLIDORIO, 2014). E situações de 
indução de fibrose sugerindo aumento de TGF- β 
em enfermidades teciduais (ABDEL NASER et 
al., 2005).
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Materiais e métodos 
A amostra foi composta por 15 ratos da 

raça Wistar (Rattus norvegicus albinus), do sexo 
feminino e masculino, do Biotério da Universi-
dade Tiradentes. Foram feitos 3 grupos de 5, to-
talizando os 15 animais. O tempo de tratamento 
foi de 3 dias. No grupo controle negativo (Ctrol): 
os animais foram submetidos à ação de fibrose 
pulmonar, tratados com solução salina. Grupo pa-
drão convencional – Deflazacorte (Delf): os ani-
mais foram tratados com Delfazacorte. E o grupo 
OEAz: os animais foram tratados com OEAz. 
O método sugerido por Rossari (2004) induz a 
FP por injeções intratraqueais em procedimento 
cirúrgico de sulfato de bleomicina, em doses de 
10 U/kg, animais anestesiados com Cloridrato de 
Ketamina a 10% (95 mg/kg) e Cloridrato de Xi-
lazina 2 % (12 mg/kg) e leitura em 3 dias após 
aplicação da belomicina. 

O modelo aqui sugerido apresenta procedi-
mento com anestesia dos animais da mesma forma 
descrita acima, seguida de palpação na traquéia e 
instilação (agulha de 100U) de sulfato de bleomici-
na no interior da traquéia em doses de 10 U/kg. 
Para se ter o acesso do lúmem da traqueia a agulha 
foi inclinada a 10º graus e 0,7cm acima da linha 
traçada no limite superior dos ombros dos ratos.

O programa Graphpad Prism 6.01 foi uti-
lizado para análise estatística dos graus de fibrose 
pulmonar com Teste ANOVA ONE WAY com 
Pós-teste Tukey, valores de p < 0,05 foram e foram 
considerados significativos.

Resultados e Discussão
Após verificação da indução da FP por ble-

omicina iniciou-se seu tratamento por três dias em 
duas terapêuticas: o primeiro, por tratamento com 
Deflazacorte (1mg/Kg) e o segundo com OEAz 
(0,05/10Kg), onde foram comparados ao grupo 
Controle, grupo lesão tratado só com soro fisiológico

Foram realizadas contagens de células infla-
matórias desse grupo piloto para indução da FP. 
As células mais encontradas foram células infla-
matórias polimorfonucleadas (linfócitos; p<0,05) 

e mononucleadas (macrófago; p<0,05), porém 
não houve diferença significativa entre esses dois 
tipos de células. Já em relação aos neutrófilo, 
monócito e plasmócito, os linfócitos e macrófa-
gos se apresentaram de forma diferente estatisti-
camente com p<0.05. As médias (± erro da média 
padrão) foram: linfócitos 128,5(±38,77); mac-
rófago 68(±43,6); neutrófilo 3,5(±1,89); monócito 
2(±0,52) e Plasmócito 1(±0,52).

Conclusões
Foi verificado que a indução foi satisfatória 

produzindo células inflamatórias decorrentes 
da FP pelo grupo Controle, com predomínio de 
linfócitos e macrófagos. O grupo tratado com o 
OEAz demonstrou melhor resultado em relação 
ao grupo Deflazacorte. Assim é possível indução 
de FP com bleomicina sem procedimento inva-
sivo. E o OEAz apresentou melhor ação anti-
inflamatória em relação ao Deflazacorte se com-
portaram diferentemente na análise histológica do 
grupo controle e tratado com deflazacort. Foram 
realizadas contagens de células inflamatórias do 
grupo piloto para indução da FP. As células mais 
encontradas foram células inflamatórias polimor-
fonucleadas (linfócitos; p<0,05) e mononucleadas 
(macrófago; p<0,05), porém não houve diferença 
significativa entre esses dois tipos de células. Já 
em relação aos neutrófilo, monócito e plasmóci-
to, os linfócitos e macrófagos se apresentaram de 
forma diferente estatisticamente com p<0.05.As 
médias (± erro da média padrão) foram: linfóci-
tos 128,5(±38,77); macrófago 68(±43,6); neutró-
filo 3,5(±1,89); monócito 2(±0,52) e Plasmócito 
1(±0,52).
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Resumo: 
As simulações computacionais tentam pre-

ver o comportamento de objetos reais por meio de 
modelos virtuais e equações matemáticas. Para tanto, 
aplica-se as forças físicas sobre o modelo virtual 3D 
e então se observa o comportamento dos objetos 
simulados. A indústria cinematográfica também se 
apropria do processo de modelagem para inserir el-
ementos virtuais em cenas reais. Quando o filme é 
uma animação 3D, então o processo de animação 
dos modelos 3D torna-se essencial. Por fim, as em-
presas de jogos também utilizam os modelos 3D. Es-

ses modelos são chamados de personagens e muitas 
vezes correspondem aos heróis do jogo.

Introdução
O desenvolvimento de simulações com-

putacionais é capaz de reduzir custos, otimizar o 
processo de pesquisa e, por vezes, experimentar 
situações que na vida real seriam impraticáveis (ex-
emplo: simulações nucleares, simulações molecu-
lares, simulações de stress em um objeto: carro, 
avião, naves espaciais, etc.) (SANTOS et. al., 2013).

Dessa forma, a modelagem 3D é parte fun-
damental de muitas simulações, como também é 
um fator primordial no processo de desenvolvim-
ento de jogos e na indústria cinematográfica. Essas 
duas últimas atividades são notadamente indústri-
as bilionárias, com produtos de alcance mundial. 
A exemplo dos três principais consoles de video-
games: Xbox, Play Station e Nitendo Wii.

Portanto, a modelagem 3D e o processo de 
animação constituem dois pontos em comum para 
essas três indústrias: simulação, cinema e jogos. 
Dessa forma, foi analisado o processo de desen-
volvimento de modelos virtuais tridimensionais e 
o processo de animação usando ferramentas gra-
tuitas. Baseando-se na utilização de softwares es-
pecializados como o Blender e Gimp.

Materiais e métodos 
Pesquisas bibliográficas sobre metodologias 

de desenvolvimento, arte conceitual e referencias so-
bre o personagem escolhido para desenvolver um sto-
ryboard que auxiliou na composição do personagem.

Estudo da ferramenta Blender 3D, pas-
sando pelos conceitos de manipulação de objetos, 
ferramentas de modelagem, materiais, texturas e 
iluminação. E o Estudo da ferramenta GIMP, uti-
lizada na confecção das texturas. Durante o estudo 
das ferramentas foram feitos diversos personagens 
de teste, utilizados para refinamento de técnicas.

Alguns conceitos de engenharia de soft-
ware (ES) foram usados para definir o software 
do game, tais como: O levantamento requisitos, o 
diagrama de casos de uso e o diagrama de classes.
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Resultados e Discussão
Ferramentas como o Blender 3D e o GIMP, 

de nível profi ssional, exigem do usuário um am-
plo conhecimento não só das funcionalidades, 
mas também das técnicas normalmente utilizadas, 
e para isso é necessário experiência com a ferra-
menta e com a área que ela esta sendo aplicada.

O personagem foi desenvolvido objetivan-
do um maior nível de proximidade com a reali-
dade e ao mesmo tempo que ele tivesse um desem-
penho satisfatório dentro de um jogo, por isso foi 
utilizada algumas técnicas de modelagem low-poly 
(que é a modelagem com menos polígonos pos-
síveis) mas por conta do nível de realidade exigido 
não foi possível aplicar todos as técnicas.

O personagem desenvolvido teve como 
base “Antônio Conselheiro”, fi gura nordestina 
muito conhecida. Na imagem abaixo é possível ver 
todos os detalhes, com a qualidade de um person-
agem já renderizado.

Figura 1 – Renderização frontal do person-
agem (Antônio Conselheiro)

Conclusões
Um dos pontos chaves deste projeto era 

saber se existe a possibilidade de fazer uma mod-
elagem 3D e animação deste modelo usando 
somente softwares livres (Software OpenSource) e 
manter a qualidade dos modelos proveniente de 
outros softwares. Ao fi m do projeto conseguimos 
concluir a modelagem 3D do nosso personagem 

(Antônio Conselheiro) com êxito apesar da sua 
qualidade não estar tão realista como esperáva-
mos. O motivo disso é que apesar das ferramentas 
serem de boa qualidade e da nossa dedicação, seria 
necessário mais tempo para aprimorarmos nossas 
técnicas de modelagem e nos aprofundarmos mais 
nas partes técnicas dos softwares utilizados.

Referências 
SANTOS, Thiago S. R. et. al. Visualizing 
Temporal Behavior in Multifi eld Particle 
Simulations. Proceedings of  the International 
Conference on Computer Graphics Theory 
and Applications and International Conference 
on Information Visualization Theory and 
Applications, 573–582. 2013.
SANTOS, Thiago S. R. et. al. Vortices 
Identifi cation Based on Projection of  
Streamlines. IEEE Visualization Contest, 2011, 
Disponível em: http://viscontest.sdsc.edu/2011/
contributions/VorticalStreamlines3_ts_
cw/20VorticalStreamlines3_ts_cw.pdf. Acessado 
em: dezembro de 2011.
BRITO, A. Blender 3D: Jogos e Animações 
Interativas. 1ª Edição. Editora: Novatec. São 
Paulo, SP. 2011.

PLATAFORMA DE VEÍCULO AÉREO 
NÃO TRIPULADO (P-VANT) 

José Rhamar dos Santos Nunes (PRO-
BIT), e-mail: rhamarz@hotmail.com; Diogo 
de Aquino Wanderley (PROVIT), e-mail: 
diogoaw@gmail.com; Prof. Dr. Claudio de 
Oliveira (Orientador), e-mail: claudio_olivei-
ra@unit.br 

Universidade Tiradentes/Engenharia 
Mecatrônica/Aracaju, SE. 

   
Palavras-chave: VANT, Controle, 

Vigilância Aérea.



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 236 ]

Resumo
Os veículos aéreos não tripulados (VANT) 

vem ganhando cada vez mais espaço em setores da 
economia global, como o agronegócio, vigilância 
aérea, construção civil, entre outros. O projeto tem 
por escopo a concepção, modelagem e construção 
de um quadricóptero controlado remotamente. O 
desenvolvimento desta aeronave superou grandes 
desafios, principalmente no tocante ao controle 
de estabilidade do quadricóptero, aquisição de 
sinais dos sensores utilizados e na construção dos 
algoritmos utilizados para filtragem Kalman dos 
sinais e controle dos motores. Foi utilizado uma 
metodologia clássica para projetos de engenharia a 
qual consiste nas etapas: concepção, modelagem e 
prototipagem. Todos os sinais foram integrados e 
utilizados na modelagem e simulação do controle 
PID dos motores, culminando na implementação 
de um protótipo físico. Os principais resultados 
são: disseminação de conhecimento multidisci-
plinar, dinâmica de voo e controle, o domínio de 
tecnologia, uma IMU e a criação do P-VANT.

Introdução
O avanço tecnológico, tanto no campo de 

controle como no campo da eletrônica, permite-
nos construir e aplicar os VANT’s em diversas 
aplicaçõeshttp://www.techtudo.com.br/noticias/
noticia/2013/12/drones-realizarao-entregas-da-
amazon-mas-servico-ainda-esta-em-testes.html. 
São várias áreas de aplicação dos quadricópteros 
e estão relacionadas com diversas atividades como 
levantamento topográfico e vigilância aérea. Per-
cebe-se a importância de uma aeronave autônoma 
quando são observadas as suas aplicações, sub-
stituindo muitas vezes um helicóptero.http://
www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/
noticia.php?artigo=mini-helicopteros-autono-
mos-drones-do-bem&id=010180131204http://
www.20minutos.es/noticia/1991937/0/drones-
aviones-no-tripulados/robots/usos-comerciales-
vigilancia/http://www.istoedinheiro.com.br/
noticias/mercado-digital/20140124/drones-inva-
dem-negocios/146050.shtml

Materiais e métodos
Os materiais utilizados foram: 4 motores 

brushless, 1 sensor acelerômetro, 1 sensor magnetô-
metro, 1 sensor giroscópio, 1 bateria de polímeros 
de lítio, fios de cobre, estrutura de testes confec-
cionada em madeira, computador, placa com mi-
crocontrolador, conectores e ferramentas.

O processo, propriamente dito, a ser usado 
para o desenvolvimento deste projeto começou com 
a concepção do quadricóptero que surgiu de um 
entendimento completo das especificações do pro-
jeto, tal conceito foi construído e testado. É muito 
importante que os componentes ideais, dos modelos 
matemáticos, representem os comportamentos de 
componentes físicos reais com um bom grau de pre-
cisão, pois foi a partir deles que a análise foi realizada 
se baseando em técnicas matemáticas e usada na 
previsão do comportamento do modelo. Na análise 
comparando o comportamento desejável com o pre-
visto foi feito um refinamento do modelo.

Na última etapa, o protótipo físico foi con-
struído. Técnicas de medição foram usadas para 
determinar o comportamento quantitativo, real, 
do sistema físico. Que resultaram em refinamentos 
do protótipo físico. Esse processo iterativo, onde 
os modelos, componentes e sistemas foram refi-
nados, culminou com a criação do protótipo que 
cumpre com precisão as especificações de projeto, 
que atendeu os objetivos deste projeto.

Revisão de literatura
O filtro de Kalman (SANTANA, 2011) é 

um algoritmo que usa uma série de medidas obser-
vadas no tempo passado, corrompidas por ruído, 
realizando uma estimativa do valor que tenda a ser 
mais precisa do que a medida atual ruidosa. No 
projeto P-VANT, o filtro é usado para corrigir e 
integrar (fusão de dados) os sinais dos sensores na 
Unidade de Medida Inerciais (UMI), que possui 9 
graus de liberdade, sendo composta de três sen-
sores inerciais triaxiais, realizando medidas con-
fiáveis para o controle autônomo.

A melhor solução para controlar um sistema 
na qual um modelo físico é desconhecido ou de 
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difícil modelagem é a combinação de três modos 
de controle, que resulta em um controlador con-
hecido como controlador PID (BOLTON, 2010). 
As regras de Ziegler e Nichols podem ser usadas 
para a sintonia de controladores PID, elas mostram 
como deve ser feita essa sintonia (OGATA, 1993). 
O PID é uma das estratégias mais utilizadas pela sua 
robustez. Por isso foi escolhido para realizar o con-
trole autônomo, possibilitando uma resposta rápida 
e segura para o controle dos motores.

Resultados e Discussão
Com todas as peças fixas à estrutura de 

alumínio (onde é possível ver a aeronave montada 
na estrutura de testes), foi verificado que os mo-
tores têm potência suficiente para alçar voo e os 
algoritmos de filtragem Kalman reagiram bem ao 
trabalharem com o ruído produzido pelos motores.

Foi desenvolvida uma interface de visualiza-
ção de dados (como pode ser vista logo abaixo), im-
plementada na linguagem de programação Processing, 
onde é possível visualizar dados fornecidos pela aero-
nave como ângulos de Roll, Pitch e Yaw, de Set Point e 
da UMI, força de empuxo dos motores, número de 
ciclos e o erro de Set Point que alimenta o PID.

Figura 1 - Interface de visualição e resulta-
dos da filtragem (Fonte própria)

 

No gráfico acima é possível observar o com-
portamento do filtro de implementado no micro-
controlador ATMEL 328p. Onde são comparados 
os sinais reais, ruidosos e filtrados, verificando-se 
que a performance do filtro é satisfatória, tratando 
os erros dos sensores. Outro resultado decorrente 
são os algoritmos (implementados em linguagem 
C++) de filtragem e fusão de dados com Filtro de 
Kalman, além da criação de estratégias de navega-
ção, da UMI e controle PID. 

Conclusões
Conclui-se que o projeto apresenta alto 

grau de flexibilidade, características em geral que 
não são encontradas nos sistemas comerciais dis-
poníveis, pois apresentam limitações de expansão, 
configuração e programação. Já a aeronave em 
questão é uma plataforma altamente configurável, 
tornando o P-VANT uma plataforma altamente 
versátil, robusta e adaptável em qualquer aplicação 
desejada pelo usuário.
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Resumo: 
A produção de biodiesel por transesterifica-

ção enzimática é um métodos que apresenta van-
tagens como condição simples de reação e altas 
conversões. Contudo, a lipase na sua forma livre 
possui limitações a serem superadas pela técnica 
de imobilização de enzima em suportes meso-
porosos modificados superficialmente. Portanto, 
neste estudo para imobilização da lipase de Burk-
holderia cepacia sobre o suporte de sílica modificado 
com líquido iônico prótico utilizou-se técnicas 
tradicionais de imobilização de enzima, adsorção 
física, ligação covalente e encapsulação. As car-
acterizações morfológicas avaliadas neste estudo 

permitiram a interpretação dos resultados obtidos 
para lipase imobilizada em suportes modificados e 
aplicadas em reações de transesterificação do óleo 
de girassol e etanol, no qual a conversão máxima 
de 93% foi alcançada à razão molar 1:7, 40ºC e 
carregamento enzimático de 20%, quando utiliza-
dos o suporte produzido com líquido iônico para 
imobilização por ligação covalente.

Introdução 
A imobilização de lipase é um método am-

plamente aplicado na biocatálise com o objetivo 
de melhoria na estabilidade e eficiência desta enzi-
ma. No entanto, as características dos suportes in-
fluenciam significantemente nas propriedades da 
enzima imobilizada e a modificação da superfície 
de suportes de sílica com o aditivo líquido iônico 
pode ser realizada para melhorar as propriedades 
do suporte e consequentemente da enzima imobi-
lizada (Hu et al 2012). 

Portanto, estudos faz-se necessário estudos 
para o desenvolvimento de um método de imo-
bilização de enzimas em suportes modificados e 
aplicação do biocatalisador em reações de síntese 
de ésteres a partir de álcool etílico e óleo vegetal. 
Processo de síntese considerado ambientalmente 
correto devido à baixa energia envolvida, não for-
mação de reações secundárias, baixa toxicidade, e 
principalmente fácil separação do produto e do 
biocatalisador, possivelmente em reações contínu-
as ou repetidamente (Carvalho et al., 2015).

Materiais e métodos 
A técnica sol-gel foi realizada para a produção 

de suporte de sílica controle sem modificação (SC) e 
de sílica modificada (SLI) com o líquido iônico próti-
co (pentanoato de N-Metilmonoetanolamina), con-
forme metodologia descrita por Souza et al. (2013) e 
modificações. Os suportes obtidos (SC ou SLI) foram 
utilizados na imobilização da lipase de Burkholderia 
cepacia  pelas técnicas de adsorção física, ligação co-
valente e encapsulação conforme Soares et al. (2004). 
Os biocatalisadores produzidos foram aplicados em 
reações para síntese de ésteres etílicos de acordo com 
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as varáveis do planejamento experimental fatorial 2³: 
razão molar óleo:álcool (1:7, 1:10 e 1:13), tempera-
tura (40, 50 e 60) e carregamento enzimático (10, 15 
e 20% m/m). A análise morfológica da superfície das 
partículas foi realizada em Microscópio Electrónico 
de Varredura (MEV) Hitachi S4100i e a medição da 
área superficial e as isotermas foram obtidas usando 
o método Brunauer-Emmett-Teller (BET).

Resultados e Discussão 
Os biocatalisadores imobilizados por ad-

sorção física em suporte modificados com líquido 
iônico apresentou como varáveis significativas tem-
peratura e carregamento enzimático e as máximas 
conversões variaram entre 73 e 80%. Para os bio-
catalisadores imobilizados por ligação covalente a 
maior conversão foi obtida à razão molar 1:7, 40ºC 
e carregamento enzimático de 20%, alcançando 93% 
de conversão quando utilizados o suporte produzido 
com líquido iônico. Os biocatalisadores imobilizados 
por encapsulamento as melhores condições foram 
encontradas por meio da análise dos pontos centrais 
propostos no planejamento experimental, razão mo-
lar 1:10, 50ºC e carregamento enzimático de 15%, 
com conversões entre 82 e 90%.

Por meio do MEV foi possível verificar a 
estrutura rígida do suporte controle e nos suportes 
modificados observa-se uma estrutura superficial 
de canais irregulares porosos, para os biocatalisa-
dores imobilizados observou-se semelhantes mi-
crografias já vistas quando apresentadas somente 
para os suportes, porém com a presença da lipase, 
conforme Figura 1. 

Na análise para determinação da área su-
perficial específica e volume de poros indicam um 
aumento significativo quando o líquido iônico foi 
adicionado ao processo de produção do suporte, no 
qual área superficial passou de de 799,5 m².g-1 (SC) 
para 853,5 m².g-1 (SLI), volume dos poros de 30 para 
41 cm3.g−1. 

  
Conclusões 
Com base nos objetivos proposto concluí-

mos que foi possível o desenvolvimento de um 
processo tecnológico com viabilidade técnica para 
aplicação da lipase de Burkholderia cepacia imobili-
zada em suporte modificado com líquido iônico, 
com vantajosas propriedades catalíticas de trans-
esterificação do óleo de girassol e etanol, alcan-
çando conversões em ésteres de até 93%.
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(a)                   (b)                  (c)                  (d)                  (e)                   (f)                   

(g)
Figura 1 – Microscopia eletrônica de varredura dos suportes de sílica produzida pela técnica 
sol-gel (SC) (a), presença (SLI) de líquido iônico prótico (b), lipase de Burkholderia cepacia 

(LBC) (c), lipase imobilizada por adsorção física em SC (d) e em SLI (e) e imobilizada por ligação 
covalente em SC (f) e em SLI (g).
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Resumo: 
O fungo Pleurotus sajor-caju foi utilizado no 

processo de degradação da vinhaça, resíduo da 
produção de etanol, por ser comestível, além de 
apresentar características quanto à produção de 
ligninases. A degradação dos compostos presentes 
na vinhaça se dá também através da ação de enzi-
mas ligninolíticas, liberadas pela maioria dos ba-
sidiomicetos, sendo estas a manganês peroxidase 
e a lacase. Sendo assim, a vinhaça, ao ser utilizada 
como meio de crescimento pelo fungo P. sajor-
caju e também como meio indutor na produção 
de enzimas ligninolíticas, demonstra o potencial 
desse fungo para a obtenção destas enzimas, bem 
como a produção de biomassa fúngica em reatores 
air-lift. 

Introdução 
A vinhaça, um subproduto da cana-de-

açúcar, é um grande poluidor quando lançado 
no meio ambiente, apresenta coloração marrom 
escura e é rica em nutrientes. (Ferreira et al.,2011). 
Para o aproveitamento dessa fonte de nutrientes 
e também para reduzir seu potencial poluidor, 
o tratamento utilizando fungos da degradação 

branca, mais especificamente o fungo Pleurotus 
sajor-caju CCIBt 020, se destaca como o mais pro-
missor, pois sua capacidade de degradação do re-
síduo foi evidenciado em trabalhos prévios, com 
base na redução de 80% da carga orgânica (de-
manda química de oxigênio – DQO ) e também 
proporcionou a descoloração da vinhaça (Raja-
ratham, 1992). Essa, ao ser utilizada como meio 
de crescimento do fungo e como meio indutor da 
produção de enzimas ligninolíticas, demonstra a 
importância dessa classe de fungos (basidiomice-
tos) para a obtenção de produtos de interesse co-
mercial e biotecnológico. (Aguiar et al., 2010). No 
tocante às enzimas que constituem esse complexo 
ligninolítico, encontram-se a manganês peroxidase 
(EC 1.11.1.13) (Ferreira et al., 2013) e a lacase (EC 
1.10.3.2) (Rodríguez et al., 2003) 

Dentro do contexto previamente apresen-
tado, o presente projeto apresentou como objetivo 
um primeiro escalonamento do cultivo de um fun-
go basidiomiceto previamente selecionado utilizan-
do vinhaça como substrato para o crescimento em 
biorreator air-lift e desta forma, durante o processo 
de biodegradação do resíduo, produzir enzimas lig-
ninolíticas e biomassa de alto valor proteico.

Materiais e métodos

Condições de cultivo de P. sajor-caju em biorre-
atores tipo air-lift

Os experimentos de aumento de escala 
foram realizados em biorreator air-lift, temperatura 
30°C , pH 5,0 e injeção de gás estéril a um fluxo 
total de 1,0 L/min por meio de uma placa perfu-
rada no fundo do biorreator, promovendo assim 
a difusão eficiente de ar em 7 L de vinhaça mais 
inóculo. O biorreator air-lift (R1) consistiu de um 
tubo concêntrico sem zona alargada para saída de 
gás, com as seguintes dimensões: comprimento 
total: 104,0 cm de altura, com 9,0 cm de diâmetro 
interno; comprimento do tubo de corrente con-
cêntrica: 72,5 cm, com diâmetro de 5,0 cm, sendo 
a altura entre o tubo de corrente e a tampa supe-
rior do biorreator de 18,5 cm.
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Avaliação das atividades das enzimas Lacase 
(Lac - EC 1.10.3.2) e Manganês-Peroxidase (MnP - EC 
1.11.1.13)  e determinação da biomassa

Nesta etapa foram realizados os ensaios 
quanto a avaliação das atividades enzimáticas ex-
tracelulares de Lac e MnP através das metodolo-
gias propostas por Szklarz et al. (1989) e Kuwa-
hara et al. (1984), respectivamente. 

A biomassa fúngica foi determinada por 
método de gravimetria, previamente sendo seca a 
90°C até atingir peso constante, e com os resulta-
dos expressos em g/L.

Análise de DBO, DQO e fenóis totais
 A metodologia utilizada para determinação 

da demanda química de oxigênio (DQO) e de-
manda bioquímica de oxigênio (DBO), foi seguida 
conforme proposta por Clesceri et al. (2005). 

Resultados e Discussão 
Testes de biodegradação de vinhaça em reator air-lift
Foram comparados os resultados das ativi-

dades enzimáticas (Lac e MnP), descoloração e 
biomassa obtido em biorreator tipo air-lift com 
os resultados obtidos em frascos agitados sobre 
a condição de ponto central, condição está escol-
hida por ter sido analisada em triplicata 

De acordo com a Figura 1 podemos perce-
ber que a enzima Lac começou a manifestar-se no 
segundo dia onde já inicia o pico de atividade com 
valor máximo no 4° dia (270 U/L) e uma diminu-
ição a partir desse dia para cerca de 80 U/L man-
tendo esse nível até o 10° dia, voltando a diminuir 
até atingir valores de cerca de 50 U/L. 

Analisando somente a atividade da MnP, esta 
se apresentou maior quando comparado a atividade 
de lacase. Outra diferença verificada na atividade 
enzimática do R1, é que a MnP manteve um pico 
por um longo tempo quando comparada a lacase. 
Assim a partir da Figura 1 pode ser observado no 
biorreator R1 que foi obtida maior atividade de 
MnP já a partir do 8° dia atingindo nível máximo 
também ao 10° dia com um valor de 350 U/L, para 
então só diminuir a 6 U/L ao 16° dia. A Figura 1 

apresenta também o perfil obtido da descoloração 
e biomassa no biorreator utilizado (R1). O grau de 
descoloração do R1 atingiu níveis de cerca de 61% 
apresentando picos de maior produção de biomas-
sa no 6° dia, a partir desse dia tornou-se difícil a 
medição do crescimento do fungo pois as hifas do 
P. sajor-caju se aglomeravam no canal de saída de co-
leta da vinhaça dificultando sua coleta.

Comparando o comportamento enzimático 
de Lac e MnP obtidos em meio vinhaça com P. 
sajor-caju CCB020 sobre condições de 30°C e pH 
inicial de 5,0 do biorreator (R1) em relação aqueles 
obtidos em frascos agitados, experimento do 
ponto central (PC) do planejamento experimental 
(Figura 2), observa-se que em frascos agitados a 
Lac necessita de um tempo relativamente maior 
para atingir o seu pico máximo, somente sendo 
observado no 6° dia (26 U/L) e caindo logo em 
seguida, comportamento apresentado também 
nos biorreator R1 (4° dia). De modo similar, a 
MnP quando obtida de frascos agitados também 
apresenta a necessidade de um maior tempo para 
alcançar seu pico de máxima atividade (14° dia). 
Deste modo, cabe salientar que os valores obtidos 
de atividade enzimática no biorreator foi signifi-
cativamente maiores que os obtidos em frascos 
agitados (PC). 

Observa-se que o comportamento de 
descoloração (Figura 3) obtido da vinhaça por P. sa-
jor-caju apresenta-se de forma mais eficiente quando 
comparados ao desempenho dos resultados obti-
dos em biorreator tipo air-lift. Mesmo relacionando 
o grau de descoloração as atividades enzimáticas 
Lac e MnP, e o biorreator tipo air-lift apresentando 
níveis maiores de atividade enzimática comparados 
ao shaker, a descoloração em frascos agitados alca-
nçou quase 94%, valor superior aos níveis máximos 
apresentados por R1 (64%). Este comportamento 
ocorreu,  provavelmente, devido a diferença na con-
figuração do biorreator e seu comportamento hi-
drodinâmico, ou ainda pode ter ocorrido devido ao 
tamanho do bioreatore e o tempo necessário para 
a completa mistura, entretanto novos estudos pre-
cisam ser realizados acerca deste processo.
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Entretanto, a continuidade de estudos re-
lacionados ao biorreator tipo air-lift devem pro-
vavelmente indicar resultados mais promissores 
uma vez que esses fermentadores possuem di-
recionamento do gás de modo a obter turbulên-
cia e autocirculação dirigida, permitindo além da 
transferência de oxigênio condição de forças de 
cisalhamento muito baixas, preservando os teci-
dos, principalmente os micelianos que se apresen-
tam mais frágeis (Muller et al., 2007). Ao encubar 
em vinhaça o fungo P.sajor-caju durante 16 dias a 
30°C e pH 5,0 (Tabela 1) utilizando esse biorre-
ator, observou-se a redução do DQO e DBO em 
quase 60% (Asgher et al., 2008). Contudo, houve 
uma possível interferência no biorreator air-lift, em 
termos de análise química, que foi notada nesse 
trabalho.

Tabela 3. Caracterização química parcial da 
vinhaça in-natura e tratada com Pleurotus nos bior-
reatores tipo air-lift por 16 dias a 30°C e pH 5,0.

PARÂMETROS
Vinhaça
in-natura*

Vinhaça
tratada R1

pH 4,77 5,37

DQO (mg/L) 28100 11810

DBO (mg/L) 9500 4000

Fenóis totais (mg/L) 43 <0,10

*média de 3 coletas de vinhaça em períodos distintos na fase inicial do projeto.

Conclusões 
Em testes a 30°C e pH 5,0 o fungo P. sajor-

caju em meio vinhaça mostrou-se adequado para 
produção de enzimas de interesse biotecnológico 
ambiental, como a lacase e a manganês-peroxi-
dase. Os biorreatores air-lift apresentaram um bom 
desempenho e podem ser utilizados em estudos 
de aumento de escala para futuras aplicações in-
dustriais.
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Resumo: 
Embasada no campo da Engenharia 

Mecânica com ênfase 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 In-
ternacional. A fórmula SAE é a maior competição 
estudantil de engenharia do mundo, onde os es-
tudantes têm que projetar e construir um pro-
tótipo 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. Conheci-
do também como Esqueleto do Carro, o Chassis é 
o responsável pelo suporte, da forma e segurança 
do Fórmula e, através do conhecimento dos ma-
teriais utilizados (ASHBY, 2012; DANIEL, 2006) 
e esforços internos (COLLINS, 2006; NISBETT, 
2011), é possível melhorar a performance do carro 
diminuindo a resistência do ar e, aumentar a segu-
rança 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 ele-
mentos finitos (Ansys), além de estudo e seleção de 
materiais, será possível fazer o projeto do Chassis.

Introdução
Sendo proposto pelo grupo de pesquisa 

FSAE e-UNIT, grupo de extensão com plano 
de pesquisa, projeto e confecção de um carro do 
tipo fórmula com a finalidade de participação na 
competição Fórmula SAE Elétrico

2014,  evento  que envolve universidades 
de todo o Brasil, com o  intuito de capacitar e 
propiciar a difusão e o intercâmbio de técnicas 
e conhecimentos na área de Engenharia Auto-
motiva entre estudantes e futuros profissionais da  
engenharia  de  mobilidade,  o  presente  projeto  
tem  como  objetivo  dimensionar,  levando  em  
consideração  a resistência,  manufaturabilidade  
e  custo  benefício,  um  chassis  que  se  molde  
da  melhor  forma  possível  às aplicabilidades da 
competição além de buscar inovações visando 
uma melhora na indústria automobilística.

Com base nas leis da mecânica clássica e com 
a utilização de softwares modernos e revolucionários 
como o Solidworks (Desenho e simulação 3D) e 
Ansys (Análise de Elementos Finitos), o grupo re-
sponsável pelo projeto considerou como pilar princi-
pal o conceito citado acima. Mas para isso, primeiro 
foi imprescindível a especialização dos componentes 
necessários pela pesquisa existentes nos softwares a 
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serem utilizados, além de conhecimento profundo 
dos conceitos de Resistência dos Materiais (Foi ne-
cessário para a análise de esforços nos componen-
tes do Chassis), Elementos de Máquinas (Utilizou-se 
na seleção de componentes de fixação assim como 
em cálculos de solda), Seleção dos Materiais (Trouxe 
serventia, como o próprio nome diz, na seleção de 
materiais adequados, tanto em relação com a aproxi-
mação ideal das propriedades requeridas no projeto, 
quanto no que diz respeito ao custo benefício).

Materiais e métodos
Como este é o primeiro protótipo desen-

volvido pela e-UNIT TEAM, foi necessária uma 
busca por trabalhos já desenvolvidos por equipes 
de outras universidades, estes que serviram como 
uma boa base para o desenvolvimento do projeto. 
Foi feita uma coleta de dados sobre os materiais 
utilizados, e então realizou-se a seleção do material 
que tenha o melhor custo x benefício.

Foi utilizado o software MatLab para real-
ização de gráficos e cálculos necessários, a parte 
gráfica do projeto será desenvolvida no software de 
modelagem SolidWorks, onde são feitos desenhos 
em 3d além da simulação computacional, como por 
exemplo os esforços que tal sistema sofre.

Resultados e Discussão
Foi desenhado o chassis seguindo os desen-

hos aerodinâmicos da carenagem e respeitando os 
pontos máximos dados na primeira análise junta-
mente com as regras da competição.

Figura 4 - Protótipo do Chassis modelado 
no software Solidworks.

Após a modelagem do chassis do carro, foi 

a)

necessário fazer a seleção do material que o con-
strói e para isso foi selecionados 3 tipos de ma-
teriais frequentemente utilizados na área automo-
bilística. Para alcançar tais propriedades pedidas 
pelo projeto, foi escolhido o aço SAE 1020.

Tendo conhecimento das características 
básicas dos materiais, agora se fazia necessário 
fazer o levantamento de preços para que o custo x 
benefício pudesse ser avaliado.

Para finalizar, foram feitos teste de resistên-
cia (Choque frontal, choque lateral e capotamento) 
do Chassis no software Solidworks para a valida-
ção do projeto.

Conclusões
Com o fim do projeto, foi possível ver que 

o objetivo foi alcançado com um produto sólido, 
seguro e dentro do regulamento da SAE fazendo 
assim com que o Chassis possa ser utilizado na 
competição Formula SAE.
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Resumo: 
A biomassa recebe destaque na comunidade 

cientifica com diversas aplicações como ração 
animal, fertilizantes, produção de energia ou para 
obtenção de enzimas por fermentação em estado 
sólido (FES) e o uso como suportes orgânicos nat-
urais no processo de imobilização tem despertado 
o interesse de muitos pesquisadores, por ser um 
suporte de baixo custo e grande disponibilidade. 
Portanto, este trabalho tem como objetivo utilizar 
Aspergillus niger  e lipase Burkholderia cepacia imobili-
zado em biochar oriundo de pirolise de goiaba por adsorção 
física(ADS). O máximo de conversão da reação foi 
70% utilizando a lipase de Burkholderia cepacia imo-
bilizada por adsorção física no biochar de semente 
de goiaba, nas seguintes condições: razão molar 
1:7, 40°C por 96h, enquanto que lipase Aspergillus 
niger apresentou conversão inferiores 4 %.

Introdução 
Diversos trabalhos são publicados relacio-

nados ao aproveitamento dos resíduos agroindús-
trias, recebendo destaque a bioconversão uma vez 
que essas matérias residuais representam recursos 
possíveis e utilizáveis para a síntese de produtos 
úteis. Nesse contexto, a fermentação em estado 
sólido (FES) desempenha um papel de destaque 
no aproveitamento de resíduos sólidos para a ob-
tenção de enzimas (SOUZA & AQUINO, 2012). 
A Outra vertente que tem despertado o interesse é 
a utilização de biomassa residual de decomposição 
térmica do processo de pirolise de fontes diversas. 
(MIRANDA et al., 2009). Dentre os estudos rela-

cionados, à imobilização de lipase no biochar é uma 
alternativa (GONZÁLEZ et al., 2013). Visando a 
transesterificação enzimática para a produção de 
ésteres de etílico (biodiesel) devido às características 
morfologicamente correto. (REFERENCIA). Por-
tanto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar 
o potencial de dois tipos de biomassa: mangaba e 
goiaba. Na primeira etapa verificou-se o potencial 
de lipase Aspergillus niger obtida por fermentação no 
estado sólido (FES) utilizando a farinha da semente 
de mangaba na produção de ésteres etílicos. E na 
segunda etapa verificou-se o potencial de ésteres 
etílicos utilizando a lipase Burkholderia cepacia imobi-
lizada no biochar de semente de goiaba. 

Materiais e métodos 
A lipase de Aspergillus niger foi obtida por 

fermentação em estado sólido (FES) da semente 
de mangaba, a lipase de Burkholderia cepacia foi ad-
quirida na Sigma-Aldrich. A produção do biochar 
de semente de goiaba foi realizado em um reator 
quartzo a 500 ºC. O procedimento de imobilização 
por adsorção física (ADS) foi realizado conforme 
Soares et al. (1999). A atividade hidrolítica das enzi-
mas livre e imobilizada foi determinada por meio 
de hidrólise descrito por Soares et al (1999). As rea-
ções de transesterificação foram realizadas com 6 
g de substrato que consiste em óleo de coco bruto 
e etanol e uma proporção fixa de 20 % da lipase 
livre e do biocatalisador imobilizado em relação ao 
peso total dos reagentes que participam da reação 
descrito por Freitas et al., (2009). As condiões racio-
anais foram a diferentes razões molares etanol:óleo  
(1:6;1:7;1:9;1:10 e 1:12), temperatura (40, 50 e 60 
ºC) e tempos de reação ( 24, 48, 72 e 96h). A quan-
tificação dos ésteres foi realizada por cromatografia 
gasosa (CG). (TANG et al., 2015). 

Resultados e Discussão 
A lipase de Aspergillus niger obtida por fer-

mentação em estado sólido (FES) da semente de 
mangaba apresentou resultados favoráveis na rea-
ção de hidrolise de azeite de oliva com atividade 
hidrolitica de 2500 µmol/g.min, entretanto a lipase 
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de Aspergillus niger livre não apresentou resultados 
promissores para a reação de transesterifi cação do 
óleo de coco bruto, o qual apresentou baixas con-
versões de ésteres etílicos inferiores a 4%. A lipase 
de Burkholderia cepacia em biochar por adsorção 
física foi selecionada depois da avaliação do po-
tencial de produção de ésteres etílicos. Na Figura 
1(a-c) apresentam-se as conversões das reações 
de transesterifi cação do óleo de coco bruto obti-
das na temperatura de 40, 50 e 60ºC, respectiva-
mente. Nas razões molares de (1:6;1:7;1:9;1:10 e 
1:12) e nos tempos de reação de (24, 48, 72 e 96h), 
Verifi cou-se que o máximo rendimento global da 
reação utilizando a enzima imobilizada foi de 70% 
na razão molar 1:7, 40°C e com o tempo de rea-
ções de 96h. Observa-se que o maior conversão 
foi alcançado com um maior tempo reacional para 
todas as temperaturas estudadas, possivelmente 
devido ao efeito de resistência da transferência 
de massa oferecida pelo suporte para a difusão 
do substrato no interior da matriz, isto é, a maior 
difi culdade de acessibilidade do substrato e da saí-
da do produto do interior do sistema imobilizado 
(FREIRE, 1988).

Figura 1: Conversão em ésteres etílicos utili-
zando o biocatalisador imobilizado, em diferentes 
razões molares e tempo de reação nas diferentes 
temperaturas estudadas a) 40ºC b) 50ºC e c) 60ºC.

Conclusões 
O uso da lipase de Aspergillus niger na reação 

de transesterifi cação do óleo de coco bruto não foi 
viável devido às baixas conversões obtidas. Verif-
icou-se que o máximo de conversão na reação de 
transesterifi cação foi de 70% utilizando a lipase de 
Burkholderia cepacia imobilizada por adsorção física 
no biochar de semente de goiaba

.
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Resumo:
O objetivo deste trabalho foi estudar a seca-

gem convectiva-solar combinada com a desidratação 
osmótica da mangaba. Para tal foi feita a desidratação 
osmótica (DO) da mangaba em diferentes condições 
de tratamento variando de 36°Brix a 64°Brix. Os 
melhores resultados foram obtidos para as se-
guintes condições de desidratação: 64°Brix/60rpm, 
40°Brix/40rpm, 40°Brix/80rpm e 60°Brix/20W. 
As amostras com os melhores resultados foram 
submetidas à secagem convectiva com circulação 
forçada de ar à 60ºC. Para curva de secagem deter-
minada posteriormente foram encontrados valores 
finais de umidade entre 0,77% e 3,02% (base úmi-
da (b.u.)) para frutos pré-tratados (64°Brix/60rpm, 
60°Brix/20W e 50°Brix/Sem Agitação) e entre 45,1 e 
51,8 (b.u.) para frutos sem tratamentos. Os coeficien-
tes de difusão determinados por modelo de difusão 
esférica baseado na Segunda Lei de Fick foram maio-
res para os tratamentos osmóticos 64°Brix/60rpm e 
60°Brix/20W com variação de 1,59 x 10-9 a 5,15 x 
10-10 m²/s e respectivos coeficientes de regressão de 
0,97 e 0,96. Tais resultados evidenciam o aumento 
da eficiência na secagem quando combinada aos pré-
tratamentos osmóticos.

Introdução
Sergipe representa 55% da produção de 

mangaba (Hancornia speciosa) do país (IBGE, 

2010). Entretanto grande parte da produção é 
perdida. Segundo Justus (2012) a durabilidade do 
produto está relacionada com o alto teor de água. 
Nesse contexto, a secagem é um método de con-
servação bastante utilizado na redução das perdas 
pós-colheitas proporcionando um produto só-
lido de menor teor de umidade. Mas a secagem 
pode alterar algumas características sensoriais e 
valor nutricional dos alimentos e requer alto gasto 
energético (RAGHAVAN ET AL., 2015). O ob-
jetivo do presente projeto foi estudar a secagem 
convectiva-solar combinada com pré-tratamento 
osmótico (DO) e determinar os efeitos dos pré-
tratamentos sobre a cinética de secagem. Nesta 
fase do projeto a secagem convectiva foi realizada 
em um secador com circulação forçada de ar.

 
Materiais e métodos 
Na desidratação osmótica, mangabas sani-

tizadas e secas superficialmente foram imersas 
em soluções osmóticas de sacarose em água com 
concentrações que variaram de 36°Brix a 64°Brix 
conforme planejamento. A proporção amostra-
solução foi suficiente para obtenção de um meio 
constante em todos os experimentos realizados. 
Os tratamentos osmóticos foram feitos a 30°C du-
rante 510minutos. A cada 90 minutos 3 amostras 
eram secas superficialmente e pesadas e 1 amostra 
era dividida ao meio para que fosse feita a medição 
do teor de sólidos solúveis em um refratômetro e 
a determinação da umidade em base úmida numa 
estufa a 105°C durante 24h. 1 amostra  in natura 
teve o mesmo destino de estudo. Os melhores re-
sultados foram obtidos foram destinados à seca-
gem em secador de bandejas com circulação for-
çada de ar, em suportes confeccionados com telas 
de material metálico. As amostras foram pesadas 
em intervalos de 120 minutos. A perda de peso foi 
acompanhada até a obtenção de peso constante, 
levando aproximadamente 37h. A umidade rela-
tiva do ar dentro do secador foi obtida no software 
Grapsi 5.1® a partir da temperatura e umidade rel-
ativa do ar ambiente medidas mediante um termo-
higrômetro (Incoterm +/- 0,01ºC). 
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As curvas de secagem, razão de umidade adi-
mensional versus o tempo de secagem, foram ajusta-
das por um modelo de difusão esférica baseado na 
Segunda Lei de Fick para descrever a transferência 
de massa com fluxo de líquido do interior da fruta. 
Fez-se o uso de regressão não-linear para análise, 
pelo método Quasi-Newton. Para tais fins foi uti-
lizado o programa Statistica v. 6.0®. O coeficiente de 
determinação (R²) e o desvio relativo médio (DRM) 
forram utilizados para se avaliar o ajuste dos modelos 
adotando um nível de confiança de 95%.

Resultados e Discussão 
A análise das mangabas antes do processo 

de DO forneceu umidade média em torno de 
85% ± 2,5 e o teor de sólidos solúveis de 13°Brix 
± 1,98. Os tratamentos que obtiveram maior 
eficiência foram: 64°Brix/60rpm, 40°brix/40rpm, 
40°brix/80rpm e 60°Brix/20W.

Na secagem convectiva os valores finais de 
umidade entre 0,77% e 3,02% (base úmida (b.u.)) para 
frutos pré-tratados (64°Brix/60rpm), (60°Brix/20W), 
(50°Brix/Sem Agitação) e entre 45,1% e 51,8% (b.u.) 
para frutos sem tratamentos osmóticos foram encon-
trados. Os coeficientes de difusão foram maiores para 
tratamentos osmóticos 64°Brix/60rpm, 60°Brix/20W, 
50°Brix/ (Sem Agitação) com variação de 1,59 x 10-9 
a 5,15 x 10-10 m²/s e respectivos coeficientes de re-
gressão de 0,97 e 0,96, conforme mostrado na Tabela 
1. A aplicação dos modelos empíricos (ME) de Page, 
Lewis e Henderson & Pabis tiveram resultados inferi-
ores de ajuste quando comparadas com o modelo de 
Fick. Os DRM foram superiores a 0,22, sendo que as 
amostras pré-tratadas apresentaram DRM maior que 
as das amostras in natura.

Tabela 1 – Resultados do ajuste pelo mod-
elo de Fick das curvas de secagem para diversos 
tratamentos osmóticos.
Tratamentos Osmóticos D (m²/s) R²

64°Brix/60rpm 1,59 x 10-9 0,97

50°Brix/S.A 4,27 x 10-10 0,95

60°Brix/20W 5,15 x 10-10 0,96

Os resultados obtidos evidenciaram que a 
DO influenciou positivamente o processo diminu-
indo o tempo de secagem convectiva.

Conclusões 
As condições de DO: 64°Brix/60rpm, 

40°Brix/40rpm, 40°Brix/80rpm e 60°Brix/20W 
obtiveram os melhores resultados em termos de 
desidratação . e diminuíram o tempo de secagem 
convectiva. O modelo de difusão esférica baseado 
na Segunda Lei de Fick mostrou-se adequado para 
ajustar as curvas de secagem com difusividade 
variando de 1,59 x 10-9 a 5,15 x 10-10 m²/s. O ajuste 
pelos modelos empíricos de Page, Lewis e Hen-
derson & Pabis apresentaram DRM maiores que o 
modelo de Fick.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi preparar 

nanopartículas de quitosana e avaliar sua eficiên-
cia como suporte de indol-3-carbinol (I3C). A 
Eficiência de Encapsulação (EE) do fármaco nas 
nanopartículas atingiu 50 % na concentração de 20 
mg/g de quitosana. As nanopartículas obtiveram 
diâmetro médio de 120 nm antes e após a incorpo-
ração do fármaco, com leve aumento de tamanho 
no pico de distribuição para as nanoparículas con-
tendo I3C. O estudo in vitro revelou a liberação 
progressiva de 65 % do fármaco em tampão pH 
7,4 no intervalo de 45 minutos, com manutenção 
da curva nos tempos subsequentes. A caracteriza-
ção estrutural por espectroscopia em infra-ver-
melho apresentou alargamento e/ou alteração de 
picos nas regiões próximas de 3500 cm-1 e entre 
1500 e 1700 cm-1 em comparação com o polímero 
puro, sugerindo o aumento de interações químicas 
e formação das nanopartículas. O aumento da es-
tabilidade térmica das nanopartículas frente à qui-
tosana corroborou ainda mais para a sustentação 
da hipótese de síntese do nanocarreador.

Introdução 
Apesar de todo arsenal terapêutico dis-

ponível para o tratamento do câncer, a possibili-
dade de cura ainda atinge níveis insatisfatórios e a 
toxicidade relacionada ao tratamento ainda é el-
evada, pois as intervenções atuais destroem indis-
tintamente células tumorais e não tumorais. Sendo 
assim, modalidades terapêuticas que direcionem o 
agente tóxico seletivamente à célula tumoral, pou-

pando tecidos normais de danos, estão sendo ex-
tensivamente estudadas como principal meta para 
o combate desta doença. Diante deste cenário, as 
nanopartículas poliméricas apresentam-se como 
alternativa para a veiculação de fármacos antitu-
morais (ALVES et al., 2004). 

Indol-3-carbinol e seus produtos metabóli-
cos têm sido extensamente estudados utilizando 
modelos de carcinogênese in vitro e in vivo. A uti-
lização destes derivados indólicos tem demonstra-
do consistente influência para suprimir a prolifera-
ção de várias células durante as fases de iniciação 
e promoção de desenvolvimento de câncer (LUO, 
et al., 2013). Deste modo, o presente trabalho teve 
como objetivo preparar nanopartículas poliméricas 
e aplicá-las no ancoramento de indol-3-carbinol, 
um composto com potencial ação antitumoral.

Materiais e métodos 
O desenvolvimento metodológico seguiu 

as seguintes etapas: (a) O preparo das nanopartícu-
las de quitosana foi realizado pela técnica de geli-
ficação ionotrópica, baseado na metodologia es-
tabelecida por CALVO et al., (1997); (b) Para o 
estudo de carregamento, diferentes quantidades 
de indol-3-carbinol (1 a 20 mg/g de quitosana) 
foram adicionadas ao processo de síntese das 
nanopartículas, com quantificação da Eficiên-
cia de Encapsulação por espectroscopia de UV-
Visível; (c) O estudo de liberação controlada in 
vitro foi conduzido em tampão fosfato PBS pH 
7,4, sob agitação de 100 rpm e 37 ºC, com leitura 
em espectrofotômetro (280 nm) nos intervalos 
de 0, 15, 30, 45, 60, 75 e 90 minutos; (d) A car-
acterização estrutural das nanopartículas foi re-
alizada por espectroscopia vibracional na região 
do infravermelho com transformada de Fourier 
– FTIR; (e) O tamanho das nanopartículas foi 
determinado através de espalhamento dinâmico 
de luz (DLS). Os valores de tamanho foram re-
portados através do diâmetro médio e do índice 
de polidispersidade (IPD); (f) As propriedades 
térmicas das nanopartículas foram mensuradas 
através de Análise Termogravimétrica (TGA). 
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Resultados e Discussão 
Para determinar a quantidade de fárma-

co incorporado às nanopartículas fora realizo o 
cálculo de Eficiência de Encapsulação. Os valores 
de EE atingiram 50 % no maior carregamento do 
fármaco estudado (20 mg/g). 

No estudo de liberação, as nanopartículas 
promoveram uma liberação crescente de fármaco 
até o tempo de 45 minutos, atingindo um pico 
em torno de 65 % de I3C disponível em solução 
e mantendo a taxa estável até o final da análise. 
O perfil de liberação apresentou resultados satis-
fatórios (LUO et al., 2013).

O diâmetro médio das nanopartículas de 
quitosana sem I3C neste estudo foi de 120 nm, 
com pico de nanopartículas em 185 nm e IPD de 
0,391, indicando que uma dispersão homogênea 
foi obtida. Do mesmo modo, as nanopartículas 
contendo I3C apresentaram diâmetro médio de 
120 nm, com pico de 190 nm e IPD de 0,358, su-
gerindo que a presença do fármaco proporcionou 
um leve aumento no tamanho da nanopartícula.

Na análise por FTIR, um pico largo na 
região próxima a 3448 cm-1 foi atribuído à com-
binação das vibrações das ligações O-H e N-H da 
matriz de quitosana. Na amostra de nanopartícu-
las de quitosana, esta banda passa para uma região 
mais larga, próxima a 3462 cm-1, indicando o au-
mento de ligações de hidrogênio. Em adição, os 
picos em 1637 cm-1 e 1560 cm-1, correspondentes 
às vibrações de C=O e N-H na quitosana pura, 
respectivamente, aumentaram para 1654 cm-1 e 
1570 cm-1 nas nanopartículas de quitosana, sendo 
atribuídos à interação entre os grupos amino e o 
ânion fosfato (RAMPIRO et al., 2013).

A análise termogravimétrica (TGA) das 
amostras de quitosana pura e de nanopartículas 
por região demonstra maior perda de massa das 
nanopartículas na região II quando comparada ao 
polímero puro (88,53 % a 54,01 %), o que sugere 
que as nanopartículas apresentam maior estabili-
dade térmica devido à presença da ligação entre a 
quitosana e o TPP. 

Conclusões
Os resultados demonstraram elevado po-

tencial de utilização das nanopartículas de quito-
sana preparadas por gelificação ionotrópica para 
o ancoramento de indol-3-carbinol, um composto 
com potencial efeito antitumoral. 
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Resumo
Neste trabalho investigou-se a síntese e a 

caracterização de fotocatalisadores de TiO2 do-
pados com nitrogênio, com o intuito de obter 
uma melhor eficiência fotocatalítica sob radiação 
visível. O desempenho dos fotocatalisadores foi 
avaliado na reação de degradação do 4-cianofenol 
em solução aquosa sob luz visível. Após 10 horas 
de reação foi alcançada a degradação de 52 % do 
4-cianofenol.

Introdução 
Compostos orgânicos recalcitrantes ou refra-

tários não são biodegradados pelos microrganismos 
normalmente presentes em sistemas biológicos de 
tratamento, sendo lançados nos corpos aquáticos 
receptores (NOGUEIRA e JARDIM, 1998). Deste 
modo, novos processos estão sendo estudados para 
o tratamento de efluentes, dentre os quais desta-
ca-se a fotocatálise heterogênea. Esta tecnologia 
baseia-se na formação de radicais hidroxila (OH•), 
um agente altamente oxidante, através da irradia-
ção da superfície de um fotocatalisador (um semi-
condutor), usualmente o dióxido de titânio (TiO2) 
(ZHANG et al., 2001). O TiO2 é ativado por radia-
ção com comprimento de onda abaixo de 380 nm 
(ultravioleta), capaz de fornecer energia maior do 
que seu band-gap de 3,2 eV. Para reduzir o band-
gap, ou seja, ampliar a absorção de radiação para o 
comprimentos de onda na região do visível (> 400 
nm) faz-se necessária a dopagem com diferentes el-
ementos (C, S e N) ou metais.

O primeiro trabalho a reportar a atividade 
fotocatalítica do TiO2 sob luz visível foi realizado 
por SATO (1986), em que o TiO2 foi dopado com 
nitrogênio, tendo como precursor o hidróxido de 
amônia. Atualmente, a literatura apresenta vários tra-
balhos que mostram a maior atividade fotocatalítica 

dos materiais N-TiO2 na degradação de diversos 
compostos orgânicos (LIU et al., 2013). O 4-ci-
anofenol (C7H5NO) é um composto fenólico que 
possui ponto de fusão entre 109-112°C e pode cau-
sar danos graves ao sistema cardiovascular, além de 
depressão do sistema nervoso central provocando 
dor de cabeça, tonturas, fraqueza, perda de consciên-
cia, convulsões, coma e possível morte. A geração de 
água residual contendo compostos fenólicos é uma 
problemática a ser solucionada. A Resolução 357 do 
CONAMA, de 17/3/2005, estabelece que os efluen-
tes de quaisquer fontes poluidoras somente poderão 
ser lançados, direta ou indiretamente, em corpos de 
água se apresentarem concentrações máximas de 
fenóis totais de 0,5 mg/L.

Neste contexto, investigou-se a síntese e a 
caracterização de fotocatalisadores de TiO2 dopa-
dos com nitrogênio, avaliando-se a sua eficiência 
fotocatalítica na degradação do 4-cianofenol, sob 
radiação visível.

Materiais e métodos
A síntese dos materiais foi feita por pro-

cesso sol-gel modificado com peróxido de hi-
drogênio proposto por JAGADALE et al. (2008), 
que permite obter nanopartículas de TiO2 a baixa 
temperatura, utilizando aminas como fonte de 
nitrogênio (trietilamina, C6H15N 99%, Sigma-Al-
drich) e tetraisopropóxido de titânio (Ti(OC3H7)4 
99,5%, Sigma-Aldrich) como precursor do TiO2. 
A dopagem com nitrogênio (5, 10 e 15 % em peso) 
gerou materiais identificados como N-TiO2-5%, 
N-TiO2-10%, N-TiO2-15%. 

Para as reações de fotodegradação do 4-ci-
anofenol, foi utilizado um becker com 30 ml de 
solução aquosa de 4-cianofenol a 10 mg/L e 0,015 
g do catalisador sob agitação magnética. A lâm-
pada fluorescente (Mini Lynx Espiral Sylvania 23 
W envolta em filtro para UV) foi posicionada 5 cm 
acima do reator de vidro. O tempo de irradiação 
da reação foi de 1-10 h. A eficiência da fotode-
gradação do 4-cianofenol foi medida por espectro-
fotômetro digital SHIMADZU UV-VIS 2600, no 
comprimento de onda de l = 246 nm.
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Resultados e Discussão
A dopagem do TiO2 com nitrogênio foi efetivada e 
confi rmada pelos resultados de espectrofotometria de 
refl ectância difusa no UV-vis apresentados na Figura 
1. Observa-se que os materiais dopados com nitrogê-
nio apresentam absorção em região acima de 400 nm, 
equanto que para o TiO2 puro cai abruptamente a partir 
de 380 nm. O N-TiO2-10% foi o que mais absorveu na 
região do visível.

Figura 1- Espectros de refl ectância difusa de TiO2 puro e 
de N-TiO2.

A Tabela 1 apresenta os resultados das 
reações de fotocatálise do 4-cianofenol após 
1 h de irradiação sob luz visível. Verifica-se 
que as conversões foram muito baixas, e o 
catalisador que apresentou melhor resultado 
de degradação foi o N-TiO2-15%, alcançando 
14,4%. Optou-se por utilizar este fotocatali-
sador no estudo da cinética reacional do 4-ci-
anolfenol apresentada na Figura 2. 

Observa-se que nas primeiras 5 horas a 
degradação não ultrapassa os 20%, provavel-
mente devido à formação de produtos que 
absorvem na mesma região do 4-cianofenol 
quando analisados pelo espectrofotômetro em l 
= 246 nm, como por exemplo o benzeno, ben-
zonitrila e fenol. Ao conseguir quebrar o anel 
aromático, formam-se compostos que não mais 
absorverão próximo a este comprimento de 
onda e é possível verifi car com mais clareza a 
degradação do 4-cianofenol. Após 10 horas de 
irradiação obteve-se 52% de degradação. 

Tabela 1 – Degradação do 4-cianofenol. C0=10 mg/L, 
tempo = 1 h, T= 25 oC, luz visível.

Figura 2- Cinética de degradação do 4-cianofenol 
para o N-TiO2-15%2

Conclusões 
Observou-se que o processo de dopagem 

do TiO2 com nitrogênio ocorreu de forma efi caz, 
comprovado por análise de espectrofotometria de 
refl ectância difusa no UV-vis. Após 10 horas de rea-
ção fotocatalítica obteve-se a degradação de 52% 
do 4-cianofenol utilizando o fotocatalisador , com 
tudo fi nalizamos o trabalho de produção e caracter-
ização TiO2 dopado com nitrogênio N-TiO2-15%.
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Resumo: 
O Colossoma macropomum (tambaqui) é orig-

inário da Bacia Amazônica, destacando-se em pi-
sciculturas Nordestinas. Publicações sobre parasi-
tofauna na região são escassas, sendo necessário 
o conhecimento das doenças parasitárias destes 
peixes em sistemas de cultivo local. Este trabalho 
tem como objetivo analisar a fauna parasitológica 
e verificar a existência de linhagens resistentes/su-
scetíveis aos parasitas. Os peixes (n=255) foram 
coletados em 10 pisciculturas localizadas na região 
do baixo Rio São Francisco (SE/AL), anestesiados 
e eutanaziados por secção espinhal. Para as anális-
es parasitológicas realizou-se necropsia dos peixes. 
O DNA foi extraído de amostras da musculatura, 
segundo instruções do fabricante (Kit Promega) 
e submetido à amplificação RAPD, um controle 
negativo foi incluído em cada reação. As amostras 
de PCR foram submetidas à eletroforese em gel de 

agarose a 1,5%. A prevalência parasitológica apre-
sentou correlação significativa entre peso, compri-
mento e temperatura com a infestação parasitária. 
O perfil eletroforético apresentou bandas bem 
definidas e as análises populacionais estão sendo 
realizadas.   

Introdução 
O Nordeste é a região brasileira com a maior 

produção piscícola (24,7% da produção brasileira), 
sendo que os estados de Sergipe e Alagoas repre-
sentaram 12% e 19,47% desta produção, respec-
tivamente (BRASIL, 2011). Entretanto, apesar da 
alta produtividade, o número de trabalhos sobre a 
parasitofauna dos peixes nesta área é escassa, em es-
pecial na região do baixo Rio São Francisco, fazen-
do-se necessário, portanto, o conhecimento sobre 
a diversidade parasitária e genética em sistemas de 
cultivo visando o manejo dos estoques de produção 
piscícola com enfoque seletivo de linhagens tendo 
em vista a resistência à infecção parasitária.

Colossoma macropomum (tambaqui) é um peixe 
originário da bacia Amazônica e do Rio Orinoco, 
e tem se destacado nas pisciculturas nordestinas. 
O objetivo deste trabalho foi analisar a sua fauna 
parasitária e verificar a existência de linhagens re-
sistentes/suscetíveis aos parasitas.

Materiais e métodos 
Foram selecionadas 10 propriedades pis-

cícolas localizadas na região do Baixo Rio São 
Francisco (SE/AL), onde os dados abióticos 
foram tomados (pH, temperatura, oxigênio dis-
solvido, transparência e condutividade). As co-
letas foram distribuídas em duas fases (chuvosa 
e seca), sendo analisados três tanques/proprie-
dade, com coleta de cinco peixe/tanque, totali-
zando 15 (quinze) espécimes/propriedade. 

Os peixes foram anestesiados (eugenol 
diluído em álcool 70%) e eutanaziados por 
secção espinhal, sendo aferidos os dados bio-
métricos: peso (g) e comprimento padrão (cm). 
A análise parasitológica foi realizada segundo 
EIRAS et al. (2006). Correlações de Spearman 
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(rs) foram realizadas entre a prevalência dos 
parasitas e os dados bióticos (peixe) e abióticos 
(tanque). 

Para as análises moleculares de resistên-
cia/suscetibilidade o DNA foi extraído da 
musculatura, segundo protocolo do fabricante 
(Kit Promega). O DNA extraído foi submetido 
à amplificação por RAPD, sendo um controle 
negativo incluído em cada reação. As amostras 
de PCR foram submetidas à eletroforese em 
gel de agarose a 1,5%, para visualização e foto-
documentação das bandas em transluminador 
(sob luz UV).

Resultados e Discussão 
Foram analisados 255 espécimes de C. 

macropomum, durante as estações chuvosa e 
seca, sendo que a primeira apresentou maior 
riqueza parasitária do que a segunda. 

Identificou-se a presença de parasitos 
pertencentes a dois grupos Protozoários (Ich-
thyophthirius multifiliis, Piscinnodinium sp., Tricho-
dina sp) e Metazoários (Henneguya sp., Myxobolus 
sp., Monogenea (Notozothecium sp.), Copepoda 
(Dolops sp. e Lernaea cyprinacea) e Nematoda 
(Larva de Nematoda e Procamallanus (Spiroca-
mallanus) inopinatus). 

As prevalências de Notozothecium sp. 
(Monogenea), Myxobolus sp. e Henneguya sp. 
apresentaram correlações significativas com o 
peso (respectivamente rs= -0,49; -0,46 e -0,41, 
p<0,05) e o comprimento (respectivamente 
rs= -0,43; -0,39 e -0,39, p<0,05). Com relação 
aos fatores abióticos, a temperatura apresentou 
correlação com a infestação parasitária por Le-
rnaea cyprinacea (rs= 0,39) e Trichodina sp. (rs= 
0,33), e a condutividade com P. pillulare (rs= 
-0,31) e Trichodina sp. (rs= 0,40). 

A análise da foto-documentação do per-
fil eletroforético apresentou bandas bem defin-
idas. A temperatura influenciou na riqueza par-
asitária dos peixes de cultivo, principalmente 
aos ectoparasitas.  

Figura 1 – Prevalência parasitária durante as 
estações seca e chuvosa, de Colossoma macropo-
mum coletados em pisciculturas na bacia hidrográ-
fi ca do Baixo Rio São Francisco.

Conclusões 
Os resultados demonstram que durante a 

estação chuvosa há uma maior riqueza parasitária 
em relação à estação seca, e também apresentam 
correlação entre peso, comprimento e temperatura 
com a infestação parasitária. As análises popula-
cionais estão em andamento e com resultados pos-
itivos das extrações de DNA, pois foi constatada 
a presença de DNA nas amostras amplifi cadas e 
reveladas em gel de agarose. Com os resultados 
espera-se poder selecionar genótipos mais resis-
tentes ao parasitismo, diminuindo o uso de medi-
camentos e os custos de produção.
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Resumo: 
O objetivo da pesquisa foi verificar o per-

fil epidemiológico da esquistossomose mansônica 
em área urbana do município de Nossa Sra. do 
Socorro, SE. Foram aplicados dois questionários 
para avaliar parâmetros socioambientais, de saúde 
e de conhecimentos sobre a esquistossomose, e 
solicitada uma amostra fecal. Schistosoma mansoni 
(16,3%) e Ascaris lumbricoides (27,6%) foram os 
parasitas mais prevalentes. Indivíduos do sexo 
masculino mostraram 3,9 vezes mais chances de 
se infectar com S. mansoni. A população mostra 
baixo nível de escolaridade, pouco conhecimen-
to em relação a esquistossomose e suas formas 
de infecção e prevenção e, se expõem a infecção 
principalmente nos períodos de chuva quando 

ocorrem enchentes e transbordamentos de fos-
sas. O crescimento desordenado, a precariedade 
do saneamento são aspectos evidenciados na área 
estudada, casas improvisadas construídas perto de 
córregos e do rio, crianças brincando descalças 
são aspectos que propiciam a infecção por para-
sitas. Por outro lado, a desinformação em saúde 
da população potencializa o risco de infecção por 
parasitas, principalmente, S. mansoni. Certamente 
existe uma necessidade urgente de medidas que 
envolvam melhoria da infraestrutura de ruas, de 
saneamento básico aliadas indiscutivelmente a 
medidas socioeducativas e de conscientização da 
população estudada.

Introdução
A esquistossomose, doença parasitaria cujo 

agente etiológico é Schistosoma mansoni, tem como 
hospedeiro intermediário moluscos do gênero 
Biomphalaria e o homem como hospedeiro defini-
tivo, é considerada uma doença infectoparasitária 
endêmica em áreas tropicais (GRYSEELS et al., 
2006), representa um dos principais problemas de 
saúde publica no Brasil e particularmente no Nor-
deste nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Per-
nambuco (MELO et al., 2011; ROLLEMBERG et 
al., 2011). O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
perfil epidemiológico da população residente em 
área endêmica para esquistossomose no conjunto 
habitacional Parque dos Faróis no município Nos-
sa Senhora do Socorro/SE.

Materiais e métodos 
A pesquisa foi realizada no Conjunto Habit-

acional Parque dos Faróis, localizado no município 
de Nossa Sra. do Socorro/SE. A área de estudo 
foi limitada as residências localizadas próximas a 
criadouros de moluscos transmissores. Os sujeitos 
da pesquisa foram voluntários residentes na área 
em estudo de ambos os sexos e sem distinção de 
faixa etária. 

Foram aplicados dos questionários: o ques-
tionário 1 permitiu delinear o perfil socioeconômi-
co,  comportamental  e sanitário-ambiental e foi 
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aplicado por domicílio aos chefes de família. O 
questionário 2 foi aplicado a todos os moradores 
com o objetivo de avaliar o conhecimento dos 
sujeitos referente à esquistossomose tais como: 
forma como se desenvolve a doença, sintomato-
logia, tratamento, reconhecimento do hospedeiro 
intermediário (molusco) no ambiente no qual eles 
residem, entre outros. Os dados foram coletados 
nas residências dos sujeitos da pesquisa.

A cada um dos participantes da pesquisa foi 
solicitada uma amostra fecal. Para as analises para-
sitológicas foram usadas às técnicas de sedimen-
tação espontânea e Kato-Katz. Para cada amostra 
de fezes foram feitas duas laminas para analise no 
microscópio de luz.

O projeto foi submetido ao Comitê de 
Ética em pesquisa da Universidade Tiradentes e 
aprovado sob o protocolo 28689514.4.0000.5371. 

Para a análise dos dados foi utilizado o pro-
grama estatístico Statistica 7.1, foi calculado o Odds 
ratio com um nível de significância de 0,05%. 

Resultados e Discussão 
Participaram da pesquisa 82 famílias repre-

sentando um universo de 300 moradores. Foram 
avaliadas um total de 232 amostras fecais, foi ob-
servada um prevalência de 66,4% para algum hel-
minto ou protozoário (parasita e/ou comensal). 
As maiores prevalências foram para os helmin-
tos Ascaris lumbricoides (27,6%) e para S. mansoni 
(16,3%). O sexo masculino apresentou uma maior 
prevalência de indivíduos infectados por S. man-
soni, apresentando 3,9 vezes mais chances de se 
infectar com o parasita. 

A renda das famílias foi na sua grande maio-
ria de um salário mínimo ao mês (91,5%), e cerca 
de 40% recebe auxilio do governo (Bolsa Família). 

Dos moradores entrevistados, 87% relatam 
desconhecer as vias de contaminação para a es-
quistossomose, certamente um fato que potencial-
iza o risco de infecção na comunidade; 53% dos 
moradores utiliza o rio para algumas atividades 
como pesca, lavagem de carros e animais dentre 
outros. Independente do motivo de contato com 

a água, os resultados mostraram que uma parcela 
importante da população mantem contato fre-
quente com o rio pondo assim em risco a saúde, 
pois o local pode ser uma fonte importante de in-
fecção para os moradores da área.

Outro fator predisponente para infecção 
e o contato com as águas dos córregos encon-
trados no local e onde são visualizados moluscos 
vetores, já que 52% dos entrevistados relatam ter 
entrado em contato com essas águas. Os mora-
dores (35%) também relataram que já entraram 
em contato com aguas provenientes de enchentes 
e transbordamentos dos córregos e fossas sépticas 
que ocorrem frequentemente no período chuvoso. 
Este último fato aliado às condições precárias de 
moradia, de saneamento básico e a desinformação 
em saúde da população potencializam o risco de 
infecção por protozoários e helmintos como A. 
lumbricoides e, principalmente S. mansoni (MAGAL-
HÃES et al., 2011; SARVEL et al., 2011).

Conclusões
As precárias condições de saneamento ob-

servadas na população estudada, aliadas a baixa 
escolaridade e desinformação em saúde da popu-
lação potencializam a infecção por protozoários e 
helmintos, principalmente, S. mansoni. 
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Resumo: 
O objetivo desta pesquisa foi realizar uma re-

visão da publicação nacional de artigos científicos no 
período de 2010-2015 sobre a situação das condições 
de saúde mental em universitários, tais como a pre-
sença dos transtornos mentais comuns, depressão, 
ansiedade e estresse nessa população. Foram iden-
tificadas 69 pesquisas nas bases de dados LILACS, 

P@PSIC, Index Psi e SciELO utilizando-se descri-
tores saúde mental, transtorno mental, universitários, 
estresse. Foram classificados por ano, formação dos 
autores, delineamento metodológico, localização 
geográficas da população estudada, e principais resul-
tados. A seguir, foram feitas análises qualitativas dos 
principais resultados. Verificou-se que a produção 
brasileira tem uma média de 8 artigos publicados no 
período pesquisado e que a maioria dos trabalhos 
está voltada aos estudantes da área de saúde, e das 
regiões sudeste e sul, seguido da região nordeste, e 
em menor número revisões de literatura. 

Introdução 
O ingresso na universidade pode constitu-

ir-se em um momento de vulnerabilidade e des-
encadear psicopatologias, que podem interferir 
no rendimento acadêmico, e na autoconfiança do 
futuro profissional, conforme Cerchiari (2004), 
Oliveira; Carlotto; Dias (2014).

Para Cerchiari (2004) há fatores externos 
e internos, que podem contribuir para o apare-
cimento do sofrimento mental nessa população, 
tais como:  afastamento natural de um contexto 
conhecido, para o ingresso na universidade; o rit-
mo e o volume de atividades da vida acadêmica, 
dificuldades de adaptação à nova realidade.

Por isso, se faz importante que as institu-
ições de ensino superior (IES) estejam atentas ao 
desenvolvimento do seu alunato, estabelecendo 
intervenções voltadas ao acolhimento e ao cui-
dado com o sofrimento psíquico dos estudantes, 
além de dar suporte para que lidem com as situa-
ções conflituosas inerentes à vida acadêmica, pre-
venindo possíveis psicopatologias. 

Método
Realizou-se uma revisão da literatura sobre 

saúde mental dos universitários brasileiros. A bus-
ca foi realizada nas bases de dados LILACS, P@
PSIC e Scielo Brasil compreendida entre os anos 
de 2010 a 2015. Foram utilizados os seguintes de-
scritores: saúde mental, transtorno mental, univer-
sitários, serviços de saúde. 
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Foram encontrados 69 trabalhos. Destes, 
foram excluídos 23 trabalhos, pois optou-se em 
priorizar estudos com discentes brasileiros e os 
trabalhos completos. Desta forma, a amostra final 
foi constituída por 47 trabalhos, que foram lidos 
na íntegra. Primeiramente, foram identificados os 
objetivos das pesquisas no intuito de agrupá-las 
dentro de uma mesma categoria e, também, clas-
sificar os trabalhos por ano, formação dos autores, 
delineamento metodológico e principais resulta-
dos. Dentro do delineamento metodológico inves-
tigou-se: a abordagem, áreas do conhecimento e 
região geográfica da população estudada. Para que 
fosse possível conhecer as peculiaridades e ofer-
ecer sugestões pertinentes ao contexto brasileiro

Resultados e Discussão 
Foram utilizados 47 artigos que abordavam 

questões referentes à saúde mental, no período de 
2010 a 2015. A maioria dos estudos sobre o tema 
é de cunho quantitativo, 72,3%. Verificou-se, tam-
bém, uma média de produção de 8 artigos por ano. 

No que se refere à formação dos autores, em-
bora não se tenha uma predominância significativa de 
determinada formação, pode-se identificar que são 
enfermeiros, médicos e psicólogos. Pode-se inferir 
que a formação dos autores pode ter influenciado 
no seu interesse em pesquisar sobre a temática saúde 
mental, visto que, os mesmos lidam constantemente 
com sujeitos portadores de transtornos mentais.

Em relação às características da população 
estudada, constatou-se que as amostras abrangiam 
ambos sexos; a maioria era composta por grad-
uandos na área de saúde – 67,8%, residentes nas 
regiões sudeste, 38,2% e sul, 19,1% seguido pela 
região nordeste, 12,7%.

Os transtornos mentais mais estudados 
foram estresse, ansiedade, depressão, desadapta-
ção social e transtornos mentais comuns, seguindo 
essa ordem de maior para menor frequência. As 
mulheres são as mais acometidas pelos transtor-
nos mentais, seguindo o padrão de outras popu-
lações já estudadas. Outro aspecto relevante foi a 
existência de trabalhos como objetivo de apresen-
tar correlações significativas entre vários fatores 
específicos do contexto acadêmico à presença dos 
transtornos mentais, um total de 36,1%.

Conclusões 
Observou-se que a maioria dos trabalhos 

encontrados se preocupou em identificar a pre-
sença de transtornos mentais e associá-los com 
variáveis sócio demográficas. Outro aspecto im-
portante para ser destacado foi inexistência de 
pesquisas que se propõem a realizar intervenções 
de promoção de saúde na população investigada. 
Acredita-se que trabalhos de revisão de literatura 
sejam importantes para organizar as produções 
sobre determinada área. Este estudo faz parte 
da revisão da literatura de momento inicial para 
uma pesquisa survey com universitários de Araca-
ju. Apesar de apresentar a limitação de identificar 
somente publicações nacionais, mesmo assim 
considera-se que possa auxiliar estudantes e pes-
quisadores interessados no tema em questão, a 
encontrar questões relevantes para fundamentar 
seus estudos.
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Resumo
A agregação, floculação, precipitação e de-

posição de asfaltenos geram graves problemas op-
eracionais, econômicos e ambientais para a indústria 
de petróleo em todas as suas correntes. A remediação 
destes problemas demanda altos custos. Por esse mo-
tivo é grande o interesse em inibir a ocorrência do 
fenômeno de precipitação de asfaltenos. Sobretudo, 
busca-se a plena compreensão dos parâmetros que 
governam a precipitação. Para tal, há a necessidade 
de um método rápido e confiável que permita moni-
torar a estabilidade dos asfaltenos no petróleo. Neste 
cenário, o presente estudo busca analisar a eficiên-
cia de uma técnica espectroscópica (espectroscopia 
de infravermelho próximo – NIR) como técnica 
de monitoramento da agregação de asfaltenos em 
petróleos e sistema modelo com vistas à determina-
ção da estabilidade de asfaltenos em petróleos nas 
condições de dessalgação. Verificou-se que a espec-
troscopia NIR é uma técnica eficiente no monitora-
mento da precipitação de asfaltenos. As condições de 
vazão e pressão estudadas não apresentaram influên-
cia no nível de estabilidade dos asfaltenos.

Introdução
Os asfaltenos não apresentam uma iden-

tidade química comum, e são definidos em fun-
ção da sua solubilidade em alcanos leves e em 

solventes aromáticos. Entretanto, sabe-se que 
eles consistem de macromoléculas formadas por 
anéis poliaromáticos condensados e cadeias lat-
erais alifáticas, apresentando grupos funcionais 
ácidos e básicos e heteroátomos tais como enxo-
fre, oxigênio e nitrogênio em sua estrutura. Essas 
características fazem dos asfaltenos substâncias 
com significativas propriedades tensoativas, con-
ferindo-lhes também tendência à autoassociação, 
originando agregados. A agregação, precipitação 
e deposição de asfaltenos geram sérios problemas 
operacionais, econômicos e ambientais para a in-
dústria de petróleo, que anseia por tecnologias ca-
pazes de superá-los (DERAKHSHES et al., 2013; 
MCKENNA et al., 2013).

 A espectroscopia de infravermelho próx-
imo – NIR é uma técnica analítica baseada na 
absorção de ondas eletromagnéticas com compri-
mentos entre 700 e 2500nm (14285-4000 cm-1). 
Bem estabelecida, ela permite analisar multicom-
ponentes presentes em um meio de maneira rápida 
e não-destrutiva, sem demandar pré-tratamentos 
complexos (ARAUJO et al., 2008; BAPTISTA et 
al., 2008). Assim, surge a possibilidade de aplicar 
essa técnica a fim de detectar o onset de precipita-
ção de asfaltenos em sistema modelo e real.

Dessa forma, este trabalho se propõe a apli-
car a espectrometria NIR no monitoramento do 
fenômeno de agregação e precipitação de asfalte-
nos. A importância deste estudo reside na possi-
bilidade de se prever a formação de precipitados 
asfaltênicos em dessalgadoras, de forma a prevenir 
a sua ocorrência durante o processamento.

Materiais e métodos
Foram extraídos via precipitação por hep-

tano seguindo procedimento pré-estabelecido e 
descrito no trabalho de SANTOS (2013).

Parâmetros de solubilidade: Foram realiza-
dos testes de parâmetros de solubilidade dos óleos 
A e B. Os óleos foram disponibilizados pela Petróleo 
Brasileiro S/A – PETROBRAS. Os ensaios foram 
realizados com a adição de n-heptano, variando as 
vazões de 0,5, 1,0, 2,0 e 4,0 ml/min injetados no siste-
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ma através da bomba isocrática. O monitoramento 
ocorreu via espectroscopia NIR, verifi cando o ponto 
de precipitação dos asfaltenos. Os testes foram real-
izados na célula de equilíbrio a alta pressão, variando 
a pressão de 1, 5, 10 e 20 Bar, nos quais o controle 
da variação de pressão foi feito através de bomba tipo 
seringa. A temperatura foi mantida constante a 25°C. 

Resultados e discussão
O parâmetro de solubilidade do petróleo in-

dica sua capacidade em manter estáveis os agregados 
de asfalteno dispersos ou em solução. Ele é calculado 
através do volume de n-alcano necessário para provo-
car a precipitação de asfaltenos conforme Equação 1.

(1)
O ponto de decréscimo seguido de cresci-

mento da linha base dos espectros obtidos con-
forme aumentada a fração de n-heptano no siste-
ma indicou o ponto de precipitação, como pode-se 
ver na Figura 1a. Como forma de melhorar a inter-
pretação dos dados, realizou-se a soma das absor-
bâncias em todo o espectro após excluir a região 
espectral de ruído (4000-4500; 8750-10000 cm-1). 
A determinação do ponto de precipitação se deu 
através da intercessão das duas retas tangentes da 
curva de soma das absorbâncias (Figura 1b).

Como pode ser visto na Figura 2, as faix-
as de vazão de adição de n-heptano e pressão 
do sistema não infl uenciaram na alteração do 
parâmetro de solubilidade. Porém, os estudos de 
continuidade permitirão analisar a infl uência da 
variação de temperatura e sua interação com esses 
parâmetros, utilizando-se das facilidades ofereci-
das pela técnica de monitoramento empregada.

Conclusão
A partir dos resultados pode-se concluir 

que o monitoramento por espectroscopia NIR foi 
capaz de detectar o onset de agregação dos asfalte-
nos. Sobretudo, lançou-se uma nova estratégia de 
interpretação dos dados espectrais. Contudo, es-
tudos sequenciais são necessários para identifi car 
as condições de dessalgação ideais para prevenção 
da precipitação dos asfaltenos utilizando-se da fer-
ramenta empregada. 
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Resumo:
Este projeto refere-se à preparação e carac-

terização de microesferas porosas de quitosana, a 
partir da síntese simultânea de nanopartículas de 
ouro aprisionadas em hidrogel e posteriormente 
removidas das esferas. O material assim obtido 
preserva a biocompatibilidade da quitosana, ge-
rando poros passíveis de ancorar moléculas di-
versas com potencial aplicação no carreamento 
de fármacos e imobilização enzimática para apli-
cação em biocatálise. A proposta inclui também a 
busca por metodologias de síntese de nanopartícu-
las poliméricas com propriedades desejáveis para 
aplicação nessa área, porém mais desafiadoras no 
contexto desse projeto. A síntese de microesferas 
de quitosana é algo bem relatado na literatura, no 
entanto o controle efetivo de porosidade ainda 
representa um desafio, considerando que vários 
fatores concorrem na síntese reprodutível e mes-
mo em grande escala. É conhecido que o ouro 
metálico apenas pode ser dissolvido em solução 
concentrada de água régia (solução 1:3 de ácido 
clorídrico, HCl, e ácido nítrico, HNO3), o que 
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garante a efetiva retirada do ouro aprisionado na 
matriz polimérica gerando uma galeria de poros, 
cujo volume deve ser equivalente à dimensão das 
nanopartículas de ouro utilizadas como “molde” 
(do inglês template).

Introdução 
A quitosana é a forma desacetilada da quitina, 

segundo polímero mais abundante na natureza, ex-
traído de exoesqueleto de crustáceos e insetos, além de 
alguns fungos. Sua composição é baseada pelo agru-
pamento de unidades monoméricas de β-(1→4)-2-
amino-2-desoxi-D-glicose e β-(1→4)-2-acetamida-2-
desoxi-D-glicose. Esse polímero é insolúvel em água, 
ácidos concentrados, álcalis, álcool e acetona, sendo 
completamente solúvel em soluções de ácidos orgâni-
cos, quando o pH da solução é menor do que 6. 

A quitosana é um excelente ligante (quelan-
te) e essa importante propriedade pode ser apli-
cada nas áreas farmacêutica, de saúde, de purifi-
cação de água e alimentícia. Essa propriedade de 
formar complexos com vários íons metálicos é útil 
na quelação de ferro, cobre e magnésio, podendo 
ser utilizada também para remover íons de metais 
pesados tóxicos, tais como prata, cádmio, mer-
cúrio, chumbo, níquel e cromo, que se  encontrem 
em níveis acima daqueles que podem ser tolerados. 

Alguns materiais que possuem cargas nega-
tivas, tais como proteínas, polissacarídeos aniôni-
cos, ácidos nucléicos, ácidos graxos, têm forte 
interação com a quitosana, que apresenta carga 
positiva. Este fato justifica a excepcional atividade 
da quitosana sobre eles. Além disso, esse políme-
ro é um excelente floculante devido ao grande 
número de grupos NH3+ que podem interagir com 
colóides carregados negativamente. 

Diferentes configurações de quitosana po-
dem ser obtidas no processo de desacetilação da 
quitina e estas configurações podem ser empregadas 
no processo de imobilização de enzimas.  Entretanto, 
as formas de hidrogeis e membranas são as mais em-
pregadas devido às alterações físicas obtidas, como o 
aumento do diâmetro de poros do suporte, ideal para 
o processo de imobilização de enzimas. 

As carapaças de crustáceos são resíduos 
abundantes e rejeitados pela indústria pesqueira 
que, em muitos casos, as consideram poluentes. 
Sua utilização reduz o impacto ambiental causado 
pelo acúmulo nos locais onde é gerado ou esto-
cado.  Além de proporcionar uma vantajosa re-
lação custo-benefício do projeto, substituindo 
polímeros que adicionam custos ao produto final, 
como Aristoflex ou Carbogel pela quitosana. 

Métodos:
1. Preparação das microesferas de quitosana - Pre-

para-se um hidrogel de quitosana 4% em solução 
aquosa de ácido acético 3%, sob agitação magné-
tica e aquecimento entre 40 ºC e 50 ºC, por 12 h. O 
hidrogel obtido é gotejado com auxilio de seringa 
em solução aquosa 2,0 mol.L-1 de  hidróxido de 
sódio (NaOH). A amostra pura obtida será usada 
para comparação com os resultados obtidos na 
síntese contendo nanopartículas de ouro.

2. Preparação das microesferas porosas de quitosana 
- Todo o processo descrito no item 1 da preparação 
das microesferas de quitosana apenas acrescentando 
10 mL de solução 1,0 mmol.L-1 de HAuCl4.3H2O 
para a preparação  do sistema proposto.  Em segui-
da o material obtido é imerso em solução de água 
régia (solução 1:3 de ácido clorídrico, HCl, e ácido 
nítrico, HNO3) por 5 min e seguidamente lavado 
com solução aquosa 2% de hidróxido de Amônio 
(NH4OH) para neutralização total, além de lavagem 
com água destilada até neutralização total do meio.

3.Caracterização das microesferas com e sem 
nanopartículas de ouro - As microesferas de quitosana 
com e sem AuNP serão caracterizadas quanto à 
morfologia  por MEV-FEG,  pelas propriedades 
físico-químicas por DRX, UV-Vis,  FTIR e TGA/
DSC e quanto à textura microestrutural por adsor-
ção/dessorção de Nitrogênio.

Resultados Esperados
Obter microesferas porosas de quitosana 

biocompatíveis, a partir de metodologia simples 
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via “molde” de nanopartículas de ouro com habili-
dade para carreamento de fármacos e imobilização 
enzimática; Obter microesferas porosas de quito-
sana com dimensão de poros compatíveis com 
macromoléculas de fármacos; Obter microesferas 
porosas de quitosana potencialmente aplicáveis 
para o ancoramento de enzimas para aplicação em 
processos biocatalíticos.
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Resumo
A contaminação ambiental por resídu-

os industriais e agrícolas causa grande impacto 
ecológico. O desenvolvimento de técnicas para a 
sua remediação tem recebido destaque nas últimas 
décadas. Diversos são os trabalhos presentes na 
literatura que descrevem a utilização de bactérias 
por demonstrarem à capacidade em se adaptar as 
variedades de condições ambientais, devido ao seu 
crescimento rápido e versatilidade metabólica [1]. 
A utilização de micro-organismo para redução de 
poluentes ambientais é uma alternativa ecologica-
mente eficaz. O objetivo do projeto é avaliar a bio-
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degradabilidade microbiana sobre o bio-óleo, bio-
diesel e glicerol, utilizando Acinetobacter sp., Bacillus 
sp. e Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853.

Introdução 
A emissão de poluentes industriais, princi-

palmente efluentes contaminados com produtos 
tóxicos, como bio-óleo, biodiesel e glicerol, e metais 
pesados, contaminam a água e o solo das áreas ad-
jacentes [4, 7], o que traz danos para a fauna, flora e 
saúde da população residente nas proximidades [7]. 
O tratamento de efluentes industriais é uma questão 
econômica e de saúde pública, pois a água corre-
tamente tratada pode ser reutilizada pela indústria, 
agricultura ou irrigação urbana [5] ou liberada sem 
causar contaminação hídrica e de solo. 

Para o tratamento de efluentes industriais 
são utilizados métodos físicos, químicos e biológi-
cos, ou uma associação de dois ou mais métodos 
[6]. O tratamento químico baseia-se na formação 
de flocos do material poluente em solução co-
loidal para posterior remoção do seu sedimento. 
O tratamento biológico consiste na utilização de 
micro-organismos para degradação de poluentes 
convertendo-os em dióxido de carbono, água e 
sedimentos. Ainda, o tratamento biológico pode 
ser realizado através de enzimas, fitorremediação, 
algas e bioeletroquímica [5,6]. Por outro lado, o 
tratamento físico utiliza a adsorção para remover 
os componentes nocivos da água [5].

Materiais e métodos 
Micro-organismos: os micro-organismos 

Acinetobacter sp., Bacillus sp. e Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 27853 foram cultivados em meio mineral 
constituído por KH2PO4 (3g/L) K2HPO4 (7g/L), 
MgSO4 (0,2 g/L), (NH4)2SO4 (1,0 g/L) acrescido 
de bio-óleo, biodiesel e glicerol como fonte de car-
bono. Os micro-organismos foram cultivados a 37° 
C durante 48h. Após o cultivo foi avaliado o cres-
cimento por turbidimetria, utilizando espectrofotô-
metro em comprimento de onda de 600 nm [2]. 

Análise da Demanda Química de 
Oxigênio (DQO): No intuito de medir a quan-

tidade de matéria orgânica suscetível à oxidação por 
meio biológico, amostras cultivo pós-tratamento 
microbiano em biodiesel, bio-óleo e glicerol foram 
submetidas à análise de DQO. A quantificação foi 
alcançada por método colorimétrico em função do 
dicromato de potássio ser consumido pela oxidação 
da matéria orgânica. Para a determinação dos valores 
da DQO, foram colocados em uma cubeta 1,5 mL 
de solução digestora (dicromato de potássio e sulfato 
de mercúrio), 2,5 mL de amostra (cultivo bacteriano) 
e 3,5 mL de solução de (ácido sulfúrico e sulfato de 
prata). Em seguida o material foi aquecido a 150°C 
por 2 horas em refluxo fechado, e após resfriamento 
foi efetuada a leitura da absorbância em espectro-
fotômetro (Hach DR/2010) a 600 nm. A concentra-
ção de DQO foi determinada a partir de uma curva 
padrão obtida com solução de biftalato de potássio.

Resultados e Discussão 
A diminuição da absorbância e da DQO 

nos meios cultivados com Acinetobacter sp., Bacillus 
sp. e Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 demon-
stra o consumo de substâncias orgânicas durante o 
crescimento bacteriano. Portanto, a análise da ab-
sorbância dos meios de cultivo mostra que todos 
os micro-organismos consumiram os poluentes e 
cresceram nesses meios.

Os valores de DQO para biodiesel (445.400 
mg O2/L) está dentro dos valores encontrados por 
JARUWAT (2010), que foram de 312.000 a 588.800 
mg O2/L [8]. Já o trabalho de POLETO (2015), 
mostrou que a demanda química de oxigênio do 
glicerol foi de 1.679.063 mg O2/L [9], valor maior 
que o observado no nosso trabalho (1042333 mg 
O2/L) o que demostra que a metodologia para 
análise da DQO utilizada pode interferir na quan-
tificação dos compostos orgânicos.   

Acinetobacter sp. mostrou melhor crescimen-
to no meio controle (sacarose) que no glicerol e 
bio-óleo, já que o valor de absorbância foi maior 
no primeiro meio, mostrando a preferencia da bac-
téria para meios com maior teor de açúcar.

O maior índice de degradação do meio de 
glicerol pelas bactérias pode ser devido ao seu 
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consumo durante o crescimento bacteriano, que 
utiliza o glicerol como fonte de carbono na fase 
exponencial de crescimento [9]. Por outo lado, a 
análise da DQO de Pseudomonas sp. mostrou mel-
hor crescimento da bactéria em glicerol e bio-óleo 
com valores de degradação de 51,16% e 41,35%, 
respectivamente.

Conclusões 
Por meio dos resultados obtidos, foi pos-

sível avaliar que os micro-organismos utilizados 
no trabalho conseguiram crescer melhor em bio-
óleo, biodiesel e glicerol quando comparados com 
o controle (sacarose), demonstrando que as bacté-
rias estudadas podem ser utilizadas no tratamento 
de efluentes. Entretanto, Acinetobacter sp. apresentou 
melhor crescimento no meio controle (sacarose).

Pseudomonas sp. foi o micro-organismo com 
melhor crescimento nos poluentes estudados, re-
alizando melhor biorremediação.

 A adição de micro-organismos de-
gradantes é uma alternativa para baratear os cus-
tos do tratamento de efluentes e minimizar a lib-
eração de compostos tóxicos. Além de que alguns 
metabólitos, como nitrogênio e enzimas de inter-
esse industrial podem ser obtidas através do pro-
cesso de biorremediação. 
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Resumo:
Os resíduos agroindustriais são denomi-

nados de biomassa, com isso nos últimos anos 
vem sendo estudadas novas tecnologias para 
aproveitamento de biomassas residuais agregan-
do valores econômicos e energéticos. O presen-
te trabalho tem por objetivo: analisar os princi-
pais parâmetros associados com a operação de 
reator de pirólise; avaliar o efeito das variáveis 
no rendimento do bio-óleo a partir da produção 
do planejamento experimental; caracterização 
qualitativa o bio-óleo;

 
Introdução
A biomassa pode ser classificada como 

uma fonte biológica, capaz de armazenar energia 
química, através da fotossíntese, e ser liberada para 
diversas aplicações por diversos processos, tais 
como a pirólise (CORTEZ et al., 2006).

O processo de pirólise juntamente com 
a temperatura controla os principais parâmet-

ros que são: taxa de aquecimento, temperatura 
mínima e máxima, tempo de residência. Esses fa-
tores contribuem para qualidade final do produto 
(ZHANG et al., 2013). Com isso, os testes experi-
mentais foram feitos em um sistema de pirólise de 
leito fixo.

Matérias-primas
Fibra de coco verde
O coco verde foi processado utilizando um 

moinho industrial localizado na EMBRAPA, foi 
seco utilizando uma estufa, na sequencia as fibras 
foram cortadas e trituras usando um moinho de 
facas a granulometrias entre 0,26–0,3 mm.

Pirólise da Biomassa
Foi usado um Sistema de Devolatilização de 

Sólidos e Líquidos em escala laboratorial utilizou-
se uma massa no reator de 150g da matéria prima, 
manteve-se à 1ºC a temperaturas dos condensa-
dores controlando-os com a ajuda do banho ter-
mostático.

Caracterização do Bio-óleo Produzido
Cromatografia Gasosa Bidimensional 

Abrangente com detector de Espectrometria de 
Massas por GCxGC/qMS.

Resultados e Discussão 
Análise Termogravimétrica (TG) 
A natureza da composição da biomassa in-

fluência esta determinação (SANCHEZ-SILVA et 
al., 2009). Assim os componentes da fibra de coco 
verde apresentam perfis pirolítico que ocorrem nas 
faixas de temperaturas entre 200-500°C. A lignina, 
porém, é mais difícil de decompor completamente 
em temperaturas de 500°C, apresentando perda de 
massa em um intervalo mais amplo de 160-900°C 
(SANCHEZ-SILVA et al., 2012). Isto é condizente 
com a temperatura máxima em que foi realizada a 
pirólise neste trabalho a 700°C. 

Rendimento Líquido
A Tabela 1 mostra os resultados obtidos 

através da pirólise da fibra do coco verde.
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Tabela 1 – Ordem dos experimentos em-
pregados no planejamento fatorial 23. Condições: 
Temperatura = 220, 440, 660 ºC; Granulemetria = 
10 Mesh, entre 0,26 – 0,3, fibra inteira; Vazão = 1, 
15, 30 mL/min.
Exp. Temperatura Granulometria Vazão R. Liquido (%)

1 1 1 1 40,83

2 1 1 -1 40,01

3 1 -1 -1 39,09

4 1 -1 1 36,68

5 -1 -1 -1 25,18

6 -1 1 1 25,24

7 -1 -1 1 26,05

8 -1 1 -1 23,58

9 0 0 0 37,53

10 0 0 0 39,14

11 0 0 0 39,86

Caracterização Química
A classe dos fenóis é predominante no bio-

óleo estudado, o que confirma maior produção de 
fenóis oriundos principalmente da decomposição 
da lignina sendo confirmado pela dissertação de 
Bispo (2014).

Conclusões
Os resultados experimentais indicam o 

potencial da utilização das biomassas estudadas 
como fonte geradora de produtos de interesse in-
dustrial (combustível, petroquímica, farmacêutica) 
além de reduzir o impacto ambiental causado pelo 
acúmulo.
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Resumo: 
Os peixes são organismos com facilidade 

de se infectar por parasitas, condição justificada 
pelo ambiente aquático. A Família Cichlidae está 
entre uma das maiores e mais diversas Famílias 
de peixes dulcícolas, sendo seus espécimes en-
contrados em diversos habitats e sob condições 
distintas. Por esse motivo são excelentes materi-
ais de estudos ecológicos e potenciais transmisso-
res de zoonoses, além de fonte de estudo sobre 
a distribuição espacial de parasitas nos sistemas 
aquáticos. O presente trabalho visa estudar a fauna 
parasitária de ciclídeos da região do Baixo rio São 
Francisco, verificando a influência dos habitats 
na composição específica. Foram analisados 22 
exemplares de Cichla ocellaris, sendo que 54,55% 
estavam parasitados por pelo menos uma espécie 
de parasita. Foram encontrados trematódeos do 

Gênero Austrodiplostomum no olho e na cavidade 
cranial, além cestódeos no intestino, o qual apre-
sentou maior intensidade de infecção.

Introdução 
Os ciclídeos são peixes pertencentes a um 

dos maiores e mais importantes grupos de organ-
ismos aquáticos, apresentam ampla ocorrência 
geográfica e importância econômica nas diversas 
regiões onde são encontrados, desde a aquari-
ofilia até a pesca esportiva e consumo alimentar 
(ARAUJO et al., 2009). 

O Tucunaré, Cichla ocellaris, é um dos 
ciclídeos com ocorrência verificada para o Rio São 
Francisco, considerado como espécie introduzida. 
Organismos introduzidos, intencionalmente ou aci-
dentalmente em habitats não endêmicos, podem le-
var a alterações drásticas na cadeia trófica, chamada 
de cascata trófica, e estas alterações impactam toda 
a cadeia (DELARIVA et al., 1999). Para Mackenzie 
(1999), a biodiversidade de parasitas em um sistema 
ecológico está intrinsicamente relacionada com as 
condições do meio em que vivem.

Com a variedade de sistemas aquáticos ocu-
pados pelos ciclídeos e suas respectivas diferenças 
morfológicas, o estudo da parasitofauna se mostra 
como uma excelente ferramenta de pesquisa para 
o entendimento das relações ecológicas e suas 
diferenças quando comparados a outros resulta-
dos. O objetivo deste trabalho é avaliar a parasi-
tofauna de Cichla ocellaris em diferentes regiões do 
Baixo rio São Francisco, verificando a influência 
dos habitats nesta composição.

Materiais e métodos
Entre março e agosto de 2015 foram adquiri-

dos 33 espécimes de Cichla ocellaris identificados de 
acordo com Kullander et al. (2006), provenientes de 
pescadores artesanais da região do Baixo Rio São 
Francisco, que foram transportados em caixas tér-
micas até o Laboratório de Biologia Tropical, Insti-
tuto de Tecnologia e Pesquisa, Aracaju, SE. 

Os dados biométricos (CT- comprimento 
total; CP- comprimento padrão; e peso) e o sexo 
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dos peixes foram aferidos. O estudo parasitológi-
co foi feito a partir de uma incisão longitudinal na 
face ventral desde a cloaca até o opérculo, para 
expor todos os órgãos localizados na cavidade 
abdominal, além da cavidade cranial e os globos 
oculares. Os parasitas encontrados foram proces-
sados seguindo metodologia descrita em Eiras et 
al. (2006). Os índices parasitários foram calculados 
segundo Bush et al. (1997).

Resultados e Discussão
Foram analisados 22 exemplares de C. ocel-

laris e apenas 12 estavam parasitados por pelo 
menos um parasita. Os índices parasitológicos 
de prevalência (P), intensidade média (IM ± DP), 
abundância média (AM ± DP) foram calculados 
para cada sítio de infecção e grupo de parasita.

Tabela 1: Índices epidemiológicos dos para-
sitas encontrados em Cichla ocellaris coletados no 
Baixo rio São Francisco.

Parasita Sítio de 
infecção P IM (±DP) AM (±DP)

Austrodi-
plostomum 
sp.

Olho 27,2% 11,3(±19,8) 3(±10,9)

Cavidade 
cranial 22,7% 11,2(±21,6) 2,5(±10,6)

Cestoda Intestino 36,3% 23,2(±22,9) 8,4(±17,5)

O grupo dos cestódeos apresentou maior 
intensidade de infecção em relação ao grupo dos 
trematódeos (Austrodiplostomum sp.). Bell et al. (1991) 
afirma que essa frequência pode ser explicada pela 
dieta do hospedeiro que facilita a reprodução dos 
parasitas através da abundância de recursos ali-
mentares, além de serem geralmente predadores de 
topo não tendo uma considerável desvantagem na 
obtenção de alimento. Outra possível explicação é a 
coevolução entre hospedeiro e parasita, que permite 
uma maior interação e maior grau de dependência 
do parasita com o hospedeiro.  

Conclusões
O conhecimento sobre a fauna parasitária 

dos ciclídeos ocorridos no Baixo São Francisco 

permite um melhor entendimento sobre as relações 
ecológicas tanto do hospedeiro quanto do parasita, 
assim como sua biodiversidade e distribuição.
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Resumo: 
A pesquisa avaliou a amplitude de movi-

mento do joelho antes e após o uso da técnica de 
mobilização neural. Participaram da pesquisa 03 
homens sedentários com média de idade de 21 
anos. Os voluntários foram submetidos à técnica 
de mobilização nos isquiostibiais, através da técni-
ca tensionante grau IV de Maitland. Após a análise 
dos resultados, foi possível observar que técnica 
foi eficaz tanto no ganho entre as sessões quanto 
no ganho antes e após a técnica.

Introdução
A mobilização neural atua nos comprome-

timentos da mecânica e da fisiologia do sistema 
nervoso, trazendo como benefícios maior movi-
mento, elasticidade e melhor condução do fluxo 
axoplasmático, proporcionando ao individuo a 
função normal do movimento.  Essa técnica tem 
a finalidade de melhorar a neurodinâmica e resta-
belecer o fluxo axoplasmático, proporcionando a 
homeostasia dos tecidos nervosos (1). 

Para que haja amplitude de movimento 
normal é necessário haver mobilidade e flexibili-
dade dos tecidos moles que circundam a articula-
ção e que os segmentos sejam movimentados em 
sua amplitude completa periodicamente. A mo-
bilidade adequada dos tecidos moles e articulação 
parece ser também um fator importante na pre-
venção de lesões novas ou recorrentes (2).

Com isso, esse trabalho é justificado para ob-
servar se a técnica de mobilização neural é eficaz no 
aumento da amplitude do joelho. Até o momento, 
poucos estudos analisam essa temática tornando in-
teressante o desenvolvimento dessa pesquisa.

Casuística e métodos
Até o momento 03 voluntários do gênero 

masculino, sedentários e média de idade de 21 
anos foram recrutados para a realização da técnica 
de mobilização neural no membro inferior domi-
nante e não dominante. A técnica consistiu no uso 
efetivo da técnica de mobilização neural nos isqui-
ostibiais, através da técnica tensionante grau IV 
de Maitland, realizada em 03 séries de 01 minuto, 
com intervalo de 30 segundos durante 04 sessões 
intercaladas com um dia de descanso. A amplitude 
foi aferida através da goniometria.

Os voluntários não possuíam qualquer 
doença osteomuscular ou neuropsiquiátrica e/
ou que faziam uso de medicação analgésica, anti-
inflamatória e ansiolítica e/ou participem de trata-
mento ortopédico, neurológico ou psiquiátrico no 
período dos testes. O projeto foi aprovado pelo 
CEP/UNIT sob o CAAE 39620114.1.0000.5371 
e os participantes da pesquisa assinaram o TCLE 
previamente. A análise estatística utilizada foi o 
teste t de Student e índice de significância de 0,05.

Resultados e Discussão 
Durante a aplicação da técnica de mobiliza-

ção neural no membro inferior dominante, foi ob-
servada diferença estatística significativa durante o 
antes e o após aplicação na primeira, na segunda e 
na quarta sessões (p<0,03). Em relação ao ganho 
de amplitude entre as sessões, foi observado que 
a técnica manteve esse ganho, exceto na 3ª sessão 
(p>0,12).

Quando avaliado a aplicação da técnica de 
mobilização neural no membro inferior não domi-
nante, foi observado que apesar de existir o ganho 
de amplitude em todas as sessões, somente na se-
gunda sessão houve diferença estatística significa-
tiva (p<0,02).
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Alguns autores relatam que a mobilização 
neural é utilizada para restabelecer o equilíbrio 
dinâmico entre o movimento relativo dos tecidos 
neurais e interfaces mecânicas vizinhas, permitin-
do assim reduzir pressões intrínsecas no tecido 
neural e, assim, promover a melhora função fisi-
ológica gerando flexibilidade mantida(2,3).

Conclusões 
A técnica de mobilização neural aplicada 

nos isquiotibiais para aumento de amplitude de 
joelho foi eficaz tanto no ganho entre as sessões 
quanto no ganho antes e após a técnica. A técnica 
de alongamento passivo e a associação dessa téc-
nica com a mobilização neural é prevista na con-
tinuidade do projeto. Com isso, acredita-se possa 
ser estabelecida qual a técnica mais adequada para 
utilização no dia-a-dia do fisioterapeuta.
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Resumo 
O consumo crescente de drogas pelos mais 

diversos atores que compõem a sociedade con-
temporânea tem se transformado num problema 
mundial de saúde pública. Objetiva-se com este 
estudo analisar o consumo de bebidas alcoólicas 
por adolescentes escolares da rede Estadual de 
Ensino de Aracaju.  Trata-se de um estudo, com 
levantamento de dados primários e abordagem 
analítica quantitativa que está sendo realizada nas 
escolas da rede Estadual de Ensino de Sergipe na 
Diretoria Estadual de Aracaju. A população do 
estudo é composta por aproximadamente 26 es-
colas, 14.418 alunos matriculados no Ensino Fun-
damental e 7.401 alunos matriculados no Ensino 
Médio. Como instrumento de pesquisa está sendo 
utilizado o Questionário da Organização Mundial 
da Saúde - OMS, adaptado no Brasil por Carlini-
Cotrim et al. Para as comparações estatísticas 
entre dados obtidos está sendo utilizado o teste 
qui-quadrado com nível de significância de 5%. Os 
adolescentes deste estudo fazem uso precoce de 
bebidas alcoólicas havendo um aumento do con-
sumo com o aumento da idade.  

Introdução 
O consumo crescente de drogas pelos mais 

diversos atores que compõem a sociedade con-
temporânea tem se transformado num problema 
mundial de saúde pública (COSTA et al., 2007). 

Segundo Galduroz et al., 2010, o uso abu-
sivo de bebidas alcoólicas por estudantes escolares 
no Brasil está associado a família, relação ruim ou 
regular estabelecida pelo adolescente com sua mãe 
aumentou em 61% a possibilidade de ser usuário 
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pesado de álcool e quando o mesmo ocorre com o 
pai aumenta 46%.

Entre a população de estudo da pesquisa re-
alizada por Malta et al., 2011, nas 26 capitais dos es-
tados brasileiros e Distrito Federal, o uso do álcool 
é maior com o aumento da idade, quanto menos o 
adolescente frequenta as aulas sem o conhecimento 
dos pais maior a possibilidade de consumo. O es-
tudo mostra que residir com os genitores, possuir 
hábitos familiares simples como fazer pelo menos 
uma refeição com pais ou responsáveis e saber o 
que os jovens fazem com seu tempo livre tem efeito 
protetor no consumo de bebidas alcoólicas.

A preocupação com a emergência progres-
siva deste assunto também tem sido tema de in-
vestigação científica em âmbito estadual. Em um 
estudo na Grande Aracaju, Oliveira et al. (2014) os 
adolescentes pesquisados relataram consumir be-
bida alcoólica uma a duas vezes na vida, havendo 
ainda os que referiram ter utilizado mensalmente e 
semanalmente, estes estariam  em risco de aumen-
to do consumo de substâncias psicoativas lícitas.

Neste contexto, objetiva-se com este estudo 
analisar o consumo de bebidas alcoólicas por adoles-
centes escolares da rede Estadual de Ensino de Aracaju. 

Materiais e métodos 
Trata-se de um estudo descritivo seccional 

do tipo “survey”, com levantamento de dados 
primários, e abordagem analítica quantitativa.

A pesquisa está sendo realizada nas esco-
las da rede Estadual de Ensino de Sergipe na Di-
retoria Estadual de Aracaju (DEA). A população 
de estudo é composta por aproximadamente 26 
escolas, 14.418 alunos matriculados no Ensino 
Fundamental (8º e 9º ano) e 7.401 matriculados no 
ensino médio regular. O quantitativo das escolas 
e alunos para o plano de amostragem foram cole-
tados no Portal da Educação da Secretaria do Es-
tado de Educação de Sergipe (SEED, 2014). O cál-
culo foi realizado utilizando a fórmula de Barbetta 
(2010). Para coleta de dados estão sendo aplicados 
Questionários da Organização Mundial da Saúde - 
OMS adaptado no Brasil por Carlini-Cotrim, vali-

dado nos levantamentos realizados pela CEBRID 
(GALDUROZ, 2010).

Participam deste estudo, adolescentes de am-
bos os sexos na faixa etária de 10 a 24 anos de idade, 
seguindo a classificação do Ministério da Saúde. 
Serão excluídos aqueles que na matrícula consta 
algum tipo de comprometimento cognitivo e/ou 
emocional, deficientes auditivos que não estejam 
acompanhados por interprete e deficiente visual.

Este estudo faz parte de um projeto maior 
intitulado: Estratégias Pedagógicas de Educação e 
Saúde e o Uso de Substâncias Psicoativas na Rede 
Estadual de Ensino da Grande Aracaju aprovado 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 
Tiradentes sob parecer no 927.71. Está sendo real-
izada análise descritiva sobre o consumo de bebidas 
alcoólicas quanto à prevalência e padrão de consumo. 

Resultados parciais
O álcool é uma substância muito consumida 

por adolescentes do ensino fundamental e médio. Em 
relação ao início da experimentação do álcool os dados 
retratam faixas etárias precoces tanto no ensino médio 
(13-15 anos de idade - 29,3%) quanto no ensino fun-
damental (12-15 anos de idade 32,6%), no entanto há 
um grupo que declara nunca ter feito uso (39,7%). 

Conclusões 
O álcool é uma substância de grande con-

sumo pela população em geral. Os adolescentes 
deste estudo fazem uso precoce de bebidas al-
coólicas havendo um aumento do consumo com 
o aumento da idade.  

A vulnerabilidade dos jovens pode influen-
ciar o início do consumo e consequentemente ter 
problemas futuros com uso/abuso de bebidas al-
coólicas. Acredita-se que a influência dos veículos 
de informação pode estimular e incentivar o con-
sumo através de propagandas.

Neste contexto, a escola precisa, portanto, 
conhecer a realidade da comunidade, o perfil dos 
estudantes para traçar metas e objetivos que pos-
sam estimular a participação destes nos diálogos e 
orientá-los sobre o consumo de bebidas alcoólicas. 
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Resumo
O estudo do estresse em estudantes na área 

da saúde tem sido de grande relevância para litera-
tura científica, especialmente nos últimos anos. Um 
dos motivos para o aumento de pesquisas sobre esse 
tema está no efeito que o estresse acarreta para o 
aluno. Na saúde, a impressão negativa dessa variável 
tem sido destacada com base na suposição e nos 
achados de que estudantes estressados diminuem 
seu desempenho e aumentam os índices de evasão. 
Tendo em vista a relevância do tema, o presente tra-
balho se propõe a analisar os índices de estresse em 
alunos matriculados nas disciplinas de semiologia e 
semiotécnica do curso de enfermagem. 

Introdução
A Enfermagem consiste na arte do cuidar 

e nesse aspecto o estudante prepara-se para re-
alizar ações que integram concentração, aptidão e 
competência. Muitas vezes, o estresse vivenciado 
durante a graduação leva o estudante a situações 
de sofrimento tais como ensinos clínicos práti-
cos, conflitos entre trabalhos acadêmicos e, dessa 
forma, desencadeando o estresse (SILVA et al., 
2011). A complexidade deste curso e o lidar com 
os limites humanos fazem com que o universitário 
frequentemente crie sentimentos de inaptidão fr-
ente às atividades exigidas durante sua formação 
profissional (NINO, 2010).

A preocupação com a qualidade de vida 
desses estudantes vem sendo alvo de estudos a 
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nível mundial, os quais demonstram a presença de 
fatores estressantes na educação médica e sua con-
sequência para a saúde dos mesmos (CARNEIRO, 
2010). Algumas pesquisas envolvendo alunos de 
graduação foram feitos em diversas universidades 
internacionais (KAUR; SHARMA, 2011), en-
tretanto, apenas recentemente iniciou-se a investi-
gação sobre a qualidade de vida da população dis-
cente universitária brasileira (OLIVEIRA, 2011). 

Para Costa (2008), os componentes cur-
riculares das escolas de enfermagem são altamente 
estressantes e para isso é necessário métodos que 
acompanhem esses acadêmicos a fim de auxiliá-
los nessa problemática. No Brasil, estudos relatam 
a presença de transtornos mentais entre os estu-
dantes de Enfermagem, como insônia, quadros 
depressivos, transtornos alimentares e esses fa-
tores podem influenciar na escolha da formação 
do acadêmico (FARIA, 2011).        

Por fim, é necessário salientar que a presente 
pesquisa justifica-se pela escassez de estudos sobre 
o estresse relacionados com a vida acadêmica do es-
tudante de Enfermagem no âmbito da vivência das 
disciplinas básicas de Semiologia e Semiotécnica, 
tais como mudanças na capacidade de raciocínio, 
memorização e interesse do jovem em relação ao 
processo evolutivo da aprendizagem. Sendo assim, 
esta pesquisa tem como objetivo Identificar a pre-
valência e sintomatologia de estresse em discentes 
regularmente matriculados nas disciplinas de Se-
miologia e Semiotécnica do Curso de Enfermagem 
de uma instituição de ensino superior.

Materiais e métodos
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, 

com abordagem quantitativa. A amostra foi com-
posta por acadêmicos regularmente matriculados 
no semestre, cursando as disciplinas de Semiologia 
e Semiotécnica da Enfermagem. A coleta de dados 
foi realizada através da aplicação de um questionário, 
tendo duração aproximada de 10 minutos, em perío-
do de aula, com autorização prévia da coordenação 
do curso e os dados foram tabulados com o auxílio 
do programa SPSS versão 21.0.

Resultados parciais 
A amostra estudada até o momento foi de 

771 estudantes de enfermagem, sendo 87,3% (673) 
do gênero feminino e 12,7% (98) do masculino, com 
idade de 18 a 55 anos e faixa etária predominante de 18 
a 24 anos (74,6%). Quanto ao estado civil, 85,3% (658) 
eram solteiros, 84,6% (652) não possuíam filhos e 70% 
(540) não exerciam atividade remunerada. Em relação à 
moradia, 51,9% (400) residem na zona sul, 56,3% (434) 
em companhia dos genitores e 48,1% (371) utilizam 
o transporte público coletivo para se locomover até a 
universidade. Quanto ao turno 56,5% (436) cursam en-
fermagem nos períodos vespertino e noturno e 43,5% 
(335), matutino e vespertino. Quanto à prática de ativi-
dades extracurriculares, apenas 7,5% (58) referiram par-
ticipar destas atividades, sendo as atividades de extensão 
as mais procuradas 2,7% (21). Em relação ao número 
de vezes em que a disciplina foi cursada, 81,2% (626) 
cursavam a disciplina pela primeira vez, 16,1% (124) 
cursavam a disciplina pela segunda vez, 2,6% (20) cur-
savam a disciplina pela terceira vez e 0,1% (1) cursou a 
disciplina mais de três vezes. O Inventário de Sintomas 
de Stress para Adultos de Lipp revelou que 44,2% (341) 
se encontram na fase de resistência, 19,2% (148) na fase 
de exaustão, 1% (08) se encontram na fase de alerta e 
35,5% (274) não se enquadraram em nenhuma fase 
do teste. Quanto ao uso de medicamentos, 11,3% (87) 
afirmaram utilizar alguma droga para insônia, estresse, 
ansiedade ou depressão. 

Conclusões
A presente pesquisa revelou que os estudantes 

da área de saúde das disciplinas de semiologia e se-
miotécnica que participaram da amostra eram, em sua 
maioria, mulheres na faixa etária entre 18 a 25 anos. 
Com uma alta incidência de estresse entre os alunos, 
prevalecente na fase de resistência do estresse. Tais da-
dos revelam a necessidade de um maior estudo dos fa-
tores estressores presentes na rotina de estudo desses 
alunos nas disciplinas ministradas na instituição. Por-
tanto, é necessário identificar e introduzir medidas de 
prevenção e controle do estresse, buscando uma mel-
horia da qualidade do ensino e de vida desses alunos 
de forma a influir positivamente no aprendizado.
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Resumo:
Comunidades quilombolas são grupos étnicos, 

que se reconhecem a partir de sua história pregressa, 
práticas culturais, com predominância de negros ru-
rais e urbanos, que se autodefinem remanescentes 
dos quilombos. Tais comunidades enfrentam diversas 
dificuldades, desde a escassez de condições de trab-
alho, saúde, lazer, esporte, que afetam diretamente a 
autoestima. O presente trabalho trata-se de um estudo 
qualitativo realizado na comunidade Patioba, Japaratu-
ba-SE, com 42 mulheres participantes entre 25 a 50 
anos. A metodologia participativa com a finalidade de 
estabelecer maior interação destas mulheres, além de 
identificar problemas diante das necessidades do gru-
po, com enfoque no diagnóstico possibilitando contri-
buir para a educação ambiental no que se refere a ações 
educativas interdisciplinares, de forma a desenvolver 
habilidades emancipadoras, assim como promover a 
autoestima. A coleta de dados foi realizada em 01 en-
contro com duração de 02 horas, utilizou-se da Árvore 
dos problemas, com objetivo de verificar problemas, 
causas e consequências geradas. O encontro possi-
bilitou levantar questões que afetam diretamente as 
mulheres, como problemas de saúde, dificuldades so-
cioeconômicas, socioambientais e profissionalização. 
Conclui-se que a partir destes resultados, será possível 
um planejamento de ações que eleve a autoestima e a 
qualidade de vida, a partir de discussões de enfrenta-
mento destes problemas.

Introdução 
Em Sergipe existem 27 comunidades 

quilombolas certificadas desde 2004. No artigo 2º 
do Decreto 4887/2003, “consideram-se remanes-
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centes das comunidades dos quilombos, para os 
fins deste, os grupos étnico-raciais, segundo cri-
térios de autoatribuição, com trajetória histórica 
própria, dotados de relações territoriais específi-
cas, com presunção de ancestralidade negra rela-
cionada com a resistência à opressão histórica so-
frida” (BRASIL, 2003). 

A autoestima é um aspecto avaliativo que 
integra um conjunto de pensamentos e sentimen-
tos que o individuo julga de si mesmo, cuja percep-
ção pode ser positiva ou negativa (KERNIS, 2005). 
Pode-se dizer que a autoestima ou a autoimagem 
estão influenciadas por autoeficácia, a qual pode ser 
entendida como a percepção de competência que o 
individuo tem de si mesmo ao se deparar com diver-
sas situações (SCHWAZER; JERUSALEM, 1995) 
assim, os processos aos quais os sujeitos são submeti-
dos durante toda a vida, suas experiências poderão 
ser extremamente impactantes. É possível que a au-
toestima destas mulheres diante da realidade precária 
a qual estão sujeitas esteja comprometida, com isso 
a presente pesquisa objetiva identificar problemas 
diante das necessidades deste grupo, com enfoque 
no diagnóstico possibilitando contribuir para a edu-
cação ambiental no que se refere a ações educativas 
interdisciplinares, de forma a desenvolver habilidades 
emancipadoras, assim como promover a autoestima 
das mulheres quilombolas deste estudo.

 
Materiais e métodos
Estudo qualitativo, realizado na comuni-

dade Patioba, com 42 mulheres participantes entre 
25 a 50 anos que aceitaram assinar o termo de con-
sentimento livre e esclarecido (TCLE). Foi realiza-
do coleta de dados, em 01 encontro com duração 
de 02 horas, por meio da ferramenta Árvore dos 
Problemas para levantar questões, a fim de com-
preender o contexto de vida e o meio que estão 
inseridas, permitindo trabalhar com os problemas, 
causas e as consequências da comunidade.  

Resultados e Discussão 
As participantes mostraram-se interessadas 

e gradativamente surgiram depoimentos acerca 

dos problemas vivenciados pela comunidade e per-
spectivas quanto ao estudo realizado. No decorrer 
do encontro as participantes estavam à vontade, 
e mostraram-se dispostas a compartilhar suas 
histórias de vida. Os assuntos abordados foram 
as dificuldades com: cana-de-açúcar, queimadas, 
problemas respiratórios, resíduos sólidos, diarreia, 
água contaminada, a falta de incentivo a profis-
sionalização, e a sobrecarga das mulheres que não 
possuem renda fixa e são responsáveis pela casa 
e filhos na ausência dos maridos. Segundo Santos 
(2010), os homens trabalham em terras distantes 
do seu local de moradia ou em zonas rurais próx-
imo a suas casas, deixando quando em sua falta a 
esposa como responsável pelo lar.

De acordo com Lara (2012) e Torales 
(2013), as comunidades quilombolas enfrentam 
diversos problemas como, escassez de trabalho, 
lazer e educação. 

Conclusões 
É necessário avançar nas questões de educa-

ção ambiental e autoestima para auxiliar as mulheres 
a gerenciar suas vidas e elevar o nível de autoestima 
e, por conseguinte a qualidade de vida. Percebe-se 
uma carência de intervenções que promovam e in-
centivem ações que tenham por resultado uma mel-
hora da autoestima das mulheres desta comunidade, 
seja por discussões e encorajamento para enfrenta-
mento de problemas que interferem na vida destas. 
Espera-se com esse estudo que seja realizado diag-
nóstico de ações para educação ambiental no que se 
refere a promoção de autoestima, da qualidade de 
vida e autoeficácia destas mulheres, e que os acha-
dos possam contribuir para um planejamento que 
atenda às necessidades priorizando também os as-
pectos socioambientais.
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Resumo: 
Altos níveis de glicose na circulação san-

guínea favorecem reações de modificação das 
proteínas presentes na matriz extracelular, contri-
buindo no surgimento e na progressão de com-
plicações do diabetes. O objetivo do projeto é 
desenvolver e caracterizar por análise térmica os 
hidrogéis de colágeno modificados com anidrido 
metacrílico (ColMa) ou glicose (ColG) e glicose 
e anidrido metacrílico (ColGMa). O colágeno foi 
modificado com glicose e/ou anidrido metacrílico 
e a caracterização foi realizada utilizando análise 
térmica (Tg/DrTg). O colágeno modificado ape-
nas com glicose apresentou maior estabilidade tér-
mica e menor perda de água em relação aos demais 
polímeros modificados.

Introdução 
Os processos fisiológicos no paciente di-

abético são comprometidos e muitos mecanis-
mos permanecem desconhecidos. A avaliação 
in vitro da atividade celular em matriz diabética 
poderia ajudar a elucidar mecanismos fisiopa-
tológicos da doença. O desenvolvimento de 
uma matriz diabética artificial poderia ajudar 
em estudos sobre a doença. A utilização de gli-
cose como agente reticulante pode mimetizar 
o produto formado in vivo, durante o processo 
crônico de exposição da proteína a altos níveis 
de açúcar. Por outro lado, polímeros como o 
colágeno metacrilado (ColMa - produto da rea-
ção entre o colágeno e o anidrido metacrílico), 
forma um pré-polímero com inúmeras vanta-
gens. Esta pré-funcionalização do colágeno 
com grupos laterais de metacrilato favorece a 
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formação do polímero por fotopolimerização. 
Este método é de particular interesse para apli-
cações biomédicas, uma vez que permite a en-
capsulação viável de células   3D, para estudos 
de culturas de células e poderia ajudar no estu-
do dos mecanismos da Diabetes in vitro (Visser 
et al., 2014).

O objetivo do projeto foi desenvolver e car-
acterizar por análise térmica os hidrogéis de co-
lágeno modificados com anidrido metacrílico e/ 
ou glicose. 

Material e métodos
A extração de colágeno foi realizada se-

gundo a metodologia descrita por Albuquer-
que-Júnior et al. (2009) a partir de tendão bovi-
no. O colágeno foi modificado pelos métodos 
de metacrilação (ColMa), glicosilação (ColG), 
e glicosilação-metacrilação (ColGMa) (Lin et 
al., 2013). Após o período reacional o material 
foi dialisado e liofilizado. A caracterização dos 
polímeros liofilizados foi realizada por termo-
gravimetria (Tg/DrTG), em calorímeto TA-
50WSI Shimadzu, em atmosfera de nitrogênio 
(100 mL/min) em razão de aquecimento de 
10°C/min até 500°C.

Resultados e Discussão 
Foram observados três estágios de ter-

modecomposição. O primeiro evento térmico 
é atribuído a etapa de desidratação, seguido 
de decomposição e carbonização para os 
polímeros modificados. A tabela 1 apresenta as 
etapas dos eventos térmicos dos 4 polímeros 
estudados. A velocidade máxima na etapa de 
desidratação ocorreu nas temperaturas de 92,9, 
85,5, 80,1 e 73,1 das amostras Col, ColG, Col-
Ma, ColGMa, respectivamente. Col e ColGMa 
obtiveram a mesma perda de massa (9,8%), 
seguido do ColMa (8,8%) e ColG (4,0%). Na 
etapa de decomposição os polímeros apresen-
taram percentuais de perda de massa inferiores 
a 10%, sendo que ColMa apresentou compor-
tamento semelhante a Col. A Tmax de ColGMa 

na etapa de decomposição foi maior que os de-
mais polímeros, demonstrando maior estabi-
lidade térmica nesta etapa. A perda de massa 
na decomposição dos polímeros foi entre 50-
60%, exceto para o ColG (12,5%). O polímero 
que apresentou maior estabilidade térmica até 
500°C foi ColG (49,5% de perda de massa). 

Tabela 1. Análise da termodecomposição 
dos materiais colagenosos

Amostras 

Evento endotérmico
(26 - 120°C)

Evento endotérmico
(120 - 250°C)

Evento exotérmico
(250 - 500°C) Perda de massa 

total até 500°C 
(%)Tmax 

(°C)

Perda de 
massa 
(%)

Tmax (°C) Perda de 
Massa (%) Tmax (°C) Perda de 

massa (%)

Col 92,9 9,8 237,9 3,5 366,9 55,3 68,7

ColG 85,5 4,0 213,6 9,4 379,8 12,5 49,5

ColMa 80,1 8,8 238,6 4,9 367,5 56,2 70,1

ColGMa 73,1 9,8 251,0 8,7 365,4 52,44 70,9

Conclusões 
Os colágenos modificados apresentaram 

características térmicas diferentes do colágeno 
natural, sendo ColG o mais estável termicamente.  
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Resumo:
Até o presente momento, não existem es-

tratégias eficazes para o tratamento da lesão me-
dular. A combinação de nanomateriais e moléculas 
moduladoras da resposta inflamatória pós-injúria 
pode constituir uma abordagem promissora para 
potencializar o processo neurorregenerativo. O ob-
jetivo deste projeto baseia-se na utilização de nano-
compósitos de nanotubos de carbono/polímero/
formononetina para favorecer o crescimento neu-
ronal eletrodirigido, bem como modular os eventos 
inflamatórios que ocorrem após a lesão medular. 
Foram realizados ensaios de tratamento (purifica-
ção), funcionalização dos nanotubos e ancoramen-
to da formononetina e avaliação da capacidade de 
liberação de formononetina em meio líquido. Os 
resultados obtidos até a presente data indicam que 
é possível obter nanocompósito de nanotubos de 
carbono/formononetina com hidrossolubilidade 
e capacidade de dispersão em meio líquido, sem 
necessidade de adição de polímeros. Observou-se 
que ocorre liberação da formononetina do nano-
compósito em meio líquido. Ensaios in vivo serão 

realizados oportunamente para verificar as modifi-
cações sobre a recuperação funcional e da resposta 
inflamatória, extensão da lesão, apoptose celular, 
modificações na plasticidade neural e a formação 
de espécies reativas de oxigênio. 

Introdução:
A resposta regenerativa é severamente lim-

itada no sistema nervoso central adulto e diversas 
estratégias experimentais têm sido empregadas no 
sentido de minimizar o dano tecidual e melhorar 
o crescimento e a regeneração axonal (Fraczek-
Szczypta, 2014). A utilização de nanotubos de 
carbono (NTC) no preenchimento do espaço 
medular lesionado tem sido recentemente abor-
dada como possibilidade para impedir a formação 
de cisto e cicatriz glial e promover a regeneração 
axonal. Estes compostos apresentam propriedades 
apropriadas para promover a regeneração e reparo 
no SNC, tais como condutividade elétrica (Hu et 
al., 2004), resistência, durabilidade, flexibilidade 
e biocompatibilidade, além de serem passíveis de 
funcionalização, ou seja, modificação química por 
adição de biomoléculas (Bekyarov et al., 2005). 
A formononetina é um composto presente ma-
joritariamente na própolis vermelha sergipana. 
Trata-se de um isoflavonóide que além de possuir 
ação anti-inflamatória (Ma et al., 2013), apresenta 
características intrínsecas de biossíntese possivel-
mente eliminando a necessidade de utilização de 
polímeros, o que, por conseguinte pode melhorar 
a biocompatibilidade.

Materiais e métodos:
NTC de paredes múltiplas foram adquiridos 

da empresa Sigma. Os mesmos foram purificados 
e adicionados à solução contendo formononetina. 
As etapas compreenderam: 1) Preparo do material: 
Lavagem da vidraria com água e detergente, com 
ácido clorídrico (HCl) a 8% e exposição a banho de 
ultrassom por 30 min, seguida de lavagem com água 
corrente e manutenção em estufa; 2) Funcionalização 
NTC: Preparo de solução de ácido nítrico (HNO3) 
a 15% em peróxido de hidrogênio (H2SO4) a 15% 
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e H2O q.s.p. 200 mL, mistura das soluções com 3 g 
de NTC em agitador magnético por 24 h, lavagem e 
centrifugação dos NTC por 20 min a 4500 rpm em 
tubos de eppendorf  de 2,0 mL e retirada do sobrena-
dante, com auxílio da pipeta Pasteur. O procedimen-
to foi repetido até obtenção de pH neutro (7,4), veri-
ficado através de fitas reagentes. O material final foi 
levado à estufa a temperatura de 80ºC até a secagem 
completa. Os NTC secos foram levados ao disseca-
dor com sílica nova; 3) Ensaios para determinação 
colorimétrica da curva padrão da formononetina: 
a formononetina (0,01 g)  foi diluída em 10 mL de 
metanol. Na sequência, foram realizadas diluições 
pela adição de 1000, 500, 250, 100 e 50 µL de água 
destilada. Foram adicionados cloreto de alumínio e 
acetato de potássio (0,1 mL) às soluções. A solução 
de branco foi obtida apenas com a diluição em meta-
nol. A leitura foi realizada em espectrofotômetro 
utilizando procedimento padrão para determinação 
colorimétrica de flavonoides (Kale; Laddha, 2012); 4) 
Ensaios com o ancoramento da formononetina aos 
NTC: Uma solução contendo 0,1g de formononeti-
na, 0,1 g de NTC, 1,7612 g de ácido ascórbico, 10 mL 
de H2O e 0,161 mL de H2O2  foi homogeneizada por 
3 h à 25°C. Procedeu-se à diálise de 2 mL da solução 
em béquer de 20 mL contendo H2O a 20°C por 48 
h. O material foi seco em estufa 110°C por 24 h. O 
procedimento foi repetido retirando-se os NTC da 
solução para obtenção do branco ou formononetina 
e NTC. O líquido pós - diálise foi centrifugado a 
16000 rpm para detecção de nanotubos.

Resultados e Discussão:
Obteve-se solução transparente após a diálise 

dos complexos de NTC e formononetina, o que in-
dica que é possível funcionalizar os NTC de modo a 
permitir a adesão às moléculas de interesse. Foi pos-
sível ainda obter nanocompósito de nanotubos de 
carbono/formononetina com hidrossolubilidade e 
capacidade de dispersão em meio líquido, sem neces-
sidade de adição de polímeros, fato que favorece a 
biocompatibilidade reduzindo efeitos adversos. Obs-
ervou-se que ocorre liberação da formononetina do 
nanocompósito em meio líquido. 

Conclusões:
Os experimentos com formononetina e 

NTC mostraram resultados promissores no que 
diz respeito a dispersão dos nanotubos, estabili-
dade química da solução e capacidade de liberação 
da biomolécula.  
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Resumo
Os peixes ósseos marinhos da Família Scomb-

ridae são normalmente pelágicos, formadores de car-
dume e ótimos nadadores. Habitam mares tropicais e 
subtropicais, e são de grande importância comercial. 
O trabalho objetivou caracterizar a fauna parasitária 
do Katsuwonus pelamis conhecido popularmente como 
Bonito de barriga listrada. Foram necropsiados dez ex-
emplares de K. pelamis, entre março a agosto de 2015, 
adquiridos no Terminal Pesqueiro Municipal de Ara-
caju, SE, Brasil. Os parasitas foram coletados segundo 
técnicas usuais de ictioparasitologia, sendo calculadas a 
Prevalência (P) e Intensidade Média de Infecção (IMI). 
Todos os espécimes estavam parasitados. Foram en-
contrados Rhadinorhynchus prestis (Acanthocephala) no 
estômago e intestino (P=100%; IMI=27,6 parasitas/
peixe), Anisakis sp. (Nematoda) na serosa estomacal 
e intestinal (P=50%; IMI=3,2 parasitas/peixe), Dinu-
rus sp. (Trematoda) no estômago (P=30%; IMI=1 
parasita/peixe), postlarva de Tentacularia sp. (P=90%; 
IMI=24,4 parasitas/peixe) e plerocercóides de Pseu-
dophyllidea (Cestoda) (P=60%; IMI=1,3 parasitas/
peixe) na musculatura. Pode-se ainda confirmar a pre-
sença de ectoparasitas, os quais foram encontrados 
Microcotyle sp. (Monogenea) (P=10%; IMI=1 parasita/
peixe) e Caligus diaphanus (Copepoda) (P=10% IMI= 
2 parasitas/peixe) nas brânquias. Os resultados pre-
liminares demonstram também que há uma riqueza 
parasitária média de 3,4 (±1,1) no pescado. Torna-se 

necessária a continuidade do estudo para avaliar a pos-
sível potencialidade zoonótica dos parasitas encontra-
dos e confirmar se há ou não risco à saúde humana. 

Introdução 
Katsuwonus pelamis, conhecido como Bonito-

de-barriga-listrada habita mares tropicais e sub-
tropicais, é um escombrídeo de grande importân-
cia comercial, por constituir o grupo dos atuns. 
Apresentam distribuição mundial, seja em zonas 
costeiras ou pelágicas. 

Atualmente, os escombrídeos representam 
uma parcela significativa do pescado capturado 
na costa brasileira, principalmente por pescadores 
artesanais. O Katsuwonus pelamis corresponde ao 
recurso pesqueiro mais abundante, com, aproxi-
madamente, 55% da captura total. Esta espécie foi 
selecionada para este estudo, pois representa um 
importante recurso alimentar para a população, 
sendo o Brasil o principal país pesqueiro na área 
do oceano Atlântico Sul Ocidental. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a fauna parasitaria do bo-
nito da barriga listrada, verificando a possibilidade 
de transmissão de parasitas ao homem (potencial 
zoonótico). 

Materiais e métodos 
Foram analisados dez exemplares de Katsu-

wonus pelamis adquiridos no Terminal Pesqueiro Mu-
nicipal de Aracaju, SE, obtidos diretamente de pes-
cadores artesanais. Os peixes foram acondicionados 
em caixas isotérmicas, transportados para o Labo-
ratório de Biologia Tropical no Instituto de Tecno-
logia e Pesquisa (LBT/ITP) onde foram coletados 
dados biométricos, tais como: peso, comprimentos 
total (CT) e padrão (CP). Inicialmente foi realizada 
a avaliação externa dos peixes para possível coleta 
de parasitas no tegumento e brânquias, seguida da 
evisceração para determinação do sexo e análise 
parasitológica dos órgãos. Os índices parasitológi-
cos foram calculados segundo BUSH et al. (1997).

A confecção das lâminas foi realizada se-
gundo técnicas descritas por EIRAS et al. (2006). 
Os parasitas foram medidos com auxílio de ocu-
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lar micrométrica e ilustrados para averiguar pos-
síveis diferenças morfológicas com auxílio de mi-
croscópio óptico (COLEMAN Modelo: N-120) 
provido de câmara clara acoplada.  

Resultados e Discussão
Do total de dez peixes analisados no decorrer 

do projeto todos estavam parasitados por no mínimo 
duas espécies de parasitas, concomitantemente. A 
riqueza parasitária consistiu, até o presente momento, 
em sete espécies, distribuídas em: Acanthocephala: 
Rhadinorhynchus prestis, Nematoda: Anisakis sp., Trema-
toda: Dinurus sp., Cestoda: postlarva de Tentacularia sp. 
e plerocercóides de Pseudophyllidea, Monogenea: Mi-
crocotyle sp. e Copepoda: Caligus diaphanus. Os índices 
parasitológicos estão descritos na Tabela 1.

A presença de larvas de Anisakis sp. e de 
pseudofilídeos causa preocupação, uma vez que es-
ses parasitas já foram descritos como causadores 
de patogenias no homem. A despeito das larvas de 
Anisakis sp. se localizarem na cavidade visceral, há 
registros de migração para a musculatura quando há 
alteração brusca de temperatura no peixe. Em rela-
ção às larvas de pseudofilídeos, apesar destes resul-
tados serem preliminares e a identificação das larvas 
estar em andamento, já foi registrada a presença de 
larvas de Diphyllobothrium sp. (pseudofilídeo causador 
da difilobotriose) em peixes da costa brasileira.

Tabela 1: Prevalência (P), Intensidade Mé-
dia (IMI) e Sítio de Infecção (SI) dos metazoários 
parasitas de Katsuwonus pelamis.

PARASITAS P IMI SI

Acanthocephala Rhadinorhynchus prestis 100% 27,6 E / I

Nematoda Anisakis sp. 50% 3,2 CV

Trematoda Dinurus sp. 30% 1,0 E

Cestoda Tentacularia sp. (Postlarva) 90% 24,4 M / CV

Pseudophylidea (Plerocercóides) 60% 1,3 M / CV

Monogenea Microcotyle sp. 10% 1 B

Copepoda Caligus diaphanus 10% 2 B

B – Brânquias; CV – Cavidade Visceral; E – Estômago; I – Intestino; 

M - Musculatura

Conclusões 
Os resultados apontam para um aumento 

da riqueza parasitária, uma vez que outras espé-
cies de parasitas já foram descritos para esse peixe. 
Dessa maneira, torna-se necessária a continuidade 
do estudo para avaliar a possível potencialidade 
zoonótica dos parasitas encontrados e confirmar 
se há ou não risco à saúde humana. 
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Resumo: 
O objetivo deste projeto é avaliar focos 

de transmissão de esquistossomose em zonas 
litorâneas do município de Aracaju, SE. Serão co-
letados moluscos vetores em pontos ao longo da 
área litorânea, verificada a infecção dos mesmos 
e a sobrevivência deles em diferentes salinidades. 
A agua dos locais de coleta será avaliada quando a 
sua salinidade, pH e presença de coliformes fecais. 
Foram definidos 3 pontos de estudo e coletados 
1.445 moluscos, dos quais 26 estavam infectados 
com Schistosoma mansoni. Foram realizadas avalia-
ções de pH e microbiológicas, que mostram con-
taminação por material fecal. Estes resultados 
mostram novas áreas de expansão da esquistos-
somose que precisam ser melhor estudados com 
intuito de contribuir com medidas de prevenção 
que atendam estes novos focos de transmissão.

Introdução 
A esquistossomose mansônica é uma doen-

ça causada pelo parasita da espécie Schistosoma man-
soni e tem como hospedeiros caramujos do gêne-
ro Biomphalaria e o homem (BRASIL, 2010). 

Moluscos B. glabrata são encontrados em 
água doce, calmas ou com pouca correnteza (rios, 
lagos, açudes, poças de chuvas), sendo observados 
também em coleções de água em áreas urbanas 
com ocupações desordenadas e sem saneamento 
básico (OLIVEIRA et  al., 2013 ).

No nordeste do Brasil o estado de Sergipe 
apresenta alta prevalência (CUNHA; GUEDES, 
2012) em 2010 foi 6,7% (27.256 examinados) 

(BRASIL, 2011). Esse projeto tem como obje-
tivo inventariar os focos e avaliar a transmissão 
em zonas litorâneas do município de Aracaju, 
SE, verificando a sobrevivência dos transmissores 
(moluscos B. glabrata) e parasitos (S. mansoni) em 
diferentes salinidades, bem como identificação de 
regiões turísticas com maior potencialidade para a 
transmissão desta helmintíase.

Materiais e métodos 
O estudo está sendo realizado no município 

de Aracaju (SE), e compreende a faixa litorânea da 
foz do rio Sergipe, na praia da Coroa do Meio, até 
a foz do rio Vaza-Barris, na praia de Mosqueiro.

Em cada ponto amostrado foi realizada 
uma análise ambiental para medir o PH e micro-
biológico para avaliar a presença de coliformes 
totais e fecais. Para realização da análise micro-
biológica foi utilizada a metodologia do Número 
Mais Provável (NMP). 

Após a escolha dos pontos foram realiza-
das as coletas dos moluscos, que foram levados ao 
laboratório, realizada a biometria de cada exemplar 
e colocados em aquários de vidro e alimentados 
com alface três vezes por semana. 

Para avaliar a possível infecção por S. man-
soni os moluscos são isolados em frascos de vidro 
transparente com 4 ml de água e expostos à luz de 
lâmpadas incandescentes (60 W) a uma distância 
de 30 cm, durante 4 horas. Tal procedimento for-
nece uma temperatura entre 28 e 30 ºC, capaz de 
estimular a emissão cercariana. Moluscos negati-
vos foram reexaminados usando a mesma técnica, 
5 dias após a primeira exposição.

Resultados 
Foram escolhidos para estudo 3 pon-

tos denominados de: P1 (O37°3’15,769”/
S10°52’24,673″), P2 (O37°4’54,647”/
S11°0’36,240”) e P3 localizados localizado na 
praia de Atalaia e nos bairros Aruanda e Aeropor-
to, respectivamente. A análise do pH nos pontos 
P2 e P3 foi de 8,9 e 7,5, respectivamente. A tabela 
2 mostra o resultado das analises de coliformes to-
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tais e fecais (termotolerantes) da agua dos corpos 
hídricos onde foram coletados os caramujos. Esta 
coleta foi realizada no período chuvoso (junho- 
agosto).

Tabela 2 - Análise microbiológica da 
água nos pontos de coleta malacológica em área 
litorânea do município de Aracaju, 2015.

Amostra Coliformes Totais Coliformes Fecais

P1 1,1X10³ NMP 7,2x10² NMP

P2 1,1X10³ NMP 1,1x10² NMP

P3

 
Os moluscos B. glabrata foram coletados 

as margens dos corpos hídricos, no local foi 
observada a presença de tubulações e valas de 
esgoto a céu aberto. Essas características facili-
tam a contaminação dos vetores intermediários 
e definitivo, pois, foi observada grande quan-
tidade de moluscos nos locais e pessoas uti-
lizando essas águas para passagem até o mar 
(P1) e banho e pesca (P2 e P3). Até o presente 
momento foram coletados 1.445 moluscos, so-
mente o P2 apresentou moluscos e moluscos 
positivos em todos os meses de coleta como 
mostra a tabela 3.

Tabela 3 - Moluscos coletados no período 
de Junho a agosto de 2015 em três pontos localiza-
dos na praia de Atalaia e bairros Aruanda e Aero-
porto, município de Aracaju.

Pontos de coleta Nº coletados Diâmetro médio Positivos (%) Diâmetro dos po-
sitivos

junho

P1 48 13,3 0 0

P2 196 10,6 3 (1,5) 11,6

P3 -- -- -- --

julho

P1 812 10,5 5 (0,6) 12,3

P2 128 10,1 5 (3,9) 8,0

P3 -- -- -- --

agosto

P1 107 12,02 0 0

P2 146 9,83 13 (8,1) 11,0

P3 8 13,87 0 0

Conclusões 
Foram coletados 1.445 moluscos em três 

pontos da área litorânea do município de Aracaju, 
em um único ponto foram encontrados moluscos 
positivos nos três meses estudados. A presença de 
coliformes fecais nos locais de coleta e de molus-
cos mostra que estes locais são focos potencias de 
infecção e que requerem ser melhor estudados.
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Resumo: 
Os carcinomas epidermóides ou espinoce-

lulares (CEC) representam as neoplasias orais de 
maior frequência, correspondendo a cerca de 90% 
a 95% dos casos. Esta enfermidade tem sido alvo 
de estudos científicos que procuram a cura, quando 
possível, ou pelo menos a melhoria da qualidade 
de vida dos pacientes portadores desta doença. 
Os tratamentos terapêuticos convencionais já não 
geram perspectivas capazes de melhorar significati-
vamente o tratamento do câncer. Novas terapêuticas 
baseadas na utilização de produtos naturais de ori-
gem vegetal ganham cada vez mais espaço no meio 
científico, graças a grande quantidade de princípios 
ativos com atividade antitumoral já descritos. Tem 
sido demonstrado que a própolis vermelha encon-
trada no Nordeste brasileiro apresenta uma série de 
propriedades biológicas, incluindo atividade antitu-
moral in vitro, mas ainda não se sabe o seu poten-
cial antitumoral em modelos experimentais in vivo, 
e que sua atividade biológica citotóxica para células 
neoplásicas deriva de compostos químicos polares 
(flavonóides como biochanina A, formononetina, 

genisteína, entre outros). Assim, esta pesquisa tem 
como objetivo investigar o possível efeito antitu-
moral do extrato etanólico bruto da própolis ver-
melha (EEPV) e de suas frações polares (FEEPV) 
em linhagens celulares tumorais derivadas de carci-
nomas epidermóides. 

Introdução 
Estudos tem reportado a ação citotóxica 

de extratos da própolis vermelha brasileira em 
diferentes linhagens celulares, incluindo células 
PANC-1 derivadas de adenocarcinoma pancreáti-
co (AWALE et al., 2008), 26-L5 e B16-BL6, de-
rivados de carcinoma de cólon e melanoma, re-
spectivamente (LI et al., 2008), MCF-7 derivada de 
adenocarcinoma mamário (KAMIYA et al., 2012)  
e Hep-2 derivada de carcinoma laríngeo (FRO-
ZZA et al., 2013). Assim, o objetivo deste trab-
alho foi investigar o possível efeito antitumoral do 
extrato hidroalcoólico da própolis vermelha ser-
gipana (EHPV) em linhagens celulares tumorais 
derivadas de carcinomas epidermóide.

Materiais e métodos
A própolis vermelha foi extraída em 250 ml 

de etanol à temperatura ambiente durante 24 h. O 
extrato etanólicol foi evaporado sob vácuo (40°C). 
Três linhagens de células neoplásicas foram uti-
lizadas HEP2 (ATCC-CCL-23, de carcinoma de 
laringe), A-431 (ATCC-CRL 1555, carcinoma de 
pele), SCC-25 (ATCC-CRL 1628, carcinoma de 
boca). O teste de citotoxicidade com o corante 
sulforrodamina B (SRB), será utilizado para avalia-
ção da atividade antiproliferativa, com a finalidade 
de coloração das proteínas de membrana celular 
(SKEHAN et al., 1990). Todo o procedimento 
para o manuseio das células será realizado con-
forme metodologia descrita por Freshney (2005). 
O índice de seletividade (IS) pode indicar a seletiv-
idade de um composto entre uma linhagem neo-
plásica e uma normal, indicando o potencial uso 
deste composto em testes clínicos. Assim, neste 
estudo, o IS corresponderá à divisão entre o valor 
da inibição de 50% do crescimento celular (GI50) 
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de cada composto-teste na linhagem de células 
normais 3T3 e o valor da GI50 de cada compos-
to na linhagem de células neoplásicas (IS= GI50 
3T3 / GI50 células neoplásicas). Será considerado 
significativo um valor de IS maior ou igual a 2,0 
(SUFFNESS & PEZZUTO, 1991). Também foi 
utilizada uma linhagem de células não-malignas de 
queratinócitos epidérmico primário (ATCC- PCS 
200-011) para a determinação do Índice de Sele-
tividade (IS). 

Resultados e Discussão 
Após 24 h de tratamento, apenas a maior 

concentração de EHPV testada (1000 µM) mostrou 
atividade citotóxica para células MCF-10A humanas 
comparável àquela apresentada pelo controle positivo 
(doxorrubicina). Apesar das concentrações de 500 µM 
e 250 µM terem promovido inibição da viabilidade ce-
lular em relação ao controle negativo (p<0,05) , sua 
eficácia foi significativamente menor que o quimuiterá-
pico padrão (p<0,05). As demais concentrações não 
exibiram efeitos significativos sobre a viabilidade desta 
linhagem de células tumorais. Ambos os testes utiliza-
dos (XTT e SRB) exibiram padrões semelhantes de re-
sposta ao tratamento com EHPV. Um padrão bastan-
te semelhante de resposta ao tratamento com EHPV 
foi observado quanto a linhagem de células MCF-7 
quando utilizou-se o ensaio XRR. Contudo, no en-
saio SRB, foi evidenciada uma resposta comparável ao 
controle positivo (dozorrubicina) nas concetrações de 
1000 µM, 500 µM e 250 µM (figuras 1 e 2). 

(A) (B)

(A) (B)

Figura 5. Determinação da viabilidade de 
células MCF-10ª (A) e MCF-7 (B) em resposta 
ao tratamento com extrato hidroalcoólico de 
própolis vermelha EHPV utilizando os métodos 
colorimétricos XTT [2,3-Bis-(2-metoxi-4-nitro-
5-sulfofenil)-2H-tetrazolium-5-carboxanilida] e 
SRB (sulforodamina). CN – controle negativo 
(DMSO); CP – controle positivo (doxorrubicina).

Esses dados parecem sugerir que a lin-
hagem MCF-7 se mostrou mais sensível a uma 
provável ação citotóxica do EHPV do que a lin-
hagem MCF-10A. Contudo, o potencial de apli-
cabilidade destes compostos como agente anti-
tumoral é discutível em razão da necessidade de 
utilização de altas concentrações em comparação 
com o quimioterápico padrão.

Conclusões 
Com relação aos resultados obtidos o teste 

de citotoxidade mostrou atividade para células 
MCF-10A humanas comparável àquela apresen-
tada pelo controle positivo. Ambos os testes que 
foram utilizados (XTT e SRB) exibiram padrões 
semelhantes de resposta ao tratamento com 
EHPV. Contudo, o potencial de aplicabilidade 
destes compostos como agente antitumoral é dis-
cutível em razão da necessidade de utilização de 
altas concentrações em comparação com o qui-
mioterápico padrão.
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hipófise, macroadenoma.

Resumo: 
Os tumores hipofisários são comuns na 

população em geral. As alterações na hipófise 
podem ser em 16,7% da população, variando de 
14,4% em estudos de autópsia e 22,5% em estudos 
radiológicos. Eles representam cerca de 5-20% de 
todos os tumores primários do Sistema Nervoso 
Central (SNC). Mesmo sendo benignos, os adeno-
mas de hipófise são clinicamente importantes uma 
vez que podem resultar na hiperprodução hor-
monal da hipófise, gerando sintomas de acordo 

com o hormônio secretado. Além disso, podem 
ocorrer efeitos de massa provocados pelo cres-
cimento tumoral com compressão de estruturas 
adjacentes à hipófise, gerando sintomas como ce-
faleia e alteração da visão.  

Assim, devido à significância do tema, o 
projeto tem como objetivo geral/principal car-
acterizar o perfil clínico-epidemiológico dos pa-
cientes submetidos à cirurgia para exérese de 
tumores hipofisários em um hospital de referên-
cia no Estado de Sergipe. Além disso, traz como 
objetivos específicos/secundários: correlacionar 
a histologia e a imuno-histoquímica dos tumores 
com seus achados clínico-laboratoriais; descrever 
as alterações encontradas na ressonância nuclear 
magnética; identificar o tipo de cirurgia utilizado; 
descrever as complicações no pós-operatório ime-
diato. Com isso, o estudo pretende fornecer sub-
sídios para que políticas públicas eficazes possam 
ser direcionadas ao adequado diagnóstico e trata-
mento desta enfermidade. Trata-se de um estudo 
analítico, observacional e transversal, com uma 
população analisada de pacientes portadores de 
tumor hipofisário submetidos a tratamento cirúr-
gico, no período de um ano, em um hospital de 
Sergipe, Brasil.

Introdução 
Os tumores de hipófise constituem cerca de 

10% dos tumores intracranianos A maioria desses 
são neoplasias histologicamente benignas, chama-
do de adenoma hipofisário, que deriva de células 
da hipófise anterior. Atualmente, na maioria desses 
adenomas, o tratamento cirúrgico é o de primeira 
linha com ou sem terapia adjuvante com radiação.  

Materiais e métodos 
Trata-se de um estudo analítico, observa-

cional e transversal população analisada de paci-
entes portadores de tumor hipofisário submetidos 
a tratamento cirúrgico, no período de um ano, em 
um hospital de Sergipe, Brasil. A coleta de dados 
está sendo realizada em dois momentos. Inicial-
mente por análise dos prontuários dos pacientes e 
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em seguida uma entrevista diretamente com o pa-
ciente com a finalidade de preencher um question-
ário com os dados objetivados na pesquisa. Para 
análise está sendo usado o programa SPSS 22.0.

Resultados e Discussão 
Foram estudados 12 pacientes submetidos a 

tratamento cirúrgico por adenoma de hipófise no 
serviço da Fundação de Beneficência Hospital de 
Cirurgia, na cidade de Aracaju, Sergipe, no período 
de Janeiro de 2014 a Janeiro de 2015, sendo 6 ho-
mens e 6 mulheres. A média geral da idade foi de 
45,50 anos (± 12,55) e IC 95% [37,52;53,48]. Não 
houve diferença estatisticamente significativa entre 
as médias das idades (p = 0,408) e o tamanho do 
tumor em relação ao sexo (p = 0,070).

Em relação à clínica apresentada ao momento 
do diagnóstico, 10 (83,3%) pacientes apresentavam 
efeito de massa tumoral, tais como cefaleia (66,7%), al-
teração do campo visual (66,7%) e vertigem 5 (41,7%). 
Enquanto apenas um paciente estava assintomático no 
momento do diagnóstico, tendo realizado o exame de 
RNM para controle de doença psiquiátrica prévia. Os 
dados estão apresentados na tabela 1.

Tabela 1.  Distribuição dos pacientes segun-
do os achados clínicos encontrados

Clínica Geral
(n = 12)

Assintomático 1 (8,3%)

Alterações endocrinológicas 1 (8,3%)

Efeitos de massa tumoral 6 (50%)

Ativos endocrinológicos + 
Efeitos de massa tumoral 4(33,4%)

   Legenda: variáveis apresentadas em frequência absoluta e relativa. 

n = número de pacientes.

De acordo com a classificação funcional 
dos adenomas de hipófise, 66,6% (8 pacientes) da 
amostra se apresentou como adenoma hipofisário 
clinicamente não funcionante (AHCNF), sendo 
71,4% do gênero masculino. Entre os adenomas hi-
pofisário clinicamente funcionante (AHCF) todos 
os pacientes eram do sexo feminino (Tabela 2).

Dentre os 8 pacientes com AHCNF, apenas 
1 foi assintomático (incidentaloma). Dos demais, 
6 apresentaram apenas efeito de massa tumoral e 
1 apresentou sintomas endocrinológicos associa-
dos a efeito de massa. Já entre os 4 pacientes com 
AHCF, 3 (um prolactinoma, um doença de Cush-
ing e um acromegálico), apresentaram sintomas de 
efeito de massa e alterações endocrinológicas cor-
respondentes à hipersecreção hormonal, e apenas 
um, com acromegalia, apresentou apenas sintomas 
endocrinológicos. O principal achado de imagem, 
através da RNM, foi a invasão de seio cavernoso, 
observado em 83.3% dos pacientes, seguido da 
compressão de quiasma, presente em 75%, con-
forme tabela 3. 

Conclusões 
Os dados do presente estudo apresentaram um perfil 

clínico-epidemiológico semelhante ao da literatura. Podemos 
observar que entre pacientes tratados cirurgicamente, ocorre 
um predomínio de adenomas não funcionantes assim como 
de macroadenomas. No AHCNF há predomínio do sexo 
masculino e o AHCF do sexo feminino.
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Resumo: 
A gravidez na adolescência retrata a in-

teração do exercício da sexualidade e da vida re-
produtiva, sendo um processo influenciado pelo 
contexto histórico e social no qual o individuo 

está inserido. Esse estudo teve como objetivo car-
acterizar o perfil demográfico, socioeconômico e 
o comportamento sexual de adolescentes grávidas. 
Trata-se de uma pesquisa transversal realizada em 
Unidades de Saúde da Família de um município 
do nordeste brasileiro. Foram cadastradas 50 ad-
olescentes grávidas com idade entre 13-19 anos. 
Utilizou-se questionário com perguntas abertas e 
fechadas. Dados inseridos em planilha eletrônica 
para análise (software SPSS 20). Observou-se 
uma média de idade da menarca de 11,68 anos 
(DP=1,3); 48% das adolescentes tiveram a primei-
ra relação sexual antes dos 16 anos sendo a media 
do grupo de 14,30 (DP=1,71); a maioria era prim-
igesta, abstinham-se do consumo de álcool no 
período gestacional e não utilizava métodos con-
traceptivos; 98% possuíam baixa renda familiar. 

Introdução 
A fase de transição entre a infância e o estado 

adulto é denominada adolescência. Esse período 
compreende o final do processo de crescimento 
e desenvolvimento do indivíduo. É marcado por 
mudanças somáticas, psicológicas e sociais, pelo de-
senvolvimento de novas características e competên-
cias necessárias à adaptação a vida adulta (BRASIL, 
2010). O Ministério da Saúde (MS) (2007) estabelece 
a adolescência como uma fase que compreende com-
portamentos e experiências, que auxiliarão na forma-
ção da sua individualidade em relação à família. 

Os adolescentes da geração atual iniciam a 
vida sexual cada vez mais cedo e essa prática tem 
como consequências o aumento da frequência de 
doenças sexualmente transmissíveis (DST) e gravi-
dez, muitas vezes não planejada (AZEVEDO et 
al. 2015). Essa parcela da população difere do con-
texto social atual de planejamento familiar e de 
postergação da maternidade. As adolescentes têm 
apresentado elevados índices de gravidez quando 
comparadas a outras mulheres em idade reprodu-
tiva diferente (SILVA et al., 2009). 

No Brasil, a gravidez na adolescência é con-
siderada um problema de saúde pública (CHALEM 
et al., 2007). Segundo o Sistema Único de Saúde 
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(SUS), os dados sobre partos realizados em 2007 
constataram que 42,43% desse procedimento foram 
entre adolescentes de 15 a 19 anos, e 2,23% na faixa 
etária de 10 a 14. Entre os anos 2010 e 2013 o total 
de nascidos vivos com mães entre 10 e 19 anos foi 
de 2.233.654 (DATASUS, 2013).

O MS (2013) considera que a ação multidis-
ciplinar deve ser uma das orientações básicas à at-
enção à saúde de adolescentes em Unidade Básica 
de Saúde, ou seja, que no momento da consulta 
seja esclarecido o uso do preservativo (masculino 
e feminino) e dos contraceptivos para a preven-
ção da gravidez e das doenças sexualmente trans-
missíveis (DSTs). Uma vez feito o diagnóstico 
de gestação na adolescência é importante orien-
tar quanto ao planejamento sexual e reprodutivo, 
incentivar a formação de grupo de adolescentes 
grávidas com a participação dos seus parceiros e 
notificar, dependendo do caso, a gestação de ado-
lescente de 10 a 14 anos. 

Materiais e métodos 
Estudo transversal, quantitativo realizado em 

4 Unidades de Saúde da Família (USF) do município 
de Itabaiana, Sergipe, Brasil. Amostra constituída por 
adolescentes grávidas, de 10-19 anos de idades, in-
dependente do tempo gestacional. Para definição do 
cálculo amostral utilizou-se fórmula de Barbeta tendo 
como base o indicador nascidos vivos na cidade de 
Itabaiana em 2012 (DATASUS, 2012), de mãe com 
idade entre 10 e 19 anos, que apontou um universo 
de 169 adolescentes, já com um incremento de 10% 
para minimizar as perdas. Utilizou-se questionários 
com perguntas abertas e fechadas. Os dados foram 
coletados através de entrevistas individuais realizadas 
pelo pesquisador e inseridos em planilha eletrônica 
para análise pelo software SPSS 20. Aprovado pelo 
CEP/UNIT (CAAE: 36194014.4.0000.5371), Res-
olução CNS nº 466/12. Todos assinaram o Termo 
de Assentimento Livre e Esclarecido.

Resultados  
As idades das entrevistadas variaram entre 

13 e 19 anos, sendo a média de 16,1 (DP=1,6). 

A menor idade observada foi de 13 anos, sendo 
que 38% das gestantes tinham até 16 anos de 
idade. A maioria tinha o fundamental completo 
e 80% delas não permaneceram na escola após 
a gravidez. A cor parda foi citada na maioria de-
las. Quanto à situação ocupacional, apenas 6% 
das adolescentes estavam trabalhando e a renda 
familiar predominou entre 1 e 2 salários míni-
mos, sendo que 32% afirmaram que esse valor é 
complementado por contribuições de programas 
de governo. Afirmaram ter alguma religião 38% 
das entrevistadas. Os meios de comunicação mais 
acessados diariamente pelas adolescentes foram 
televisão (98%) e rádio (58%). 

A média de idade da primeira menstrua-
ção das adolescentes gestantes foi de 11,68 anos 
(DP=1,3). Em relação à paridade, 84% eram prim-
igestas e 16% engravidaram mais de uma vez. Ter 
conhecimento sobre métodos contraceptivos e 
acesso às informações quanto ao seu uso, atingiu 
um índice de 96% e, 30% das gestantes, afirmaram 
que o motivo para não se preocupar com medidas 
contraceptivas foi a vontade do parceiro (12%), 
vontade própria (30%) e por vontade de engravi-
dar (28%).  Quanto à idade gestacional a maioria 
encontrava-se no segundo trimestre (40%). 

A primeira relação sexual ocorreu em mé-
dia aos 14,38 (DP=1,71) anos, variando entre o 
mínimo de 11 e máximo de 19 anos. Onze anos de 
idade foi a idade mínima para a iniciação da sexual-
idade, embora tenha sido aos 14 (22%) e 16 (24%) 
anos onde essa prática foi mais frequente. Das par-
ticipantes, 14% sofreram aborto e todos foram de 
causa espontânea. Apesar de 62% das gestações 
não terem sido planejadas, 80% das mesmas são 
bastante desejadas.

O hábito tabágico não foi caracterizado 
com prática comum entre as respondentes. Quan-
do questionadas sobre o consumo de substâncias 
químicas, 64% das adolescentes tinham feito uso 
de bebida alcoólica e 94% estavam abstemias du-
rante o período gestacional. Nenhuma delas afir-
mou ter consumido ou estar em uso de substan-
cias ilícitas e/ou medicação controlada.
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Resumo
A pesquisa tem como objetivo avaliar os 

níveis de ansiedade-traço e ansiedade-estado em es-
tudantes do primeiro período do curso de Fisiote-
rapia e Nutriçãodiante da disciplina de Anatomia 
Humana. Para isso, foi realizado um estudo de corte 
transversal com 52 alunos de cada curso, no qual o 
Inventário de Ansiedade Traço Estado (IDATE) foi 
aplicado uma semana antes da primeira avaliação-
durante a aula teórica da disciplina em uma univer-
sidade privada do município de Aracaju/SE. Foram 
incluídos todos os alunos de fisioterapia e nutrição 
que estavam cursando a disciplina no segundo se-
mestre de 2014. Como resultado, foi observado que 
o nível de ansiedade-traço no momento da análise 
foi estatisticamente significativo (p<0,03) no cur-
so de Fisioterapia, mas não no curso de Nutrição 
(p>0,57) assim como ocorreu no escore da ansie-
dade-estado, p<0,04 e p>0,84, respectivamente, 
independente do gênero e do fato do discente ser 
calouro ou veterano. Sendo assim, pode-se concluir 
que a disciplina de anatomia humana pode ter gera-
do ansiedade nos alunos de Fisioterapia, mas não 
em alunos de nutrição.
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Introdução
A ansiedade pode ser estudada a partir de 

duas modalidades de funcionamento adaptativo: 
a ansiedade-traço e a ansiedade-estado. A ansie-
dade-traço refere-se às características singulares 
de cada indivíduo, imbricadas na personalidade, 
ainda considerando as percepções do sujeito sobre 
os eventos os quais categoriza como sendo ansi-
ogênicos ou não, havendo uma variação significa-
tiva entre diferentes pessoas. Já a ansiedade-estado 
relaciona-se a um momento transitório, específico 
na vida do indivíduo, o qual desperte no mesmo a 
sensação de vulnerabilidade e ameaça, provocando 
tensão, podendo oscilar de intensidade durante um 
determinado período(1). 

Destaca-se que a ansiedade-estado pode co-
incidir com vários momentos da vida das pessoas, 
inclusive o período de inserção na universidade, 
que é um período propício para o desenvolvim-
ento da ansiedade-estado. Para os alunos no curso 
da saúde, um dos principais desencadeadores da 
ansiedade, ao iniciarem a graduação é a disciplina 
de Anatomia(2).

Até o momento, poucos trabalhos analisam 
a relação entre a ansiedade, faculdade de enfer-
magem e a disciplina de anatomia humana, justi-
ficando esta pesquisa. Sendo assim, objetivou-se 
mensurar os níveis de ansiedade-traço e ansiedade-
estado em estudantes do primeiro período dos 
cursos de Fisioterapia e Nutrição diante da discip-
lina de Anatomia Humana.

Casuística e métodos
Foi realizado um estudo de corte trans-

versal, no qual o Inventário de Ansiedade Tra-
ço Estado (IDATE) foi aplicado uma semana 
antecedente à primeira avaliação da disciplina 
de anatomia humana do curso de Fisioterapia 
e Nutrição em uma universidade particular do 
município de Aracaju/SE.Esse instrumento 
é composto por 20 questões em cada escala, 
cujo nível de resposta varia entre 1 a 4, em cada 
escala do tipo Likert. A obtenção do escore é 
feito a partir da soma dos itens, executando-se 

o record dos itens positivos. A resultante são os 
escores de ansiedade-traço e ansiedade-estado, 
respectivamente oriundos de cada escala.

Também foi aplicado um question-
ário sócio demográfico composto pelas 
variáveis:gênero, idade, renda média familiar, 
ocupação e ordem de nascimento. Além dis-
so, foram colocadas informações a respeito da 
vida acadêmica do indivíduo, constando as se-
guintes questões: curso, motivo para a escolha 
do curso, período atual, se é formado em al-
guma profissão na área da saúde ou em algum 
curso de nível superior e se já cursou a discip-
lina de anatomia. Além disso, foram incluídas 
questões para controle dos tempos amostrais: 
letra que mais gosta e menos gosta, e eventos 
estressores ocorridos nos últimos meses. A 
pesquisa foi aprovada pelo CEP/UNIT com o 
CAAE 39609114.8.0000.5371. Para análise dos 
dados,foi utilizado o teste tde Studentcom um 
nível de significância de p < 0,05.

Resultados e Discussão 
Participaram da pesquisa 52 alunos do 

primeiro período do curso de Fisioterapia e 52 
do curso de Nutrição na disciplina de anato-
mia humana. Sendo que destes, 15 foram do 
gênero masculino (7,44%) e 89 do gênero femi-
nino (92,56%).Com relação aos alunos que já 
cursaram a disciplina, foi encontrado que 85 
(81,73%) nunca fizeram essa matéria, justifi-
cando a média de idade encontrada nessa pes-
quisa que foi de 21,00 ± 5,14 anos.Quanto aos 
eventos ocorridos previamente, 26 indivíduos 
(25,0%) relataram que algo significativo estava 
ocorrendo naquele período, o que pode influen-
ciar no escore de ansiedade-traço. 

Foi observado que o nível de ansiedade-
traço no momento da análise foi estatistica-
mente significativo para o curso de Fisioterapia 
(p<0,03), mas não para o curso de Nutrição 
(p>0,57). Da mesma forma,houve significância 
no escore da ansiedade-estado para o primeiro 
curso avaliado (p<0,04), mas não para o segun-
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do (p>0,84), independente do gênero e do fato 
do discente ser calouro ou veterano. Na litera-
tura pesquisada, a disciplina de anatomia pode 
desencadear uma série de sintomas físicos nos 
alunos que estariam diretamente associados à 
ansiedade(1-3). Estudo realizado na Turquia men-
surou a ansiedade-traço e a ansiedade-estado em 
alunos de medicina, farmácia e odontologia no 
primeiro dia da aula prática de dissecação e ob-
servaram-se altos escores de ansiedade-estado e 
ansiedade-traço(3).Bati et. al.(3)também referiram 
que existiu diferença estatística no nível de an-
siedade traço e estado em relação aos gêneros 
masculino e feminino.Em contrapartida, na pre-
sentepesquisa, não houve alteração da ansiedade 
quando comparada aos gêneros (p>0,45).

Conclusão
Sendo assim, pode-se concluir que a dis-

ciplina de anatomia humana gerou ansiedade em 
estudantes do curso de Fisioterapia, mas não em 
alunos de Nutrição. Atualmente, a pesquisa segue 
de maneira longitudinal para observar o compor-
tamento dos alunos com o passar do tempo na 
disciplina.
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Resumo
A pesquisa tem como objetivo avaliar os 

níveis de ansiedade-traço e ansiedade-estado 
em estudantes do primeiro período do curso de 
Enfermagem diante da disciplina de Anatomia 
Humana. Para isso, foi realizado um estudo de 
corte transversal, no qual o Inventário de Ansie-
dade Traço Estado (IDATE) foi aplicado uma 
semana antes da primeira avaliação durante a 
aula teórica da disciplina em uma universidade 
privada do município de Aracaju/SE. Foram 
incluídos todos os alunos de enfermagem que 
estavam cursando a disciplina no segundo se-
mestre de 2014. Como resultado, foi observado 
que o nível de ansiedade-traço no momento 
da análise foi estatisticamente significativo 
(p<0,026) e que o escore da ansiedade-estado, 
não (p>0,146), independente do gênero e do 
fato do discente ser calouro ou veterano. Sendo 
assim, de acordo com a metodologia utilizada, 
pode-se concluir que a disciplina de anatomia 
humana não gerou ansiedade nos alunos de en-
fermagem.
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Introdução
A ansiedade pode ser estudada a partir de 

duas modalidades de funcionamento adaptativo: 
a ansiedade-traço e a ansiedade-estado. A ansie-
dade-traço refere-se às características singulares 
de cada indivíduo, imbricadas na personalidade, 
ainda considerando as percepções do sujeito sobre 
os eventos os quais categoriza como sendo ansi-
ogênicos ou não, havendo uma variação significa-
tiva entre diferentes pessoas. Já a ansiedade-estado 
relaciona-se a um momento transitório, específico 
na vida do indivíduo, o qual desperte no mesmo a 
sensação de vulnerabilidade e ameaça, provocando 
tensão, podendo oscilar de intensidade durante um 
determinado período(1). 

Destaca-se que a ansiedade-estado pode co-
incidir com vários momentos da vida das pessoas, 
inclusive o período de inserção na universidade, 
que é um período propício para o desenvolvim-
ento da ansiedade-estado. Para os alunos no curso 
da saúde, um dos principais desencadeadores da 
ansiedade, ao iniciarem a graduação é a disciplina 
de Anatomia(2).

Até o momento, poucos trabalhos anal-
isam a relação entre a ansiedade, faculdade de 
enfermagem e a disciplina de anatomia humana, 
justificando esta pesquisa. Sendo assim, objetivou-
se mensurar os níveis de ansiedade-traço e ansie-
dade-estado em estudantes do primeiro período 
do curso de Enfermagem diante da disciplina de 
Anatomia Humana.

Materiais e métodos
Foi realizado um estudo de corte transver-

sal, no qual o Inventário de Ansiedade Traço Esta-
do (IDATE) foi aplicado uma semana antecedente 
à primeira avaliação da disciplina de anatomia hu-
mana do curso de Enfermagem em uma universi-
dade particular do município de Aracaju/SE. Esse 
instrumento é composto por 20 questões em cada 
escala, cujo nível de resposta varia entre 1 a 4, em 
cada escala do tipo Likert. A obtenção do escore é 
feito a partir da soma dos itens, executando-se o re-
cord dos itens positivos. A resultante são os escores 

de ansiedade-traço e ansiedade-estado, respectiva-
mente oriundos de cada escala. 

Também foi aplicado um questionário só-
cio demográfico composto pelas variáveis: gênero, 
idade, renda média familiar, ocupação e ordem de 
nascimento. Além disso, foram colocadas infor-
mações a respeito da vida acadêmica do indivíduo, 
constando as seguintes questões: curso, motivo 
para a escolha do curso, período atual, se é for-
mado em alguma profissão na área da saúde ou 
em algum curso de nível superior e se já cursou a 
disciplina de anatomia. Além disso, foram incluí-
das questões para controle dos tempos amostrais: 
letra que mais gosta e menos gosta, e eventos es-
tressores ocorridos nos últimos meses. A pesqui-
sa foi aprovada pelo CEP/UNIT com o CAAE 
39609114.8.0000.5371. Para análise dos dados, foi 
utilizado o teste t de Student com um nível de sig-
nificância de p < 0,05.

Resultados e Discussão 
Participaram da pesquisa 148 alunos do pri-

meiro período do curso de enfermagem na disci-
plina de anatomia humana. Sendo que destes, 38 
foram do gênero masculino (25,75%) e 110 do 
gênero feminino (74,31%). Com relação aos alu-
nos que já cursaram a disciplina, foi encontrado 
que 116 (78,4%) nunca fizeram essa matéria, jus-
tificando a média de idade encontrada nessa pes-
quisa que foi de 21,10 ± 4,41 anos. Quanto aos 
eventos ocorridos previamente, 58 indivíduos 
(39,21%) relataram que algo significativo estava 
ocorrendo naquele período o que pode influenciar 
no escore de ansiedade-traço. 

Foi observado que o nível de ansiedade-tra-
ço no momento da análise foi estatisticamente sig-
nificativo (p<0,026) e que o escore da ansiedade-
estado, não (p>0,146), independente do gênero e 
do fato do discente ser calouro ou veterano. Na 
literatura pesquisada a disciplina de anatomia pode 
desencadear uma série de sintomas físicos nos alu-
nos que estariam diretamente associados à ansie-
dade. Estudos realizados na Turquia mensuraram 
a ansiedade-traço e a ansiedade-estado em alunos 
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de medicina, farmácia e odontologia no primeiro 
dia da aula prática de dissecação. Os resultados da 
pesquisa apontaram altos escores de ansiedade-
estado e também ansiedade-traço. A ansiedade-
estado foi maior nos homens e a ansiedade traço 
foi mais significativa nas mulheres(3). Apesar do 
estudo realizado por Bati et. al. (3) referir que há 
diferença no nível de ansiedade traço e estado 
em relação aos gêneros masculino e feminino, a 
pesquisa em questão mostra que não houve alte-
ração da ansiedade quando comparada aos gêne-
ros. Nesse mesmo estudo encontrado, confirma-
se também a significância elevada do resultado da 
ansiedade-traço nas mulheres, corroborando com 
os resultados desta pesquisa, no qual somente a 
ansiedade-traço teve um valor de significância im-
portante (< 0,026), porém esse índice é analisado 
de forma geral, incluindo homens e mulheres.

Conclusão
Sendo assim, de acordo com a metodolo-

gia utilizada, pode-se concluir que a disciplina de 
anatomia humana não gerou ansiedade significa-
tiva nos alunos de enfermagem. Atualmente, a 
pesquisa segue de maneira longitudinal para ob-
servar o comportamento dos alunos com o passar 
do tempo na disciplina.
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Resumo
Os tubarões e as raias são considerados pre-

dadores de topo de cadeia e consomem uma grande 
diversidade de organismos marinhos. Para entender 
as inter-relações entre os seres vivos e a exploração 
de recursos, é necessário o estudo sobre sua dieta. 
A presente pesquisa tem como objetivo analisar o 
conteúdo estomacal de exemplares de elasmobrân-
quios do litoral Sul do Estado de Sergipe. Até o 
presente momento foram analisados 34 conteúdos 
estomacais de quatro espécies de tubarões e 50% 
dos estômagos amostrados estavam vazios. 

Introdução 
Os elasmobrânquios são representados pelas 

raias e tubarões que apresentam um conjunto de car-
acterísticas exclusivas entre os vertebrados (COM-
PAGNO, 1999). Os tubarões e as raias são frequent-
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emente classifi cados como predadores do topo da 
cadeia alimentar, pois tem grande diversidade de or-
ganismos marinhos em sua dieta (CORTÉS, 1999).

Para entender as inter-relações entre os seres 
vivos e a exploração de recursos, é necessário o es-
tudo sobre a alimentação das espécies no ambiente 
que habitam (AMANCIO, 2000). O estudo da dieta 
de peixes é fundamentado na análise do conteúdo 
estomacal e o conhecimento gerado a partir dessas 
pesquisas são importantes para subsidiar informa-
ções sobre ecologia trófi ca, dinâmica populacional 
e biologia pesqueira (HYSLOP,1980; NAMORA, 
2003). A presente pesquisa tem como objetivo anal-
isar o conteúdo estomacal de exemplares de elas-
mobrânquios provenientes de embarcações artesa-
nais no litoral Sul do Estado de Sergipe.

Materiais e Métodos
Os elasmobrânquios são adquiridos de em-

barcações artesanais Jupira e Gavião I que operam 
com rede de emalhar de fundo, nas localidades da 
Atalaia e Mosqueiro respectivamente, litoral de 
Sergipe. Todos os espécimes são levados para o 
laboratório do Grupo de Estudo de Elasmobrân-
quios de Sergipe (GEES) na UNIT, identifi cados 
quanto à espécie, sexo, estágio de desenvolvim-
ento e coletadas medidas biométricas (41 medidas 
para espécimes de tubarões e 12 para raias).

 Após análise biométrica, os espécimes pas-
sam por necropsia para a retirada dos estômagos e 
análise do conteúdo estomacal. Antes da abertura do 
estômago, é estimado o grau de repleção de acordo 
com o volume do mesmo a olho nu segundo Gomes, 
Verani (2003). Posteriormente, os estômagos são 
pesados, abertos longitudinalmente e seu conteúdo 
depositado em placa de petri. Em seguida, utilizando 
uma peneira, o conteúdo é lavado e triado, separando 
os itens que novamente são pesados. Os itens ali-
mentares encontrados são agrupados em categorias 
quanto a sua composição segundo Vasconcelos, Sá 
de Oliveira (2011) em: detrito/sedimento, resíduo 
antrópico, vegetal, insetos aquáticos, moluscos, crus-
táceos e peixes. Os organismos encontrados serão 
identifi cados até o nível taxonômico mais restrito 

possível e posteriormente conservados. O grau de 
digestão é avaliado em cinco níveis de acordo com 
Seckendorff, Zavala Camin (1985).

Resultados e Discussão 
Entre Março e Maio de 2015, foram anali-

sados 34 tubarões identifi cados em 4 espécies: Rhi-
zoprionodon porosus (11,8%), Rhizoprionodon lalandei 
(26,5%), Sphyrna mokarran (29,4%) e Sphyrna lewini 
(32,3%) (Figura 1A). A amostra foi composta por 
41,2% de fêmeas e 58,8% de machos e com rela-
ção ao estágio de desenvolvimento sexual, 2 indi-
víduos (5,9%) eram juvenis e 32 (94,1%) neonatos 
(Figura 1B). O comprimento total variou de 30,8 a 
55 cm e o peso entre 108 e 715 gramas. 

Com relação ao conteúdo estomacal, foram 
analisados 33 estômagos. A análise revelou presas per-
tencentes a dois grandes grupos em 15 estômagos: peix-
es teleósteos encontrados em 12 estômagos (35,3%), 
crustáceos decápodes encontrados em 2 estômagos 
(5,9%) e 1 estômago contendo os dois grupos de presas. 
Quanto ao grau de repleção e digestão, a maioria dos 
estômagos estava vazio, mas outros níveis de repleção e 
digestão também foram observados (Figura 2). 

Figura 1. A) Composição da amostra quan-
to à espécie; B) Sexo e Estágio de desenvolvim-
ento sexual dos espécimes amostrados.

A

B
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Figura 2. Grau de Repleção (A) e Grau de 
Digestão (B) espécimes amostrados.

Grau de Repleção: GR0 = vazio; GR1 = quase vazio; 

GR2 = quase cheio; GR3 = cheio. Grau de Digestão: GD0 = 

vazio; GD1 = exemplar não digerido; GD2 = Partes Externas 

(escamas, pele, raios) parcialmente digeridas; GD3 = Partes 

externas e massa muscular parcialmente digeridas, GD4 = 

Somente resta o esqueleto axial e parte da massa muscular; 

GD5 = Somente restam fragmentos do esqueleto axial.

Conclusões 
Os resultados parciais revelam que a ali-

mentação dos elasmobrânquios é constituída 
principalmente de crustáceos decápodes e peixes 
teleósteos. Metade dos espécimes capturados 
estava com o estômago vazio e grande parte da 
amostra não pôde ser identifi cada até o menor nív-
el taxonômico devido ao grande grau de digestão.
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Resumo: 
A presente pesquisa que se encontra em 

andamento tem por objetivo principal analisar a 
circulação das ideias higiênicas em periódicos ser-
gipanos entre os anos de 1910-1930. Desse modo, 
temos como objeto de pesquisa os impressos dos 
jornais. Diante disto, estabelecemos as seguintes 
categorias de análises: escritos de higiene, (Gon-
dra, 2003); Representações e Circulação, (Chartier, 
1991); Noções de higiene, (Foucault, 2008). A fim 
de, inteirarmo-nos quanto aos estudos já publica-
dos na área, localizamos os seguintes trabalhos: 
Valença, (2006), Santos Junior (2011), Pykosz, 
(2009) e, Alves, (2015). No que se refere às fontes 
da pesquisa estamos utilizando os seguintes jor-
nais: Correio de Aracaju dos anos de 1910, 1915 
e 1930 e Diário da Manhã do ano de 1911. Com 
isso, pudemos obter resultados de discursos médi-
cos higienistas, denúncias dos espaços públicos, 
propagandas de produtos destinados à higiene, 
dentre outros.

Introdução 
Os ideais higienistas tiveram sua propaga-

ção no Brasil ainda no período colonial, sendo 
este conceito compreendido como significado de 
saúde ou manutenção da mesma (Saviani, 2008). 

Nas pistas deixadas por Gondra, (2003) 
o que podemos observar  neste período foi uma 
verdadeira cruzada higiênica que mobilizou médi-
cos, educadores, engenheiros e todos aqueles que 
mesmo sem formação específica estavam ligados 
de alguma maneira à instrução pública.

Sendo a História Cultural Francesa mediante 
(BARROS, 2005), uma das modalidades da histo-
riografia que possibilita a expansão de objetos de 
estudo, foi possível aqui realizar o estudo das rep-
resentações e circulação de (CHARTIER, 1991) o 
qual tomamos como referencial teórico, permitindo 
a análise da difusão das ideias de higiene.

A partir das leituras de Foucault, (2008), 
percebemos que, há relações entre as três ver-
tentes: salubridade, saúde e higiene. 

Materiais e métodos 
O caminho trilhado nesta pesquisa, a 

princípio foi conhecer o Instituto Histórico 
Geográfico de Sergipe – IHGSE situado na cidade 
de Aracaju SE que logo mais se tornou no campo 
de pesquisa, onde procuramos garimpar as infor-
mações que se remetiam às ideias de higiene. 

Logo mais, demos início à procura dos jor-
nais digitalizados em forma de CD-ROM que mais 
circulavam naquela época e que traziam consigo 
“marcas” de um passado com ideias higiênicas. 
Adiante, realizamos leitura, tabela e armazenagem 
de recortes dos jornais com as informações volta-
das à higiene as quais foram arquivados em Word 
Excell.

Resultados e Discussão 
No cenário Sergipano no ano de 1911 o 

processo de civilização mediante o discurso do 
médico sergipano Helvécio de Andrade forma-
do em território baiano por meio da Faculdade 
de Medicina da Bahia utilizou o  pseudônimo de 
Severo e, descreveu o aspecto higiênico do ambi-
ente escolar nas entrelinhas dos jornais: “A escola 
primária produz a myopia, a anemia [...] e, sobre-
tudo a fadiga cerebral (Severo. Diário da Manhã, 
1911, p.1.col.A).
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 O que se percebe nas entrelinhas acima foi 
uma preocupação quanto à disposição da estru-
tura do espaço escolar referente à salubridade que 
interfere no processo de higiene. Ainda, Helvécio 
durante a sua trajetória em Sergipe segundo o Va-
lença, 2006, possibilitou a introdução dos projetos 
de modernização nas escolas de Sergipe ligados 
às Diretrizes da Pedagogia Moderna por meio da 
produção dos manuais. 

No ano de 1915 na cidade de Aracaju o 
“Collegio Tobias Barreto” sob à presidência do 
diretor Tobias Barreto já era aplicado os métodos 
prescritos pelo Dr. Helvécio de Andrade no ano 
de 1911: “methodos pedagógicos modernos que o 
collegio aceitou e tem praticado em grandes vanta-
gens para os alumnos” (Correio de Aracaju, 1915, 
p. 2, col. D).

Além da preocupação com a higiene no es-
paço escolar, havia um movimento de limpeza e 
ordem nos espaços físicos da cidade que consistia 
em uma verdadeira “varredura” das impurezas em 
lugares específicos relacionados à saúde e higiene 
como: farmácias, matadouros, cemitério e asilos, 
sendo encontradas nos jornais propagandas dos 
locais mencionados.

No jornal Correio de Aracaju do ano de 
1910, foi encontrada uma nota quanto ao “asylo de 
mendicidade” com o objetivo de, retirar os mendi-
gos que tornavam os espaços urbanos “imundos” 
como estratégia de higienizar o tornando limpo e 
civilizado.

Ainda, o jornal Correio de Aracaju do ano 
de 1915, que trazia o enaltecimento da figura ma-
terna como sujeito central no processo higiênico 
com a sua criança. “Fostes suas mestras desde 
o primeiro instante em que seus vagidos infan-
tis vos despertaram”. (Correio de Aracaju, 1915, 
p.2.col.A). 

Conclusões 
Para considerações provisórias, cheguei à 

percepção de que a escola era vista como o espaço 
propício à difusão dos conceitos de higiene. Tais 
conceitos eram semeados por meio da figura femi-

nina: professora e mãe, porém, o enaltecimento 
se dava aos médicos por serem considerados os 
detentores do saber, e, por isso prescreviam como 
deveriam ser aplicadas as medidas de saúde, salub-
ridade, higiene, educação e todas as ferramentas 
que eram consideradas propícias ao processo de 
civilidade e progresso que atendiam primordial-
mente aos interesses econômicos.

Referências
ALVES, L. M. S. A. Infância, Medicina e 
Maternidade: Discursos dos Médicos Higienistas 
nos Cuidados com a Criança no Pará (1913). In: 
CAVALCANTE, M. J. M; HOLANDA, P. H. C; 
QUEIROZ, Z. F. (2015) Histórias de mulheres: 
amor, violência e educação. Fortaleza: Edições 
UFC.
BARROS, J. A. (2005). A história cultural francesa 
– caminhos de Investigação. Revista de História 
e Estudos Culturais. 
CRARTIER, R. (1990). A história cultural: 
entre práticas e representações. Tradução: Maria 
Manuela Galhardo Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil.   
GONDRA, J. G. (2003). Medicina, Higiene e 
Educação Escolar. In: 500 anos de educação no 
Brasil. Org(s). LOPES, Eliane Maria Teixeira; 
FARIA FILHO, Luciano Mendes de; VEIGA, 
Cynthia Greive. 3ª ed., Belo Horizonte: 
Autêntica.
SAVIANI, D. Escola e Democracia. Edição 
Comemorativa. Campinas: Autores Associados, 
2008.
VALENÇA, C. A. (2006). CIVILIZAR, 
REGENERAR E HIGIENIZAR: a difusão dos 
ideais da Pedagogia Moderna por Helvécio de 
Andrade 1911-1935. São Cristovão. UFS.
MENEZES, J. (1910). O correio de Aracaju, 
Aracaju - SE, 06, fev. pg. 1. Col.b.
MOTTA, A.C. (1911). Diário da Manhã, 
Aracaju – SE, p.1. col. A



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 304 ]

AÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA 
MEMÓRIA HISTÓRICA: A IMPORTÂN-
CIA DOS ARQUIVOS DOS ARQUIVOS ES-
COLARES

José Jairo santos lima (PROVIC/CNPq-
Unit), e-mail: jairolima66@hotmail.com: Sil-
vania Santana costa (Orientador), e-mail: si-
landsan@gmail.com

Universidade Tiradentes/História/Ara-
caju, SE. 

Palavras-chave: Digitalização, Cata-
logação, Preservação.  

Resumo:
É necessário que toda entidade escolar tra-

balhe de forma eficiente, mantendo a escrituração 
escolar e arquivos atualizados oferecendo uma boa 
conversação dos mesmos, possibilidade a verifica-
ção da vida escolar das docentes e dos profission-
ais da educação e da entidade. A nossa pesquisa 
se desenvolver sobre o ambiente escolar, com o 
objetivo de selecionar os diários escolares, orga-
nizar os mesmos para preservação da identidade 
da organização para uma futura pesquisa, e pos-
teriormente um catalogo listando as fontes  en-
contradas, assim  são desenvolvidas atividades de 
digitalização, catalogação e organização do diários 
do colégio estadual Murilo Braga, situado no mu-
nicio de Itabaiana Sergipe 40 km da capital, esse 
projeto tem o intuito de preservação dos diários 
dessa instituição de ensino, pois  esses arquivos re-
fletem a história do próprio colégio e crescimento 
do próprio município.

Introdução 
A nossa pesquisa se desenvolver sobre o 

ambiente escolar, com o objetivo de selecionar 
os diários escolares, organizar os mesmos para 
preservação da identidade da organização para 
uma futura pesquisa, e posteriormente um cata-
logo listando as fontes  encontradas .

Materiais e métodos 
Luvas; máscaras; tesoura; fita adesiva; papel 

chamex, clip plastificado, papel madeira, cordão, 
papel a4, papel pautado, caneta, caderno capa dura, 
pasta classificadora, cola branca, cola de metilã  ou 
cola neutra, bloco de notas, borracha, tesoura, fita 
adesiva, perfurador, grampeador, grampos de met-
al, caixa arquivo, cd, pincel, lupa, trinchão, flanela, 
álcool gel, papel toalha, porta papel toalha, álcool 
hidratado, luva cirúrgicas, máscara descartáveis, 
jaleco, óculos de vidraceiro, copos descartáveis, 
banner, camisas, crachá de identificação, máquina 
fotográfica.

.
Resultados e Discussão 
São desenvolvidas atividades de digitaliza-

ção de diários, do colégio estadual Murilo Braga, 
situado no municio de Itabaiana Sergipe 40 km da 
capital, esse projeto tem o intuito de preservação 
dos diários dessa instituição de ensino, que tem 66 
anos de funcionamento, pois percebemos a im-
portância de conservar todos dados e informações 
colhidas através dessa ação, para auxiliar pesquisas 
tanto no presente como no futuro, porque para 
pesquisadores esses documentos são fontes riquís-
simas de informação que tendem a ser considera-
da. Esses arquivos refletem a história do próprio 
colégio, do crescimento do próprio município.

 Ao logo desses seis meses foram efetivadas 
as atividades de digitalização, catalogação e preser-
vação do acervo de arquivos escolares do colégio 
estadual Murilo Braga, situado no municio de Ita-
baiana, essa recomendação visa auxiliar as institu-
ições detentoras de acervos arquivísticos do valor 
permanente, na concepção e execução de projetos 
e programas de digitalização, ocasionando uma 
fidelidade ao documento original. A perspectiva 
arquivista da preservação parte da compreensão 
dos limites e significados dos documentos (auten-
ticidade, capacidade probatória, integridade das 
informações, contexto de produção, manuten-
ção etc.),portanto Com o crescimento e evolução 
da escrita e da vida social, o ser humano passou 
a compreender melhor o valor da informação e, 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 305 ]

por conseguinte, o valor dos documentos. As in-
formações, traduzidas na forma de documentos, 
contendo uma variadíssima gama de registros, rep-
resentam um indispensável recurso de trabalho. 

Tabela X ou imagem/ fotografia – Inserir 
a tabela ou foto/imagem desejada após o título 
(cuidado para não ficar fora das margens!) (Arial 
12, Negrito, justificado)

Fonte: diários digitalizados encontrados na 
instituição de pesquisa.

Conclusões 
Portanto a digitalização de documen-

tos é o processo de conversão de documentos 
físicos em formato digital. Este processo dinamiza 
extraordinariamente o acesso e a disseminação das 
informações entre os funcionários e colaboradores, 
com a visualização instantânea das imagens de 
documentos.

Referências
http://www.arquivar.com.br/servicos/dig-

italizacao-de-documentos/
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br.
http://www.portaleducacao.com.br/edu-
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AS METODOLOGIAS DE 
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Resumo: 
O presente projeto visa à investigação do Ob-

servatório Brasileiro de Justiça criado em fevereiro de 
2010, financiado pelo Ministério da Justiça contando 
com a colaboração do Observatório Permanente de 
Justiça Portuguesa (OPJ) para o seu desenvolvimento. 
O Observatório tem como principal objetivo desen-
volver pesquisas sobre o sistema de justiça brasileiro 
no sentido de orientar políticas públicas, bem como, 
apresentar propostas e ações de aprimoramento do 
acesso à justiça. Esse estudo parte da perspectiva que 
o acesso à justiça não fica reduzido ao acesso ao judi-
ciário, mas possibilita o acesso a ordem jurídica justa, 
a uma ordem de valores e direitos fundamentais para 
o ser humano, garantindo, assim, a efetivação do ex-
ercício de uma cidadania plena. A pesquisa guiou-se 
através das seguintes etapas metodológicas: (i) Le-
vantamento bibliográficos sobre o acesso a direitos 
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e a justiça, politicas públicas e metodologia cientifica; 
(ii) Levantamento de dados com base nos instrumen-
tos de coleta da etapa anterior; (iii) Entrelaçamento 
das outras etapas, oferecendo um estudo e levanta-
mento sobre a OBJ. 

Introdução
O aumento de teses, dissertações, surgimento 

de cadeiras intituladas de “políticas públicas nos pro-
gramas de graduação e pós graduação e pesquisas 
focadas no presente tema mostra o incontestável o 
recente crescimento dos estudos acadêmicos na área 
de políticas públicas no Brasil. Entretanto, podemos 
notar a existência de alguns problemas e lacunas en-
contradas na agenda de pesquisa e políticas públicas 
que consideramos  de uma certa forma compreen-
sível, visto que, a área é ainda recente no país. 

O surgimento do campo de investigação 
de políticas públicas se firmou a partir da segunda 
metade do século XX (1950 a 2000) em razão, 
principalmente, das mudanças históricas, políticas 
e econômicas vivenciadas pela sociedade e encara-
das pelos governos como desafios.  Isso revela 
alterações sobre a forma de formular, entender e 
avaliar as próprias políticas.

A investigação de Capelletti e Garth(1998), 
no bojo do Projeto Florença, financiado pelo Ban-
co do Brasil, se apresenta como o marco empíri-
co e teórico em relação a observação de politicas 
públicas de acesso a justiça. O Brasil, porém, não 
participou do projeto, o qual foi traduzido para o 
português apenas 10 anos depois. Observamos 
então, a correlação não tão extrema frente ao 
projeto, que se traduz pela analise das primeiras 
produções brasileiras, as quais demonstram que a 
relevante questão naquele momento em relação ao 
tema de acesso a justiça são provocadas não pela 
crise do Estado do bem-estar social presente nos 
países centras, mas sim pela exclusão de grande 
maioria da população de direito sociais básicos.

Materiais e métodos
A condução da pesquisa está se desenvol-

vendo através do estudo exploratório e qualitativo 

mediante a realização de levantamento bibliográfico 
sobre o acesso a direitos e a justiça e sobre políticas 
públicas, procedendo ao delineamento dos princi-
pais conceitos, características e procedimentos liga-
dos aos temas. Além da contribuição bibliográfica, 
também tem se executado estudos exploratórios so-
bre metodologia científica e direitos humanos. Esse 
levantamento será realizado através de livros, textos, 
artigos que consistirão de publicações atualizadas 
da literatura especializada e principalmente através 
do site do Observatório de Justiça Brasileira. A pes-
quisa documental foi feita por meio de relatórios, 
planilhas, avaliações e registros variados das pesqui-
sas, contribui para a etapa de coleta de dados, na 
qual consistirá no levantamento das metodologias 
utilizadas nas pesquisas sobre políticas públicas de 
acesso a direitos e a justiça possibilitando assim, 
uma análise mais profunda sobre o Observatório 
de Justiça Brasileira.

Resultados e Discussão 
Os resultados obtidos até agora no desen-

volvimento da pesquisa se deram através da leitura 
das bibliografias referentes ao tema de Acesso a 
Justiça e dos levantamentos das notícias postadas 
no site do Observatório da Justiça Brasileira (OBJ).  
A existência do OBJ reflete a propagação e institu-
cionalização da disciplina e anuncia sua florescente 
relevância nos estabelecimentos de ensino e sua 
conquista gradual de maturidade acadêmica. 

A apreciação das notícias aborda com 
frequência a divulgação de seminários em que o 
Observatório participa; pesquisas e projetos em 
andamento no núcleo do Observatório; lançamen-
to de livros, workshops relacionados com o tema; 
blogs referentes a algum assunto importante atual, 
como por exemplo, o que debate sobre a Copa e 
seus impactos políticos e sociais; além de emitir 
sua opinião sobre assuntos polêmicos, como por 
exemplo, redução da maioridade penal ou sobre 
as bibliografias não autorizadas; apresentação de 
textos interessantes, como um de Boaventura in-
titulado como “A Constituição e o caos”. Não se 
limita a assuntos nacionais.
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Conclusões 
Projeto encontra-se em desenvolvimento, 

logo a conclusão ainda está sendo construída.
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Resumo: 
Este trabalho faz parte do projeto Educação 

e Modernidade na obra de Tobias Barreto e busca 
aliar história e psicologia em prol da compreensão 
da vida do intelectual sergipano, radicado em Per-
nambuco, Tobias Barreto de Menezes (1839-1889). 
A história, independentemente da temporalidade 
em que são contados seus fatos e suas respectivas 
transições, é marcada por grandes feitos, revoluções 
movidas pela crítica, insatisfação por um ideal adot-
ado e por personalidades que não se conformaram 
e reagiram a normalidade até então vigente. Poder 
de persuasão caracterizaram grandes líderes que re-
uniram em nome da sua causa quantitativos consid-
eráveis de pessoas que não só o seguiram, mas que 
constituíram o que os trouxe até o momento pre-
sente. Como entender tais comportamentos? Esta é 
a problemática que nos guiou.

Introdução
Olhar, olhar para o outro, para si mesmo, 

olhar. Em qualquer breve conversa com qualquer 
profissional, estudante ou admirador da psicologia, 
este é um traço característico desta prática: a capa-
cidade do olhar diferenciado. Tornar o óbvio uma 
dúvida, aceitar a relatividade dos diferentes pensa-
mentos sem julgamentos prévios, buscar na história 
de vida do indivíduo o motivo que o levou a agir de 
tal maneira. Ter a certeza de que o todo é a consti-
tuição de inúmeras distinções e que justamente por 
isso se deve a complexidade das relações. E no pre-
sente, ver o passado ainda tão presente. E no futuro 
a perspectiva do que vai virar passado permanecen-
do vigente. São as composições de uma convivência 
em massa com conteúdo tão rico que possibilita ao 
psicólogo e qualquer breve observador de segunda 
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ordem (Koselleck, 2006) enxergar o que foi vivido 
através do que se vive e de como se vive, buscan-
do em nós mesmos o que foi, é e será. Um fator 
preponderante para iniciar a presente investigação, 
refere-se ao contingente de ações, pensamentos e 
críticas combinados a inteligência, perspicácia, pa-
drões de comportamento e traços de personalidade 
de Tobias Barreto de Menezes, jurista, autodidata e 
aficionado pelo germanismo. Seus traços compor-
tamentais como o sarcasmo, ousadia, agressividade 
verbal acentuada na defesa de suas crenças, combi-
nadas a total dedicação e imersão no que lhe desper-
tava atenção nos campos do direito e da filosofia, 
são atitudes que contribuíram para o seu repertório 
rico, fortalecendo suas retóricas e o tornando per-
sonagem emblemático do século XIX brasileiro.

Materiais e métodos 
A metodologia foi embasada na pesquisa 

bibliográfica e destaca as informações oriundas 
das obras completas de Tobias Barreto, orga-
nizada por Luiz Antônio Barreto, e o material in-
trodutório sobre a psicologia e personalidade.

Revisão de literatura
Para esta pesquisa foram analisados dois 

dos livros da coleção de  Tobias Barreto: “Estudos 
Alemães” que contribuiu para o entendimento das 
relações antitéticas de Tobias, uma vez que as car-
tas mostram suas relações com amigos, inimigos 
e com autores alemães e o livro “Crítica política e 
social” que ressalta os ideais defendidos pelo ju-
rista, no que se refere à educação das mulheres, a 
escravatura, o julgamento para menores e loucos, 
entre outros. Os títulos de Rego “Vygotsky: Uma 
perspectiva histórico-cultural da educação” e “Es-
paço de experiência e Horizonte de expectativa” 
de Kosseleck permitiram o embasamento teórico 
da história e Psicologia. 

Resultados e Discussão 
Constataram-se os traços predominante-

mente marcantes na personalidade de Tobias Bar-
reto e a influência da sua obra para a interpretação da 

cultura brasileira. Se atentarmos para o fato de que 
o conformismo sempre foi peso fundamental nos 
desafios e que a cristalização do status quo paradox-
almente tinha a tendência de enfraquecer, mesmo 
sendo o grande estopim da força para mudança, há 
como perceber mais claramente o papel de Tobias 
Barreto frente a temas de grande peso político como 
a escravidão, a educação feminina, o julgamento de 
menores e loucos dentre outros temas que compõem 
às suas defesas. Nesse sentido, a psicologia, que no 
século XIX se libertou da filosofia, configurando-
se como ciência, vem aliar-se a história em busca 
não apenas de um diagnostico clínico, mas de uma 
compreensão mais sistemática da história em que a 
subjetividade ganha relevo. Isto porque é certo que o 
entendimento de determinado período, considera os 
costumes, cultura e valores do tempo e é justamente 
para suas analises e interpretações que podemos 
agregar ao saber psicológico os relatos colhidos, dos 
pensadores ao mais simples cidadãos, cuja memória 
tenha sido registrada em relatos históricos.

Conclusões 
Constataram-se as peculiaridades das re-

lações antitéticas de Tobias e o caráter simbólico 
que essa característica teve no desenvolvimento da 
sua prática e na contribuição deixada entre os seus 
seguidores. A conciliação dos traços de person-
alidade e a percepção de como o pensador intera-
giu, auxiliou no processo de formação dos fatores 
multicausais que nortearam sua realidade contexto 
do século XIX. O estudo oportunizou um maior 
conhecimento acerca de como os fatos históricos 
podem oferecer um arcabouço analítico em prol 
de diagnósticos psicológicos.

Referências 
BARRETO, Tobias, 1839-1889. Estudos 
Alemães. Obras completas de Tobias Barreto; 
[Organizadas por Luiz Antonio Barreto]. 4ºed. 
– Rio de Janeiro: J.E. Solomon; Sergipe: Editora 
Diário Oficial, 2012.
BARRETO, Tobias, 1839-1889. Crítica política 
e social. Obras completas de Tobias Barreto; 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 309 ]

[Organizadas por Luiz Antonio Barreto]. 4ºed. 
– Rio de Janeiro: J.E. Solomon; Sergipe: Editora 
Diário Oficial, 2012.
FADIMAN, James; FRAGER, Robert. Teorias 
da personalidade. São Paulo: Harbra, 2002.
KOSELLECK, Reinhart. “Espaço de 
experiência” e “Horizonte de expectativa”: 
duas categorias históricas. In: KOSELLECK, 
R. Futuro Passado. Rio de Janeiro: Ed. PUC Rio/
Contratempo, 2006.
REGO, T. C. (1995). Vygotsky: Uma perspectiva 
histórico-cultural da educação. Petrópolis: Vozes.

ESTUDOS SOBRE A CULPABILIDADE 
EM “MENORES E LOUCOS” DE 

TOBIAS BARRETO

Êmille Laís de Oliveira Matos (PRO-
BIC-Unit), e-mail:  emillematosadv@gmail.
com;  Karyna Batista Sposato (Orientador), e-
mail: karyna.sposato@pq.cnpq.br.

Universidade Tiradentes/Direito/Ara-
caju, SE. 

Palavras-chave: Culpabilidade, Inim-
putabilidade, Menoridade Penal.

Resumo: 
Este projeto teve por objetivo analisar criti-

camente a obra intitulada “Menores e Loucos”, 
de autoria de, frente ao recorrente debate público 
acerca das teorias modernas de culpabilidade, em 
face dos inimputáveis e sua importante contri-
buição à questão da menoridade penal. A leitura 
e estudo aprofundado da obra deram conta de 
demonstrar que a investigação de Tobias partiu de 
ideias filosóficas de alguns autores alemães para 
discutir as noções de crime e criminoso, presen-
tes no Código Criminal da época, que para ele 
estava muito distante do que se esperava. De ma-
neira geral, sobre uma reforma da legislação penal 

Tobias não era otimista. E segundo ele, como as 
coisas demorariam a mudar restaria estudar as leis 
vigentes para tentar suprimir seus defeitos através 
das fontes regulares do direito, e entre elas, estaria 
a analogia que não era aplicada às leis criminais. 
Neste ponto, em especial, sua crítica fora bastan-
te ácida ao legislador criminal por notar que este 
tinha plena consciência do prejuízo que causaria ao 
conceito de liberdade deixando-a de lado, reduz-
indo o Código em vontade, má-fé e discernimen-
to. 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 conhecer o valor 
jurídico de seus atos e assumi-los. Nesse contex-
to, nos interessou entender sobre a dogmática da 
imputabilidade como elemento da culpabilidade 
na visão de Tobias em contraste com os juristas 
contemporâneos que abordam o tema para uma 
melhor compreensão acerca da responsabilização 
de adolescentes menores de idade. 

Introdução 
A proposta se situou no bojo das teorias 

modernas de culpabilidade, em face dos inimpu-
táveis. O olhar sobre a menoridade penal ensejou 
o aspecto central desta revisão teórica e conceitu-
al, quando costumam estar presentes duas ideias 
jurídicas que, se contrapõem: a proteção especial 
que a Constituição Federal confere às crianças e 
adolescentes e a pretensão punitiva do Estado.

Revisão de literatura
Quanto à metodologia utilizada por se tratar 

de uma pesquisa eminentemente bibliográfica, 
teve como desafio produzir um estudo analítico, 
o próprio texto do livro foi a fonte do tema pes-
quisado, visando-se rever, reanalisar, reinterpretar 
e criticar pontos de vista teóricos.

Resultados e Discussão 
Participação no VIII Encontro da Asso-

ciação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e 
Pós-graduação – Andhep e da 16ª Semana de Pes-
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quisa da Unit – SEMPESq em 2014, apresentando 
um artigo intitulado “Pautas Para Um Estudo Crítico 
Acerca Da Aplicabilidade Da Educação De Jovens E 
Adultos Com Adolescentes Privados De Liberdade” e um 
banner sobre a pesquisa, ambos em coautoria com 
a orientadora. 

Conclusões 
Tendo em vista que as propostas de redução 

da maioridade penal no Brasil surgem em meio aos 
cíclicos debates acerca da responsabilização de ado-
lescentes autores de ato infracional. Estas, por sua 
vez, diante do que foi exposto, não dialogam com 
os direitos humanos por pretenderem cessar direi-
tos fundamentais assegurados pela Carta Magna.

As justificativas encontradas para proposi-
turas de rebaixamento da idade penal se concen-
tram em punir mais severamente o adolescente 
infrator, dando-lhe o tratamento dispensado aos 
adultos, desprezando suas peculiaridades biológi-
cas, características de pessoas em desenvolvim-
ento, quando as medidas socioeducativas já detém 
o caráter sancionatório-punitivista especializado 
para este público.
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Resumo: 
A mediação tecnológica é uma das prin-

cipais características da Sociedade do Conheci-
mento. Esse arranjo sociocultural é formado por 
sujeitos que necessitam fazer um uso reflexivo das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 
para estarem habilitados à inserção no mercado de 
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trabalho, para as leituras críticas das relações cult-
urais e para as práticas inovadoras, essenciais nesse 
novo contexto. Assim, o papel da escola enquanto 
instituição formadora de sujeitos é destacado, em 
especial quando se pensa a docência, prática fun-
damental para a formação de sujeitos inseridos na 
Sociedade do Conhecimento. Neste sentido aval-
iar a docência mediada pelas TIC é uma das for-
mas de se conhecer índices, traçar metas e elabo-
rar políticas públicas mais eficientes para atender 
às demandas da sociedade atual. No geral, essas 
avaliações têm sido realizadas por diversos organ-
ismos, dentre os quais Kennisnet (2013), Unesco 
(2008) e OEI (2008)  sempre utilizando indicado-
res. Neste contexto, o projeto tem por objetivo 
avaliar, por meio de indicadores já estabelecidos, 
o impacto das TIC na prática docente na Rede Es-
tadual de Ensino de Sergipe. O estado já executa 
programas voltados à inserção das tecnologias na 
escola, mas é verificada uma carência de avaliações 
gerais desses programas em relação à figura do 
professor.

Introdução 
No último estágio do desenvolvimento cap-

italista (BELUZZO & CARNEIRO, 2003) verifi-
ca-se um intenso fluxo comercial (CASTELLS, 
1999) e a consolidação do conhecimento enquanto 
principal item de comercialização. A presença das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 
no cotidiano das pessoas é outra característica 
desse período, que demanda capacitação para usos 
críticos das mídias. 

A escola consolida-se como espaço de for-
mação de sujeitos habilitados a aprender de forma 
autônoma (SILVA, 2006) e o professor deve estar 
preparado para o uso das TIC. Avaliar o impacto das 
tecnologias na prática docente é um dos modos de 
desenvolver políticas condizentes com a sociedade 
midiática. Essas avaliações têm sido executadas por 
meio de indicadores (MURDOCOWICZ, 2006).

Programas de inserção das TIC nas escolas 
foram introduzidos em Sergipe na última década, 
dentre os quais o PROINFO, Um computador 

por aluno, Lousa Digital, dentre outros. Contudo, 
são escassos os trabalhos que avaliam o impacto 
desses programas no trabalho do professor.

Corvalán (2000) explica que a avaliação deve 
ter coerência com alguns dos objetivos dos proces-
sos educacionais, como a preparação para a vida e a 
melhoria do convívio social e precisa considerar as-
pectos, tais quais: o contexto de desenvolvimento da 
avaliação, os recursos disponíveis e o impacto social.

As avaliações educacionais surgem devido 
à demandas por mudanças estruturais que cul-
minem na consolidação de modelos voltados a 
garantir acesso pleno à informação e ao conheci-
mento (FERRER, 2000). Neste processo ressalta-
se a contribuição dos indicadores.

Entendem-se indicadores enquanto estra-
tégias do campo da administração direcionadas 
ao fornecimento de dados gerais (MURDOCO-
WICZ, 2006). Esses dados servem para avalia-
ções, estabelecimento de metas e verificações que 
busquem melhorar índices. 

Materiais e métodos 
A pesquisa é de abordagem mista e tem 

como sujeitos os 325 professores da Rede Pública 
Estadual que já passaram por curso de formação 
continuada para o trabalho com as TIC. Eles tam-
bém devem trabalhar em unidades com mais de 
uma tecnologia digital em funcionamento.

A primeira etapa consiste na aplicação de 
um questionário online com indicadores previa-
mente selecionados em pesquisa realizada junto a 
professores do interior sergipano e da cidade de 
Aveiro, em Portugal. A análise das respostas obti-
das será feita por amostragem aleatória. Os profes-
sores que compuserem essa amostra serão convi-
dados a participar de uma segunda etapa na qual 
eles responderão uma entrevista semiestruturada 
sobre o impacto das TIC na docência.

Resultados e Discussão 
Por estar em fase de execução a pesquisa 

ainda não conta com dados referentes à etapa de 
campo. Em relação à literatura estudada, o que se 
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verifica são conceitos relativos à avaliação educa-
cional, indicadores e qual o lugar deles na avalia-
ção educacional.

Conclusões 
A partir das reflexões levantadas, conclui-se 

que numa sociedade na qual as produções culturais 
são fruto de interações mediadas pelas TIC, apre-
nder a utilizar essas tecnologias de forma crítica, 
autônoma e reflexiva é uma ação imprescindível. 
Esta premissa reforça a necessidade de pensar 
práticas educativas que estejam inseridas na reali-
dade chamada de informacional.

A figura do docente é importante nesses 
processos e por isso é preciso conhecer o impacto 
que as TIC desempenham no trabalho do profes-
sor e uma forma de realizar a avaliação é por meio 
de indicadores.
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Resumo:
O objetivo da comunicação é problematizar 

a cultura jurídica em jornais acadêmicos da Facul-
dade de Direito de São Paulo de 1871 e 1889, sem 
perder de vista suas opiniões ou julgamentos acerca 
do sistema educacional e do elemento servil frente 
à sociedade brasileira. Não obstante, pretendemos 
analisar jornais dos clubes acadêmicos constitucio-
nal, liberal e abolicionista. Assim, com o intuito de 
contribuir com estudos de história da educação, sob 
a perspectiva social, política e cultural pensamos que 
a cultura jurídica dos jornais acadêmicos do século 
XIX esteve associada à realidade histórica da época.
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Introdução 
Na história política do Brasil de 1823 a 1826, 

parlamentares reuniram-se em debates na Assem-
bleia Constituinte, Câmara dos Deputados e no Se-
nado para decidirem os rumos do estado brasileiro. 
Um dos projetos para formar a unidade nacional foi 
a partir da fundação das Faculdades de Direito em 
São Paulo e Olinda/Recife em 11 de agosto de 1827. 
Os bacharéis e doutores em direito formados em ter-
ras brasis no século XIX não só ocuparam cargos 
públicos, mas também contribuíram com o desen-
volvimento da identidade brasileira. É importante 
destacar que compêndios, atas, teses e dissertações, 
jornais e memórias são fontes que possibilitam com-
preender a cultura jurídica braseira dos Oitocentos. 

O jornal no Brasil do século XIX era visto 
como veículo de educação, civilização e instrução do 
povo e meio eficiente de padronizar, comportamentos 
e costumes (CRUZ E ZICA; NASCIMENTO; SIL-
VA, p. 223-24). É importante ressaltar que os acadêmi-
cos em direito ao abraçarem a atividade jornalística 
acreditavam que poderiam contribuir para a formação 
da opinião pública “favorável à causa que defendiam e, 
mais ainda, que esta opinião pública era força funda-
mental para a consecução de seus propósitos” (FAR-
IA FILHO; CHAMON; INÁCIO, 2009, p. 13).

É importante destacar que concebemos 
três fases políticas distintas do Brasil no contexto 
do século XIX: a do processo turbulento na 
construção do estado de 1831 a 1850; o apogeu 
do império 1850 a 1870; e, a perda da legitimidade 
monárquica entre 1875-1889 (CARVALHO 2012, 
p. 83). Não obstante, se as Faculdades de Direito no 
Brasil do século XIX representavam o microespaço 
da vida política do império (ALONSO, 2008, P. 
281), como se configura a cultura jurídica sobre 
educação e elemento servil em jornais de clubes 
acadêmicos da escola do direito de São Paulo entre 
1871-1889 e o que esses jornais têm para nos falar 
acerca do sistema educacional e da escravidão?

Revisão de literatura
Segundo Souza (2011), se por um lado, cul-

tura jurídica é a expressão ou resultado das relações 

entre civilização e pensamento jurídico, por outro, 
cultura é um conjunto de indicadores complexos 
de conhecimentos (crenças, comportamentos, 
hábitos, costumes, regras normas, legitimações, 
reivindicações, mecanismos de sobrevivência, ex-
pectativas e perspectivas, ambiência, mentalidade) 
que são adquiridos em sociedade e capazes de 
forjar identidade individual ou coletiva (SOUZA, 
2011, p. 15). Por sua vez, Fonseca (2008) com-
preende a cultura jurídica brasileira do século XIX, 
como conjunto de padrões interpretativos ou con-
cepções particulares jusfilosóficas que atribuíam 
tipicidade a cultura do direito brasileiro e que, so-
bretudo, circulavam nas faculdades de direito, insti-
tutos de advogado e no parlamento (FONSECA, 
2008, p. 259-60). Edward. P. Thompson (2008), no 
livro “A miséria da teoria” assevera que artefatos 
de cultura, ou seja, jornais acadêmicos são efeitos 
do conhecimento em forma de matérias primas e 
que chegam até nós em maior ou menor impureza 
ideológica (THOMPSON, p. 13).

Resultados e Discussão
Para tanto foi necessário coletar vestígios 

no centro de documentação da biblioteca da Fac-
uldade de Direito/USP e no Departamento de 
Preservação e Difusão de Acervo no Arquivo Pú-
blico de São Paulo. Tal empreitada possibilitou a 
digitalização de oitenta vestígios: sessenta e cinco 
jornais de O Constitucional, treze de O Liberal e 
dois de A Onda. 

O diálogo com as fontes, teoria e conhe-
cimento histórico ajudou-nos a fazer reflexão 
acerca do jogo político-parlamentar imperial sobre 
questões sociais da sociedade brasileira da época. 
Em primeiro lugar, a circulação de ideias em jor-
nais de O Constitucional e de O Liberal sobre o 
sistema de educacional no Brasil girava em torno 
da defesa do ensino livre ou obrigatório nas es-
colas e faculdades. Em segundo lugar, quanto às 
ideias relacionadas ao escravismo notamos que a 
intelectualidade acadêmica fazia circular opiniões 
conforme os propósitos político partidário que es-
tavam associados, sejam as do órgão constitucio-
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nal e liberal, sejam as do órgão abolicionista. Dessa 
maneira, procuramos não só identificar em jornais 
acadêmicos do século XIX um conjunto de recur-
sos intelectuais e esquemas explicativos, mas tam-
bém padrões de interpretação e usos particulares 
de concepções jusfilosóficas acerca de questões 
sociais do Brasil Oitocentos.

Conclusões
Assim, com intuito de contribuir com os 

estudos da história da educação sob a perspectiva 
da história social e política, essa comunicação teve 
por finalidade levantar discussões sobre a cultura 
jurídica em jornais acadêmicos da Faculdade de 
Direito de São Paulo entre 1871-1889 sobre a in-
strução pública e o elemento servil. 
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Resumo
Esse projeto de iniciação científica integra a 

pesquisa em curso no PPED: O RURAL COMO 
OBJETO PEDAGÓGICO: atualidade, represen-
tações e desafios, na linha de pesquisa Educação 
e Formação Docente. Por essa via busca-se a (re) 
construção do rural como objeto pedagógico e 
dos elos entre as políticas de educação e o pro-
cesso de reestruturação produtiva, cujo paradigma 
atual da acumulação flexível também acentua a 
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exclusão social, política e econômica. Magalhães 
(2012) afirma que o rural é hoje um complexo para 
onde estão focalizados os principais olhares da al-
ternativa ao modelo de desenvolvimento ocidental 
e, também, as perspectivas de uma humanidade 
equilibrada e uma ecologia sustentada, dentre out-
ras expectativas. Nesse intento de (re) construção 
do rural como objeto pedagógico toma-se como 
referência a evidente crise ambiental que se vem 
acentuando na Modernidade, sobretudo a partir 
da segunda metade do século passado, quando se 
instalou no mundo ocidental a industrialização. A 
finitude dos sistemas naturais impõe-se ao con-
sumismo e às desigualdades instaladas no planeta, 
que se acirram por entre as gerações e conduzem à 
insustentabilidade socioambiental. 

Introdução
Os resultados obtidos com essa pesquisa 

teórico-empírica propõem-se a contribuir para 
elucidação científica dos conceitos de educação 
em áreas rurais e de sua pertinência nos cur-
rículos de formação de professores, num con-
texto de urbanização da população, tendo em 
vista que o atual modelo de desenvolvimento 
não apoia, realmente, o pequeno produtor rural 
em sua localidade, levando-o a deslocar-se para 
a cidade em busca de oportunidades, o que aca-
ba por aumentar o número de desempregados 
com suas consequências, em um ciclo contínuo 
e vicioso. É nesse quadro que buscamos recon-
struir o rural como objeto pedagógico e situar 
a formação e atuação de professores e demais 
agentes de seu desenvolvimento.

Nesse sentido recolocamos a questão de 
partida deste estudo: indagação: Que futuro há 
para o rural? A concepção prosaica de campo 
como locus do atraso, dos jecas tatus, pobreza, es-
paço territorial inferior e desprovido da moderni-
dade em contraposição à cidade, na prática, ainda 
não está superada. 

Aqui ratificamos que neste século não mais 
se concebe falar em sustentabilidade desconside-
rando a luta humana diante da modernidade, no 

ciclo da lógica do capital, de um progresso movido 
pela produção e consumo, que classifica e cria di-
cotomias todo o tempo: ricos versus pobres; ur-
bano versus rural, dentre outras

Métodos
Visando estabelecer a reconstrução do ru-

ral como objeto pedagógico, faz-se necessário a 
pesquisa teórico-empírica, a apresentação do le-
vantamento recente (outubro/2012) que foram 
desenvolvidas sobre o contributo dos programas 
de pós-graduação, concomitante estão sendo fei-
tos levantamentos junto às conceituadas Bases de 
dados internacionais, Scopus e Web of  Siency na 
última década, cujos resultados confirmarão a rele-
vância do rural como objeto de estudo.

Revisão de literatura
Conforme Silva, Costa e Rosa (2011) ao 

tratarem da educação de jovens e adultos em áreas 
de reforma agrária em Minas Gerais, o Projeto 
Educação, Campo e Consciência Cidadã cujo ob-
jetivo geral foi analisar os impactos,avanços e limi-
tações do processo de alfabetização de jovens e 
adultos, envolveu parceiros como  universidades, 
MST, FETAEMG e INCRA, para analisar suas 
representações sociais sobre a dinâmica de gestão 
implementada. Em relação aos educadores/as, 
tentou-se construir uma caracterização desses su-
jeitos e das práticas desenvolvidas no trabalho de

alfabetização, de maneira que identifique, 
no processo de formação vivenciado por eles/
as, os fatores explicativos da adoção de um deter-
minado conceito de alfabetização e educação de 
jovens e adultos. c Em relação aos educandos/as, 
descrever a trajetória dos assentados/as envolvi-
dos no projeto, de maneira que identifique tanto 
os impactos do processo de alfabetização em suas 
vidas socioprofissionais quanto analisar suas rep-
resentações. 

Campos (2011) quando estuda a origem e a 
formação da educação caipira, ressalta que os por-
tadores dessa cultura transmitem as representações 
de seu imaginário e o significado de seus valores 
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e das tradições acumuladas ao longo dos séculos, 
razão pela qual investiga os instrumentos culturais 
e sua relevância para os processos de socialização 
e adaptação ao meio em que vivem. Investiga a 
educação formal e informal em uma abordagem 
qualitativa buscando as inter--relações da cultura e 
da educaçãom dos caipiras -  investigação do tipo 
estudo de caso etnográfico (André, 1995). 

Resultados e Discussão
Os resultados são 25 artigos da base de da-

dos Scopus, área de Ciências Humanas, devidam-
ente fichados e comparados, sendo 4 publicações 
referentes ao ano de 2011, 06 ao ano de 2012, 03 
ao de 2013, 10 ao ano de 2014 e duas referentes ao 
ano de 2015.

Conclusões 
Os estudos têm permitido as comparações 

acerca das produções acadêmicas, a partir do le-
vantamento feito dos respectivos artigos cientí-
ficos, evidenciando que os  trabalhos apresentam 
estudos teóricos e empíricos em áreas rurais bus-
cando assim compreender como esses processos 
culturais são desenvolvidos através de representa-
ções, valores e tradições acumulados. Esse levan-
tamento do estado da arte tem favorecido de ma-
neira considerável para o aclaramento da pesquisa 
teórico-empírica, que busca estabelecer a recon-
strução do rural como objeto pedagógico. 
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A pesquisa analisa a importância e o papel 
do defensor público na execução penal como ga-
rantidor dos direitos fundamentais dos presos no 
estado de Sergipe a partir dos processos dispostos 
na 7ª Vara das Execuções Criminais, observando 
o garantismo penal desenvolvido por Luigi Ferra-
joli. A pesquisa iniciou com a fase bibliográfica, 
visando ampliar o arcabouço teórico sobre o tema, 
e segue no método empírico, que engloba a técnica 
de estudo de casos dos últimos cinco anos, tendo 
como referência os réus que ainda estão presos e 
são assistidos pela Defensoria Pública do Estado. 
Estabelecerá um nexo comparativo entre a garan-
tia dos axiomas observados na teoria garantista e o 
real tratamento conferido ao preso. 

A coleta de dados se dá através da averigua-
ção dos processos de competência do juízo da 7ª 
VEC e que são de responsabilidade da Defenso-
ria Pública. A análise desses dados é feita através 
do estudo de cada caso concreto e a pontuação 
de princípios violados, com suas respectivas fun-
damentações. Há também visitações ao Fórum 
Olímpio Mendonça, onde se situa a vara de ex-
ecuções, para que seja acompanhado o trabalho 
dos defensores no dia a dia e a elaboração de 
relatórios que apontam as atividades correlaciona-
das ao cumprimento da teoria do garantismo penal 
abarcada constitucionalmente.

Universidade Tiradentes – Departamento 
de Pesquisa, Aracaju/SE. 

Materiais e métodos 
A fase bibliográfica foi organizada com 

reuniões entre o grupo de pesquisa e debates 
a respeito da Execução Penal, Princípios Ga-
rantistas e Defensoria Pública. Assim, o arc-
abouço teórico pôde ser enriquecido e pro-
porcionou um melhor desempenho na fase 
empírica seguinte. 

A fase empírica abarca a coleta e análise 
de dados. A coleta é realizada nos processos 
de execução penal iniciados no ano 2011 em 
diante, em que os apenados ainda se encontram 
presos. Verifica-se, portanto, a participação 
da Defensoria Pública no processo, com ên-
fase nos peticionamentos feitos. Já a análise de 
dados é subjetiva e exige estudo profundo do 
caso. Nessa fase são pontuados os princípios 
violados no decorrer do processo de execução, 
bem como sua justificativa. Dois bancos de 
dados online (um correspondente à coleta e 
outro à análise) auxiliam na logística e gráfica 
de toda a pesquisa.

Resultados e Discussão 
No andamento atual da pesquisa, está 

sendo possível a análise dos institutos da ex-
ecução, como livramento condicional, indulto 
e sursis, sendo que, dentre os processos coleta-
dos, em nenhum deles houve o peticionamen-
to de tais benefícios. Em todos os casos, foi 
preferível a concessão pelo juiz à progressão 
de regime, no lugar até mesmo de permissões 
de saída. Durante a pesquisa realizada até 
setembro de 2015, foram analisados 20% dos 
processos do ano de 2011, sendo pontuada a 
manifestação da Defensoria Pública, o que cor-
responde a 68.9% dos processos e em 31.1% 
dos casos o processo foi se desenvolvendo 
sem manifestação da defesa técnica gratuita, 
somente com a atuação do juiz, de ofício e da 
intervenção do Ministério Público, conforme o 
Gráfico 1 abaixo:
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Manifestação da Defensoria Pública no 
processo de Execução

Gráfi co 1 – Gráfi co discriminando a mani-
festação da Defensoria Pública no decorrer dos 
processos.

Conclusões 
Por meio de dados parciais, conclui-se que 

a Defensoria Pública é ativa e interessada em fazer 
valer as garantias previstas constitucionalmente, 
porém existem ainda muitas difi culdades quanto 
a esse cumprimento, o que inviabiliza o exercício 
mais efetivo da defesa técnica gratuita. 
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Resumo: 
A presente pesquisa propõe-se a fazer cata-

logação e transcrição de ofícios e correspondên-
cias como meios de comunicação ofi cial entre 
professores primários e poder público que evi-
denciem como se deram a confi guração e a legiti-
mação do trabalho docente no que diz respeito às 
professoras e professores primários, em Sergipe, 
entre 1850 e 1889. Essa pesquisa, idealizada com 
base nos pressupostos teóricos e metodológicos 
da História Cultural, foi realizada através do le-
vantamento dos ofícios e correspondências dos 
professores, de registros da Diretoria da Instrução 
Pública e dos inspetores de ensino, disponibili-
zados no acervo do Arquivo Público de Sergipe. 
As categorias analíticas de Bourdieu (1990), Elias 
(1990, 1994, 2001) e Chartier (2002) foram toma-
das nessa pesquisa no sentido de ajudarem a com-
preender como se confi gurou e se institucional-
izou a profi ssão docente e suas representações no 
âmbito do ensino primário, em Sergipe, além de 
verifi car de compreender de que forma se consti-
tuiu o habitus profi ssional pensado para o projeto 
de constituição de nação para o Brasil, dentro de 
um processo civilizador. As fontes demonstraram 
que o processo de confi guração e institucionaliza-
ção da profi ssão docente na Província Sergipana 
ocorreu de maneira tensa na medida em que o 
poder público determinava procedimentos a ser-
em 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, faziam uso das 
ferramentas de que dispunham para fazerem valer 
seus direitos, evidenciando-se, assim as tensões ex-
istentes nesse processo.

Introdução 
A presente pesquisa tem como objetivo ger-

al realizar a catalogação e transcrição de ofícios e 
correspondências que se confi guram como meios 
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de comunicação oficial entre professores primári-
os e o poder público entre 1850 e 1889. Buscou-se, 
dessa forma, evidenciar como se deram a configu-
ração e a legitimação do trabalho docente, bem 
como a construção do habitus de professores e 
professoras do ensino primário em Sergipe.

As categorias analíticas de Pierre Bourdieu 
(1990), Norbert Elias (1990, 1994, 2001), Roger Chart-
ier (2002) foram tomadas nessa pesquisa no sentido 
de compreender como se configurou e se institucio-
nalizou a profissão docente na província de Sergipe, 
bem como compreender as representações no âmbito 
do ensino primário e as relações estabelecidas entre 
os indivíduos que formavam o corpo de funcionários 
ligados à instrução, ao governo provincial e aos pro-
fessores. Buscou-se, também, verificar como se con-
stituiu o habitus profissional pensado para o projeto 
de constituição de nação para o Brasil, dentro de um 
processo civilizador pautado na educação.

As fontes primárias demonstraram que o 
processo de configuração e institucionalização da 
profissão docente na Província de Sergipe ocor-
reu de maneira tensa, na medida em que o poder 
público determinava procedimentos que deveriam 
ser cumpridos e estabelecia o perfil de professores 
para o trabalho a ser exercido, mas ao mesmo tem-
po não disponibilizava as condições necessárias 
para a consolidação dos objetivos planejados para 
a educação. Os professores, por outro lado, faziam 
uso das ferramentas de que dispunham para faz-
erem valer seus direitos, evidenciando-se, assim as 
tensões existentes nesse processo.

 
Materiais e métodos
Foram utilizados, na presente pesquisa, 

pressupostos teóricos e metodológicos da História 
Cultural com o intuito de compreender as relações 
estabelecidas no âmbito escolar e suas ligações 
com o poder provincial. Para isso, foi realizado o 
levantamento e digitalização das correspondências 
dos professores primários, de registros da Direto-
ria da Instrução Pública e dos inspetores de ensino 
disponibilizados para consulta física no Arquivo 
Público do Estado de Sergipe - APES.

 Após a fase de levantamento das pacotil-
has que possuíam relação com a instrução primária 
dentro do recorte temporal estabelecido, deu-se 
início ao processo de digitalização. Essa etapa 
foi realizada com a utilização de máquina digital 
e mesa com suporte para a câmera cedida pelo 
próprio APES. Após isso, foi realizada a seleção 
dos documentos e feita as transcrições dos mes-
mos. Em um segundo momento, os dados coleta-
dos foram organizados por ordem em que foram 
encontrados, com o número da pacotilha perten-
cente ao acervo do APES, a data e ano, o remente 
e destinatário do oficio ou correspondência, a ci-
dade de onde foi enviado o documento, um breve 
resumo sobre o conteúdo, legenda de digitalização 
e transcrição.

Resultados e Discussão 
Os resultados alcançados no processo de 

digitalização e transcrição dos documentos podem 
ser apontados pela quantidade de documentos dig-
italizados no último ano, 137 documentos com a 
elaboração de planilha para facilitar consultas futu-
ras. Dentre esses documentos encontrou-se infor-
mações sobre a articulação do governo provincial, 
Assembleia Legislativa provincial, inspetores e os 
professores primários. 

Entre os assuntos mais recorrentes estão a 
solicitação de utensílios básicos para o funciona-
mento das aulas, pedidos de licença dos professo-
res por motivos diversos, punição de professores 
infratores da legislação educacional, solicitação 
de reposição de quantias gastas na aquisição de 
materiais pelos próprios professores, indicação 
de comissários da instrução para vilas e concurso 
para cadeiras da instrução primária.

As fontes mostraram que o processo de 
configuração e institucionalização da profissão do-
cente na Província de Sergipe ocorreu de maneira 
tensa, na medida em que o poder público determi-
nava procedimentos que deveriam ser cumpridos 
e o estabelecimento do perfil de professores para 
o trabalho a ser exercido, mas ao mesmo tempo 
não disponibilizava as condições necessárias para 
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a consolidação dos intentos planejados para a edu-
cação. Os professores, por outro lado, faziam uso 
das ferramentas de que dispunham para fazerem 
valer seus direitos, evidenciando-se, assim as ten-
sões existentes nesse processo.
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Resumo: 
A partir do entrecruzamento de reflexões 

sobre a esfera educacional, o campo das psicopa-
tologias e o dispositivo midiático, esta pesquisa 

analisa o fenômeno do transtorno do déficit de 
atenção com hiperatividade na atualidade, inves-
tigando os processos de subjetivação que estão 
envolvidos na emergência da problemática. Para 
tal, damos predominância às discussões teórico-
metodológicas de Foucault para pensar concei-
tos como os de corpo, disciplina e biopoder. Os 
termos déficit e hiper como falta e excesso, de 
tal maneira, nos trazem para a paisagem do pa-
drão social, em que o corpo supostamente não 
estaria devidamente regulado. A problematiza-
ção da escola como dispositivo de poder, a par-
tir das concepções de Foucault, são importantes 
para entender por que o TDAH transformou-se 
em nossa contemporaneidade em uma das psi-
copatologias mais recorrentemente diagnostica-
das. A pesquisa está em andamento com pre-
visão de conclusão para Março de 2016.

Introdução 
O objetivo da pesquisa é elaborar uma dis-

cussão crítica e reflexiva acerca da interlocução 
entre corpo patologizado na contemporanei-
dade na esfera da educação, trazendo conceitos 
como os de normatividade e disciplina, a partir 
do discurso da mídia sobre o Transtorno do Dé-
ficit de Atenção com Hiperatividade. Além disso, 
produzir reflexões originais acerca do objeto de 
estudo – corpo, patologia e educação - ao qual 
nos debruçamos, com o intuito de fortalecer as 
pesquisas nessa linha de investigação.

Consideramos para esse trabalho que 
“o conhecimento do corpo é por excelên-
cia histórico, relacionado aos receios e son-
hos de cada época, cultura e grupo social” 
(SANT’ANNA, p.237). Sensibilizamo-nos, as-
sim, com a problemática do corpo na esfera 
educacional e suas respectivas patologias como 
indicadores para se pensar qual é o lugar desse 
corpo na contemporaneidade.

No universo da produção midiática, obser-
vamos que emerge significantes patológicos como 
o Transtorno do Déficit de Atenção e Hipera-
tividade (TDAH) e suas respectivas intervenções: 
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substâncias químicas de ampla circulação e venda 
como o metilfenidato, encontrado comercialmente 
nas caixas da Ritalina. 

Materiais e métodos 
A metodologia do projeto possui como 

base principal a teoria do discurso de Foucault. 
Assim, buscamos uma interlocução crítica e 
reflexiva que envolva o corpo patologizado 
na contemporaneidade e a esfera educacional, 
através, como objeto da pesquisa, o discurso 
propagado pelo dispositivo jornalístico. A bus-
ca por matérias e reportagens que lidem com 
o tema do TDAH será realizada através da 
pesquisa com palavras-chave nos sistemas de 
pesquisa disponibilizados de forma online nos 
portais da web. Devemos sempre lembrar que o 
projeto não contempla a totalidade da produção 
midiática brasileira, pois direciona seu olhar 
apenas para publicações específicas. 

Foucault aborda o discurso como “práti-
cas que formam sistematicamente os objetos 
de que falam” (1986, p.56). Buscaremos, por-
tanto, nos afastar de uma análise de discurso 
que busque a interpretação ou o sentido oculto 
por trás das coisas, para dar ênfase às regras 
de formação do discurso. Segundo esse mesmo 
autor, “os discursos são feitos de signos; mas o 
que fazem é mais que utilizar esses signos para 
designar coisas” (FOUCAULT, 1986, p.56). De 
tal maneira, é preciso analisar o discurso bus-
cando não o que está implícito em sua intenção 
oculta, mas o saber que lhe está veiculado - sa-
ber esse que é gerador de poder.

Resultados e Discussão
As tecnologias médicas, que incluem os 

novos conhecimentos e intervenções da farma-
cologia até a genética e a biologia molecular, cada 
vez mais colonizam o corpo e, por conseguinte, 
atravessam a sua subjetividade, pois nada foge à 
nossa corporeidade.

A mídia e suas veiculações, prismas e ân-
gulos, ajudam a formar o que é o sujeito e o 

indivíduo na atualidade, além dos seus desejos, 
anseios, medos e preocupações. A questão do 
corpo é um traço em destaque na problemática 
do TDAH na educação, tanto pela tentativa de 
imobilizar esse corpo para fins de disciplina, 
como também em razão da via encontrada para 
essa docilização: a recorrência aos tratamentos 
farmacológicos que regulam os neurotransmis-
sores. 

Conclusões 
A partir das nossas investigações realiza-

das até o presente momento, consideramos que 
é importante compreender quem fala e quem 
sustenta discursos sobre o TDAH; quais são 
os ditos especialistas ou experts convidados 
pelas matérias para debater a temática; quais 
são os campos de força, saber e poder que se 
articulam na problematização da psicopatolo-
gia; quais estratégias discursivas o jornalismo 
lança mão para credibilizar o que é dito; quais 
os saberes marginalizados no discurso e, por 
fim, quais as implicações desse discurso nos 
modos de subjetivação de sujeitos inseridos no 
universo educacional.
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Introdução 
O plano Nacional de Política Criminal e Peni-

tenciária (PNPCP), aprovado na 372ª reunião ex-
traordinária do Conselho Nacional de Política Crimi-
nal e Penitenciaria (CNPCP), em 26 de abril de 2006, 
traz a ideia de fortalecimento do “controle social so-
bre o sistema prisional” (PNPCP, 2011) e tem como 
principal objetivo a defesa dos Direitos Humanos, 
observando o sistema prisional em nível nacional e 
considerando, sobretudo, a cidadania e a responsabi-
lização do Estado. Essas reflexões são imprescind-
íveis para propor uma mudança no entendimento de 
muitas pessoas acerca dos direitos que possui a popu-
lação carcerária brasileira, bem como desenvolver no 
âmbito sócio-político, a ideia de que a cidadania no 
cárcere deve ser entendida como pressuposto para a 
ressocialização. Assim, este trabalho pretende Identi-
ficar o papel do Estado e da sociedade nas questões 
criminais e penitenciárias reconhecendo os limites 
encontrados pelo Estado Democrático de Direito no 
processo de elaboração e execução do PNPCP.

Revisão de literatura
Os fundamentos dos direitos do homem 

não são absolutos, há um relativismo, pois estes 

seguem um dinamismo e uma dinamicidade que 
lhe é peculiar cujas pretensões são diversas. Esses 
fundamentos são as aspirações que, apesar de sua 
notória desejabilidade, ainda não foram todos eles 
reconhecidos por toda a parte ou em igual medida, 
a partir das diferentes concepções atribuídas aos 
Direitos Humanos. Os teóricos se dividem em 
posições antagônicas: Em sua concepção teórica 
clássica há a teoria positivista, fundamentada em 
direitos alicerçados na ordem jurídica. Para Hans 
Kelsen (1998), principal representante, só pode ser 
considerado jurídico quando nele estiver presente 
o caráter repressivo que lhe concede eficácia. Sem 
ordem jurídica nada se pode fazer para assegurar 
o cumprimento desses preceitos, sem isto eles não 
poderão ser considerados direitos, pois não pas-
sarão de meras expectativas. Na teoria jusnaturalis-
ta esses direitos partem de uma ordem superior 
universal, esses direitos não partem do Estado, 
mas sim da própria pessoa humana em sua totali-
dade absoluta, atemporal e global. A pessoa será a 
mesma em todos os lugares e não se devem deixar 
de lado suas diversidades. Para Portela (2011, p. 
684) a teoria clássica apresenta-se de três formas: 
A primeira, jusnaturalista, fundamenta esses direi-
tos em uma ordem superior de caráter imutável, 
assim, eles não são frutos do Estado. A segunda 
infere que estes direitos devem está expressamente 
previstos na norma, trata-se da teoria positivista. 
Em um ultimo plano, existe a teoria moralista que 
fundamenta que os direitos humanos são frutos 
da experiência e consciência moral de um deter-
minado povo. Noberto Bobbio (2004) sugere que 
já não se discuta a fundamentação dos direitos 
humanos, já que agora estes já se tornaram di-
reito positivo, para ele a preocupação deve está na 
efetivação de tais direitos a fim de fomentar me-
canismos que permitam que tais direitos deixem 
de ser apenas meras declarações. Em contrapartida 
tem-se a teoria crítica dos direitos humanos onde 
há um reconhecimento desses direitos a partir de 
uma visão histórica e emancipatória. Rubio (2010) 
defende “uma concepção mais complexa, racional, 
sócio histórica e holística, que priorize as próprias 
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práticas humana, que são os que realmente fazem 
e desfazem, constroem e desconstroem os direitos 
humanos” (RUBIO, 2010, p.12-13). Para o autor 
há uma dicotomia entre o que é discursivamente 
exposto e o que é realizado na prática, o que 
Eduardo Galeano reafirma ser um abismo entre 
teoria e práticas dos direitos humanos. Herrera 
Flores (2009, p.8) ao afirmar: “os direitos huma-
nos compõem uma racionalidade de resistência, 
na medida em que traduzem processos que abrem 
e consolidam espaços de luta pela dignidade hu-
mana. Invocam, nesse sentido, uma plataforma 
emancipatória voltada à proteção da dignidade 
humana” aponta que os direitos humanos são pro-
cessos institucionais e sociais resultantes das lutas 
pela dignidade humana, esta sendo o elemento 
ético e político universal.

Resultados e Discussão 
A partir da investigação e análise docu-

mental, nota-se que o Plano Nacional de Política 
Criminal foi sistematizado a partir das “resoluções 
e discussões do próprio PNPCP, bem como das 
manifestações advindas da Comissão Nacional 
de Penas e Medidas Alternativas, da Comissão 
Nacional de Fomento e Apoio aos Conselheiros 
da Comunidade, do Instituto Sou da Paz e Par-
ceiros, da Pastoral Carcerária, do Plano Nacional 
de Direitos Humanos 3 e do Conselho Nacional 
de Justiça”(PNPCP, 2011) definindo assim as se-
guintes medidas: 1. Sistematizar e institucionalizar 
a Justiça Restaurativa; 2. Criação e implantação de 
uma política de integração social dos egressos do 
sistema prisional; 3. Aperfeiçoamento do sistema 
de penas e medidas alternativas à prisão; 4. Im-
plantação da política de saúde mental no sistema 
prisional; 5. Ações específicas para os diferentes 
públicos; 6. Prisão provisória sem abuso; 7. De-
fensoria Pública plena; 8. Fortalecimento do con-
trole social; 9. Enfrentamento das “drogas”; 10. 
Arquitetura prisional distinta; 11. Metodologia pri-
sional nacional e gestão qualificada; 12. Combate 
aos ganhos da ineficiência; 13. Gestão legislativa; 
14. Construção de uma visão de justiça criminal e 

justiça social. As leituras realizadas até o momen-
to permitem inferir, preliminarmente, que todas 
as 14 medidas, embora elaboradas com detalha-
mento, evidências e impactos das propostas, até 
então não estão sendo adotadas em sua plenitude 
para a sistematização das demandas da população 
carcerária e de egressos da sociedade brasileira, em 
especial com relação aos Direitos Humanos.

Conclusões 
Com a necessidade da adequação ao orde-

namento jurídico à Constituição Federal, marco de 
democratização e institucionalização dos direitos 
humanos, que acolhe a ideia principiológica adota-
da pela Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos, as políticas publicas criminais tem por função 
primordial a garantia da inserção social.  Aqueles 
cidadãos que têm consciência dos seus direitos, 
mas que se sentem totalmente impotentes para 
reivindicar quando são violados, são detentores 
de uma procura suprimida. Todavia, o desafio 
consiste no reconhecimento da presença desses 
cidadãos. Nesse contexto, é preciso compreender 
a ineficiência do Estado na garantia de direitos as-
segurados constitucionalmente não só porque é 
importante discutir a sua responsabilidade frente 
à violação do princípio democrático da cidadania, 
como também para entender os limites encontra-
dos na efetivação desse direito. Pode-se entender, 
contudo, que realizar reflexões acerca da ineficiên-
cia do Estado Democrático de Direito no pro-
cesso de execução do Plano Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária, contribuirá para diagnos-
ticar alguns dos reais problemas que impedem a 
execução do referido plano, pois as dificuldades 
de transformar o falido sistema penitenciário não 
envolve somente a elaboração de planos governa-
mentais, mas a execução destes.  

Referências 
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de 
Janeiro: Campus/Elsevier, 2004.
BRASIL. Plano Nacional de Política Criminal 
e Penitenciária. Ministério da Justiça. 2011. 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 324 ]

Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 
Disponível em: http://www.fd.uc.pt/hrc/
enciclopedia/documentos/instrumentos_
regionais/america/convencao_americana_
direitos_humanos.pdf  Acessado em: 10 de abril 
de 2015.
PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito 
Internacional Púbico e Privado.3 ed. Salvador: Jus 
Podivm, 2011. 
RUBIO, David. Sanchez. Fazendo e desfazendo 
direitos humanos. Santa Cruz do Sul (Brasil): 
Edunisc, 2010.
FLORES, Joaquín Herrera. A (re)invenção dos 
direitos humanos. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2009. 

RECONSTRUINDO A HISTÓRIA 
DAS TECNOLOGIAS: NEXOS 

E CONTEXTOS SOCIAIS E 
EDUCACIONAIS.

Yuri Guimarães Vieira (PROBIC/
Unit), e-mail: yuri_g10@hotmail.com; Rita de 
Cássia Amorim Santos (Orientador), e-mail: 
ritadte@gmail.com.

Universidade Tiradentes/Engenharia 
Civil/Aracaju, SE. 

Palavras-chave: Educação, tecnologias, 
ensino.

Resumo:
O presente projeto de iniciação científica/

PROBIC objetiva analisar historicamente como se 
efetivou e consolidou a inserção das tecnologias no 
âmbito social e educacional verificando neste pro-
cesso os diferentes tempos e espaços constitutivos 
da sociedade. A centralidade da pesquisa se faz pela 
história das tecnologias e como se deu a sua inser-
ção no âmbito social e educacional. A metodologia 
utilizada é a pesquisa bibliográfica e documental, ex-

ploratória e histórica nesta fase inicial apresentando 
como resultados parciais a construção de um refer-
encial teórico sobre a temática das Tecnologias da 
Informação e Comunicação, coleta de instrumentos 
tecnológicos antigos e atuais.

Introdução
A existência das Tecnologias da Infor-

mação e Comunicação (TIC) a partir de sua 
evolução confunde-se com a presença do 
Homem na socialmente. Invenções como a 
eletricidade,o cabograma, o telégrafo, o rádio e 
a televisão, o computador e a Internet são pro-
duzidos e aplicados nas mais diversas formas 
e setores da sociedade. No campo educacional 
as TIC destacam-se pelos impactos e mudanças 
desde o quadro de giz até a Rede Mundial de 
computadores (INTERNET) como possibili-
dade de colaboração nos processos de apren-
der e ensinar.Com base nessa concepção jus-
tificamos essa pesquisa científica como forma 
de analisar historicamente como se efetivou e 
consolidou a inserção das tecnologias no âm-
bito social e educacional verificando neste pro-
cesso os diferentes tempos e espaços constitu-
tivos da sociedade. A centralidade da pesquisa 
se faz pela história das tecnologias e como se 
deu a sua inserção no âmbito social e educacio-
nal. A metodologia utilizada é a pesquisa bibli-
ográfica e documental, exploratória e histórica 
nesta fase inicial apresentando como resulta-
dos parciais a construção de um referencial 
teórico sobre a temática das Tecnologias da 
Informação e Comunicação, coleta de instru-
mentos tecnológicos antigos e atuais.

Materiais e métodos
A metodologia utilizada é a pesquisa bib-

liográfica e documental, exploratória e histórica 
nesta fase inicial apresentando como resultados 
parciais a construção de um referencial teórico so-
bre a temática da história das Tecnologias da In-
formação e Comunicação, coleta de instrumentos 
tecnológicos antigos e atuais.
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Para a composição do referencial teórico  
utilizou-se obras de autores como Lucia Santaella 
(2005), Manuel Castells (2012), Vani Moreira Ken-
ski(2008), entre outros que versam sobre a tra-
jetória histórica de produção e aplicabilidade das 
tecnologias socialmente.

 
Resultados e Discussão
O projeto: “Reconstruindo a história das 

tecnologias: nexos e contextos sociais e edu-
cacionais” apresenta como resultados parciais 
o levantamento bibliográfico sobre a temática 
para apropriação de base teórica que solidifica 
os conceitos, argumentações a respeito do ob-
jeto pesquisado, leitura, discussão e fichamento 
das bibliografias, definição do universo da pes-
quisa- Escola Municipal Juscelino Kubitschek, 
elaboração de questionário sobre a história das 
tecnologias na vida do aluno, aplicação do ques-
tionário e tabulação das informações do instru-
mento.As informações obtidas auxiliarão nas 
palestras realizadas na escolacomo maneira de 
disseminar e assimilar os conhecimentos produ-
zidos na pesquisa.

Conclusões 
O projeto sobre a história das tecnologias 

de acordo com seu cronograma de atividades 
encontra-se em fase de elaboração do banco de 
dados para o registro das informações coletadas, 
análise da documentação selecionada para a pes-
quisa, participação em eventos científicos local, 
escrita de relatórios da pesquisa e Exposição em 
espaços sócio- educativos.  
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Resumo
O objeto de estudo da presente pesquisa é 

a investigação da diversidade e da (in)tolerância 
religiosa no Brasil e em Portugal. Em virtude 
da crescente pluralização e transnacionalização das 
religiosidades, se faz necessário um olhar atento 
para as adesões religiosas e às possibilidades e ob-
stáculos à livre manifestação destas religiões, bem 
como às migrações religiosas no mundo contem-
porâneo. Verifica-se nos últimos anos um evidente 
aumento  dos casos de intolerância contra as 
religiões de matriz africana e uma busca cada 
vez maior do Judiciário para decidir os conflitos 
deles decorrentes.  Essa proposta de trabalho 
tem como objetivo geral analisar o fenômeno da 
transnacionalização da Umbanda, a partir da ideia 
de mobilidade geográfica religiosa (divine migration), 
e a sua importância na construção de novas spiri-
tual geographies na sociedade e também no sistema 
de justiça.
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Introdução 
Diante do fenômeno da transnacionaliza-

ção da Umbanda, religião originalmente brasileira, 
surge a análise, com base no processo de mobili-
dade geográfica religiosa, chamada atualmente por 
alguns teóricos de divine migration, e a sua importân-
cia na construção de novas spiritual geographies na 
sociedade e também no sistema de justiça portu-
gueses, especialmente a partir da expansão das re-
ligiões (neo)pentecostais brasileiras para a Europa 
num movimento de exportação religiosa que vem 
sendo denominado de reverse mission. 

 Faz-se necessário, portanto, um es-
tudo sobre as perseguições e discriminações 
à Umbanda no Brasil, perpetradas por órgãos 
estatais, tais como as instituições do sistema 
de justiça e, mais recentemente, por organiza-
ções privadas, ultrapassaram, juntamente com 
a doutrina e as práticas religiosas, as fronteiras 
internacionais e como elas se manifestam na 
sociedade e no direito portugueses; quais as 
semelhanças e distinções encontradas nos dois 
países do ponto de vista da trajetória histórica 
e de construção legislativa; como os terreiros 
de umbanda e os umbandistas se organizam 
em Portugal em torno desse debate; como a 
experiência portuguesa pode contribuir para 
pensarmos a intolerância religiosa à Umbanda 
no Brasil. 

Revisão de Literatura 
Predominantemente bibliográfica, a pre-

sente pesquisa tem como método a análise e cote-
jamento de textos, com base nas literaturas rel-
evantes sobre a redefinição dos direitos de um 
ponto de vista multicultural; as discriminações e 
as lutas pela igualdade religiosa; as políticas identi-
tárias e as questões do reconhecimento; os proces-
sos pós-coloniais com incidência na colonização 
portuguesa; os modos de produção e reprodução 
do direito; o papel do direito e da justiça na config-
uração dos processos sociais, políticos e econômi-
cos contemporâneos; a construção e a aplicação 
do direito, designadamente a interface entre o Es-

tado e a pluralidade religiosa; a qualidade e trans-
nacionalização das religiões, do direito e da justiça. 

Resultados e Discussão 
Apesar de estar em andamento, a presente 

pesquisa trouxe como resultado a participação do 
IV Seminário de Estudos Culturais, Identidades 
e Relações Interétnicas, organizado pela Univer-
sidade Federal do Estado de Sergipe – UFS, re-
alizado em maio de 2015, “GT 03- Etnicidades e 
Relações Raciais – Sessão 02”, com o trabalho inti-
tulado: “Acesso à justiça e racismo institucional: reflexões 
sobre os entraves ao exercício do direito à liberdade religiosa 
em Sergipe.”(SANTANA, J.V.P; Carvalho, J.L.S;)

Conclusões 
Até o presente momento, apesar da pesqui-

sa ainda estar em andamento, pode-se concluir que 
tem ocorrido uma redução numérica dos adep-
tos da Umbanda no mercado religioso brasileiro. 
(NERI, 2011). As perseguições e agressões públi-
cas às religiões afro-brasileiras são denunciadas 
por vários estudos e eles indicam as religiões (neo)
pentecostais como as principais responsáveis por 
esse quadro de crescimento da intolerância. (SIL-
VA, 2007; SILVA Jr., 2007). 
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Resumo:
Este trabalho apresenta uma revisão da 

literatura sobre as características psicológicas e 
comportamentais de homens que cometeram 
violência conjugal. O tema escolhido justifica-se 
devido o fato da violência conjugal ser a forma de 
crime contras as mulheres. Muitos estudos foram 
realizados para identificar o perfil da vítima, e 
pouco se fala sobre o perfil do agressor, levando 
em consideração que definir o perfil deste é algo 
complexo, visto que cada indivíduo possui uma 
condição peculiar em relação ao problema desde 
seu histórico a fatores culturais e situacionais. Para 
identificação desse perfil foi realizada pesquisa de 
busca eletrônica da literatura científica internacio-
nal e nacional através do banco de dados LILACS 
e MEDLINE com publicações de janeiro de 2010 
a agosto de 2015. Foi encontrado na literatura pes-
quisada que as principais carcacterísticas compor-
tamentais dos homens que cometeram violência 
são: tendência a transferir a culpa da agressão para 
a vítima; controlar o comportamento da vítima, di-
famar, xingar, injuriar, socar e chutar; além de fazer 
uso abusivos de substâncias psicoativas, principal-

mente álcool; as características psicológicas dizem 
respeito a aos traços de personalidade destacando-
se a presença inclusive de algumas  psicopatolo-
gias como: personalidade narcísico, anti-social, 
boderline, obsessivo compulsivo , dependente, 
paranóde, esquizotípicos, esquiva, e sádicos. Este 
trabalho contribui para o conhecimento das car-
acterísticas do homem que comete violência con-
jugal, podendo servir para apoio para criação de 
políticas públicas que abordam a violência contra 
mulher; criando estratégias e programas de pre-
venção para o homem autor ou não de violência 
conjugal sobre a violência de gênero.

Introdução 
A violência conjugal é a forma de crime 

mais praticada contra as mulheres e apresenta o 
nível mais sério e frequente de violência, sendo a 
probabilidade de recorrência alta, devido a prox-
imidade e intimidade do perpetrador da violência 
e vítima. Entende-se por violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher qualquer ação ou omissão 
que lhe cause sofrimento psicológico ou físico, 
morte, lesão, e dano moral ou patrimonial. Car-
acterizando, pois a violência física como qualquer 
ato que ofenda a sua integridade corporal; vio-
lência psicológica, sendo qualquer ato que cause 
dano emocional, humilhação, constrangimento, 
exploração, chantagem, limitação da liberdade 
de escolha, prejudique a autoestima ou o desen-
volvimento das suas ações, e cause prejuízo à 
saúde psicológica (ALMEIDA; SOEIRO, 2010; 
BRASIL, 2006). Definir o perfil do homem que 
comete violência conjugal é algo complexo, visto 
que cada indivíduo possui uma condição pecu-
liar em relação ao problema desde seu histórico 
a fatores culturais e situacionais. Alguns autores 
descrevem os traços das características compor-
tamentais dos homens que cometeram violência 
conjugal como: fazer uso frequente de substân-
cias psicoativas, minimização do comportamento 
agressivo e a inversão da responsabilidade do ato 
para a vítima, retirando de si mesmo a culpa (DA 
SILVA; COELHO, 2014). 
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Materiais e métodos 
Realizou-se busca eletrônica da literatura 

científica internacional publicados em inglês, por-
tuguês e espanhol entre janeiro de 2010 e agosto 
de 2015, a pesquisa foi feita com as bases de dados 
LILACS e MEDLINE, utilizando-se os termos 
“partner violence”, “violence against women”, conju-
gal violence”; “agressor”, na tradução “violência 
contra a mulher” e “violência conjugal” sendo 
considerados os artigos originais, publicados em 
inglês, português e espanhol. A seleção dos artigos 
se deu independente dos pesquisadores e países de 
origem.  As características bibliometricas utilizadas 
no quadro foram: Nome do autor, Ano de publi-
cação; “qualis” da revista; país de origem; forma-
ção dos autores; tema principal do artigo.

Resultados e Discussão 
Foram encontrados 1.261 sendo que, os 

que foram escritos em português, espanhol e in-
glês foram 984 artigos, sendo que a maioria dos 
artigos pesquisados foram publicados em lín-
gua inglesa (84%); seguido da língua portuguesa 
(13%) e espanhola (3%). Sobre o país de origem 
das publicações, houve predomínio nos Estados 
Unidos da América com 82 artigos (30%); seguido 
do Brasil (27%) dos artigos, e observando uma 
menor participação da Colômbia (3%) com oito 
artigos.. Na pesquisa bibliométrica, primeiro fator 
a ser investigado foi a produção de artigos rela-
cionados ao tema, de acordo com o ano de pub-
licação. Observou-se que o ano de 2013 obteve o 
maior número de publicações (304) relacionados 
ao tema, havendo um decréscimo significativo 
nos anos posteriores. Nos Transtornos específi-
cos de Personalidade de homens que cometeram 
violência conjugal identificou-se: Transtorno Es-
quizoide; Borderline e de tipo Paranoide. Identi-
ficou-se ainda alguns dos traços de personalidade 
encontrados em homens que cometeram violência 
conjugal, sendo os principais: baixa autoestima, 
depressão moderada, impulsividade latente, pou-
ca habilidade em comunicar-se; baixa resistência 
à frustração. Ao revisar a literatura de Gomes e 

Freire (2005) foi possível identificar as caracter-
ísticas sociodemográficas dos homens que com-
eteram violência conjugal, sendo que a maioria 
possui apenas o ensino fundamental, e um tempo 
de convivência conjugal entre 03 e 10 anos. Sobre 
a faixa etária prevalecem os sujeitos entres 30 e 39 
anos, geralmente mais velhos que suas cônjuges.  
Identificou-se ainda que os entrevistados tinham 
boas relações afetivas com as mães, porém não 
tinha muito a presença do pai na infância, sendo 
que tiveram uma infância marcada por situações 
de violência: presenciando a violência conjugal de 
seus pais; sofrendo violência pela figura paterna; 
pouco diálogo familiar, e  autoritarismo paterno 
e a submissão materna. Ao analisar as característi-
cas comportamentais dos homens que cometem 
violência conjugal, percebe-se maior concordân-
cia entre os autores sobre a violência associada ao 
uso substâncias psicoativas, segundo Alves e Diniz 
(2005) homens que cometeram violência conjugal 
associam o comportamento agressivo ao efeito 
que o álcool produz, dando várias explicações e 
desculpas por terem cometido o crime e tirarem a 
culpa totalmente de si. Estudiosos como Alves e 
Diniz (2005) acrescentam como características de 
homens que cometem violência o uso de substân-
cias psicoativas, uso do álcool está associado aos 
casos de violência conjugal.

Conclusões 
Sobre as revistas que mais publicaram (BMC 

Public Health, Violence Against Women; Plos One, 
Violence and Victimis), destaca-se que são especial-
izadas em saúde pública, saúde da mulher e violência 
contra mulher. Indicando que a relevância que o as-
sunto está amplamente inserido no meio acadêmico. 
As áreas que mais publicaram nessas revistas foram: 
enfermagem, medicina, psicologia, saúde pública e 
coletiva, jurídica. Ressaltando que o maior número 
de publicações sobre o tema é em língua inglesa. 
Pode-se perceber decréscimo nas publicações a par-
tir de 2013, até o momento desta pesquisa, fato que 
poderá ser analisado posteriormente. Através da re-
visão de literatura foi possível identificar as principais 
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características psicológicas e comportamentais dos 
homens que cometeram violência conjugal, ressalta-
se no comportamento desses homens tendência a 
transferir a culpa da agressão para a vítima; controlar 
o comportamento das suas parceiras, difamar, xingar, 
injuriar, socar e chutar; além de fazer uso abusivos 
de substâncias psicoativas, principalmente álcool 
(DE MELO; DA SILVA; OLIVEIRA et al., 2009; 
GOMES; DINIZ, 2008; ROSA, 2008; DINIZ et al., 
2003; KRUG et al., 2002). Nos traços de personali-
dade dos homens que cometeram crime contra suas 
parceiras destacam-se a presença de psicopatologias, 
segundo a literatura os mais frequentes são: traços 
de personalidade narcísico, anti-social e boderline; 
transtorno obsessivo compulsivo (TOC), depen-
dente, e paranoico além de traços esquizotípicos, 
esquiva, negativista, e sádicos (CATALÁ-MIÑANA 
et al,. 2014; BOIRA; JODRA, 2010; FERNANDEZ-
MONTALVO). Sobre o perfil psicossocial dos 
agressores identificou-se com frequência, ter baixa 
autoestima, baixa escolaridade, estar desempregado 
ou aposentado, ter faixa etária maior que a cônjuge 
e ter sofrido ou presenciado violência doméstica no 
período da infância (DA SILVA; COELHO; SAN-
TOS, 2014; OLIVEIRA et al., 2009; LEÔNCIO 
et.al, 2008; GOMES; FREIRE, 2005). 
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Resumo: 
Os direitos sociais previstos na Constituição 

Federal visam garantir aos indivíduos as condições 

que necessitam ao exercício da cidadania. Assim, de-
terminam a garantia de meios materiais e condições 
concretas que possibilitem o seu exercício. Contudo, 
o principal problema envolvendo os direitos funda-
mentais é a sua efetividade, no que tange à imple-
mentação de políticas sociais, bem como a sua im-
posição ao Poder Público. Nesse sentido, destacamos 
a importância da educação escolar relacionada aos 
direitos sociais para combatermos o problema da 
concretização desses direitos, com base na instrução 
sobre as possibilidades de se buscar as melhorias so-
ciais almejadas através da educação. Dessa forma, o 
objetivo deste trabalho é analisar de que modo se dá 
a atuação das escolas envolvidas na pesquisa em prol 
de uma formação cidadã dos (as) alunos (as), pau-
tada na aplicação das diretrizes do Parâmetro Cur-
ricular Nacional que trata sobre o tema transversal 
denominado ética, visando os direitos sociais refer-
entes à igualdade, que visam garantir aos indivíduos 
as condições de que necessitam para uma sobre-
vivência digna, essencial ao exercício da cidadania. 
Metodologicamente, optou-se pela pesquisa teórica 
para consolidar o aprofundamento teórico e melhor 
embasar futura pesquisa de campo, seguindo os pas-
sos de levantamento bibliográfico e análise crítica 
dos resultados e conclusões obtidas. Almeja-se, com 
a concretização desta pesquisa, construir um arc-
abouço teórico (relatório e cartilha) capaz de suscitar 
reflexões e mudanças dentre as práticas educacionais 
dos professores que atuam no ensino fundamental 
maior, no que diz respeito à importância de aplicar 
as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais.

Introdução 
De acordo com os Parâmetros Curricula-

res Nacionais (BRASIL, 2000), elaborados pelo 
Ministério da Educação (MEC) e apresentados 
à sociedade no final de 1997, temas transversais 
como, por exemplo, a ética, devem ser trabalha-
dos de forma integrada na escola entre as disci-
plinas do currículo formal, pois os conceitos e 
valores que os temas representam são fundamen-
tais para a democracia e a cidadania, ou seja, são 
importantes e urgentes para a concretização da 
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justiça social no contexto de uma sociedade plu-
ral e democrática.

Surgem desse modo, indagações acerca de 
como trabalhar os temas transversais de forma re-
flexiva, sem que os professores influenciem os alu-
nos com os seus próprios valores, ou até mesmo 
com a transmissão dos valores da classe dominante. 
O currículo torna-se mais flexível e aberto, pois os 
temas podem ser adequados às diferentes realidades 
e as disciplinas discutidas de forma interdisciplinar, 
considerando os distintos aspectos sociais. Outros-
sim, a ética representa os valores, os princípios de 
determinada sociedade em uma época específica, 
enquanto as normas originam-se desses princípios 
e valores. Metodologicamente, optou-se pela pes-
quisa teórica para consolidar o aprofundamento 
teórico e melhor embasar futura pesquisa de campo, 
seguindo os passos de levantamento bibliográfico 
e análise crítica dos resultados e conclusões obti-
das. Almeja-se, com a concretização desta pesquisa, 
construir um arcabouço teórico (relatório e cartil-
ha) capaz de suscitar reflexões e mudanças dentre 
as práticas educacionais dos professores que atuam 
no ensino fundamental maior, no que diz respeito à 
importância de aplicar as diretrizes dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais.

Materiais e métodos 
O método a ser adotado consiste na obser-

vação sistemática dos fenômenos da realidade a 
ser realizada através de uma sucessão de passos e 
orientada por conhecimentos teóricos visando ex-
plicar as causas dos fenômenos, suas correlações 
e aspectos implícitos. Quanto ao método e a téc-
nica de abordagem, conforme disciplina Lakatos e 
Marconi (1991), o método será dedutivo, ao par-
tir de leis e teorias que predizem a ocorrência de 
fenômenos particulares em conexão descendente. 
Ademais, a análise documental será utilizada para 
a coleta de dados.

Revisão de literatura
De acordo com os Parâmetros Curricula-

res Nacionais (BRASIL, 2000), elaborados pelo 

Ministério da Educação (MEC) e apresentados 
à sociedade no final de 1997, temas transversais 
como, por exemplo, a ética, devem ser trabalha-
dos de forma integrada na escola entre as disci-
plinas do currículo formal. O currículo torna-se 
mais flexível e aberto, pois os temas podem ser 
adequados às diferentes realidades e as disciplinas 
discutidas de forma interdisciplinar, considerando 
os distintos aspectos sociais. Outrossim, a ética 
representa os valores, os princípios de determina-
da sociedade em uma época específica, enquanto 
as normas originam-se desses princípios e valores. 

Nesse sentido destaca Chauí (2002, p. 348) 
que “os valores morais modificam-se na História 
porque seu conteúdo é determinado por condições 
históricas”. A educação moral deve promover e 
respeitar a autonomia dos sujeitos, partindo do 
diálogo com os interesses pessoais e coletivos, 
pautada nos valores culturais e nos direitos huma-
nos, pois, conforme nos ensina Gadotti (2000, p. 
35) “nessa sociedade cresce a reivindicação pela 
autonomia contra toda a forma de uniformização 
e o desejo de afirmação da singularidade de cada 
região, de cada língua”.

Resultados e Discussão 
A pesquisa encontra-se ainda em fase prelim-

inar. Almeja-se, com a concretização desta pesquisa, 
construir um arcabouço teórico (relatório e cartil-
ha) capaz de suscitar reflexões e mudanças dentre 
as práticas educacionais dos professores que atuam 
no ensino fundamental maior, no que diz respeito 
à importância de aplicar as diretrizes dos PCNs que 
tratam sobre a o tema transversal da ética.

Conclusões 
Os valores éticos e a educação moral pos-

sibilitam apreciar, manter e aprofundar a democ-
racia. Armando o cidadão com a liberdade de se 
manifestar acerca das questões de direitos civis, 
sociais e políticos. Por isso conclui-se que é de ex-
trema importância a análise de aplicação das dir-
etrizes ora estudadas para a formação do cidadão.
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Resumo
A cana-de-açúcar é uma planta economica-

mente importante para o país, tendo a broca-da-
cana como sua principal praga. No Brasil a forma 
mais eficaz de controle biológico da broca se dá 
pelo parasitoide Cotesia flavipes (Cam.) (Pinto et 
al., 2006). Fungos entomopatogênicos também 
são muito utilizados para o controle de pragas. 
Microsporídeos do gênero Nosema são patógenos 
comumente encontrados em D. saccharalis. O ob-
jetivo do trabalho é avaliar a viabilidade dos espo-
ros de Nosema sp. após submetidos a condições de 
campo. O bioensaio foi realizado no Laboratório 
de Entomologia da Embrapa/CPATC, os insetos 
usados foram provenientes de criação estabelecida 
no laboratório, o plantio das plantas de cana re-
alizado ao ar livre e a suspensão de inoculo com 
1x108 esporo/mL obtida a partir de lagartas com 
nosemose. Folhas de cana foram pulverizadas com 
suspensão ou com NaCl a 0,85% (controle), sendo 
usadas  para alimentação de lagartas no 3º instar 

no dia e após 24h da aplicação (3 tratamentos). 
Cada tratamento foi composto por 5 repetições 
com 10 lagartas cada. Após ingestão total do cír-
culo de folha, as lagartas foram mantidas em dieta 
por 10 dias e avaliadas quanto ao nível de infecção 
pela contagem de esporos em câmara de Neubau-
er através de microscopia óptica (x400). Os dados 
foram submetidos à análise de variância e com-
parados por teste de Tukey a 5%. Houve redução 
significativa no número de esporos encontrados 
lagartas alimentadas com a folha 24h após a pul-
verização em relação às lagartas que ingeriram à 
recém-pulverizada.

Introdução 
A cana-de-açúcar (Saccharum ssp.) é uma 

planta de clima tropical e subtropical de origem 
asiática que foi introduzida no Brasil no século 
XVI. Tem grande importância na economia do 
país. Um dos principais problemas da produção é 
a ocorrência de pragas, destacando-se entre elas a 
broca da cana, D. saccharalis. A praga causa danos 
diretos, pois nos primeiros dias de vida as lagar-
tas se alimentam dos tecidos foliares penetrando 
posteriormente nos colmos, abrindo galerias que 
impedem o fluxo de seiva, e danos indiretos, pois 
favorecem a entrada de micro-organismos opor-
tunistas (Guagliumi, 1972; Gallo et al., 2002). 

O principal agente de controle da broca é o 
parasitoide larval, C. flavipes (Cam.) (Hymenoptera: 
Braconidae). A vespa deposita os ovos no interior 
do corpo da broca, desses ovos eclodem larvas 
que se alimentam do interior da lagarta, levando-a 
a morte (Pinto et al.2006).

Dentre os micro-organismos entomopa-
togênicos, existem os microsporídeos que são 
parasitas intercelulares obrigatórios. A maioria 
dos microsporídeos entomopatogênicos pertence 
ao gênero Nosema, sendo descritas mais de 150 
espécies encontradas em 12 ordens de insetos 
(BECNEL E ANDREADIS, 1999). No Brasil, a 
ocorrência de Nosema sp em D. saccharalis é relatada 
desde a década de 1980 (Alves et al., 1985).
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Materiais e métodos
A criação da broca-da-cana foi estabelecida 

no Laboratório de Entomologia e o plantio das 
canas realizado ao ar livre, ambos na Embrapa/
CPATC. A suspensão de inoculo foi obtida a partir 
de esporos isolados de D. saccharalis com nosemose, 
maceradas em solução salina estéril (0,85% NaCl) + 
0,05% de antibiótico (Pentabiótico Veterinário Re-
forçado, Fort Dodge® Saúde Animal Ltda), sendo 
purificada por filtragem em gaze estéril e centrifu-
gações consecutivas (2000 e 10000 rpm). 

As plantas de canas foram pulverizadas com 
suspensão na concentração de 108 esporos/mL 
ou com NaCl 0,85% (tratamento controle). Estas 
plantas foram expostas às condições do ambiente 
nos períodos de 0 e 24 horas, sendo o bioensaio 
foi composto por 3 tratamentos.Com um vazador 
(diâmetro de 1cm) foram feitas circunferências nas 
folhas de cana. Cada placa de Petri (60x15 mm) 
recebeu um disco de folha e 10 lagartas com 15 
dias de vida, foram mantidas previamente sem 
alimento por 8 horas, para que se alimentassem, e 
fossem infectadas, as placas foram mantidas úmi-
das com papel filtro + 400µL de água destilada es-
téril e alocadas em B.O.D (26±1ºC, 60±10%UR e 
fotofase de 12h). Após consumo total dos discos 
de cana em 24h, as lagartas foram alimentadas com 
dieta artificial de King e Hartley (1985), preparada 
sem metilparabeno (Nipagin®) e formaldeído, por 
2 dias, e com dieta completa por mais 8 dias. Cada 
lagarta foi macerada em 200µL de água destilada 
estéril, a suspensão obtida filtrada em gaze estéril e 
diluída em 10-1 para contagem do número de espo-
ros na câmara de Neubauer em microscópio ópti-
co (x400). Os dados foram submetidos à análise de 
variância e comparados por teste de Tukey a 5%.

Resultados e Discussão
Os esporos de Nosema sp. permaneceram 

viáveis após 24 horas de exposição às condições 
ambientais, visto que as lagartas alimentadas com 
as folhas pulverizadas foram infectadas e desen-
volveram a doença nosemose. No entanto, houve 
redução no nível de infecção das lagartas alimen-

tadas com as folhas cujos esporos foram expostos 
ao ambiente por 24h em relação ao nível obser-
vado nas lagartas que ingeriram folhas recém-pul-
verizadas. Tal redução é constatada pelo número 
médio de esporos que foi estatisticamente inferior 
nas lagartas do tratamento 24 quando comparado 
ao número observado nos insetos do tratamento 
0 (Tabela 1).

Tabela 1. Número médio de esporos em 
lagartas de D. saccharalis 10 dias depois de submeti-
das ao consumo de folhas de cana pulverizadas 
com suspensão contendo 108 esporos de Nosema 
sp./mL (0 e 24h após pulverização) ou ao con-
sumo de folhas pulverizadas apenas com NaCl 
0,85% (controle)

Horas após pulverização Número médio de espo-
ros/mL (x107)  ± EP*

Controle (NaCl 0,85%) 0 ± 0 a

0 5,5 ± 0,17 b

24 5,1 ± 0,05 c

*Médias nas colunas seguidas de mesma letra não diferem 

estatisticamente pelo teste de Tukey (α = 0,05).

Conclusões 
Os esporos ainda são viáveis após 24h de 

sua pulverização em plantas de cana sob condições 
ambiente, no entanto, há redução significativa des-
sa viabilidade.
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Resumo
O objetivo do presente trabalho foi a pre-

paração de suportes híbridos para imobilização de 
enzimas. Inicialmente foi realizado a produção de 
suportes a base de poli (hidroxibutirato-co-hidrox-
ivalerato)/PHBV e sílica, com adição de líquido 
iônico aprótico (C4min]Tf2N) como aditivo. A 

lipase Burkhloderia cepacia (LBC) foi imobili-
zada nos suportes híbridos por ligação covalente 
utilizando como agente bifuncional a epiclorid-
rina. Foi determinado a melhor condição para o 
suporte híbrido no qual foi utilizado 3 gramas de 
PHBV com uma relação molar teos: etanol (1:4,6), 
o rendimento de imobilização (RI) do biocatali-
sador imobilizado (BI) com adição de LI foi de 
147%, superior ao controle ( 91%), assim mesmos 
foram determinados  como pH ótimo 7,0 para am-
bos os BI e como temperaturas ótimas 55 e 50°C 
respectivamente, O biocatalisador imobilizado 
com LI também apresentou melhor estabilidade 
térmica, operacional e em solventes comparado 
com o controle.

Introdução 
A imobilização de enzimas em suportes sóli-

dos permite a sua reutilização e fácil manuseio e 
melhora a estabilidade do catalisador, que são impor-
tantes para o desenvolvimento de processos biotec-
nológicos econômicos (Fernandes et al., 2013). 

A utilização de agentes bifuncionais busca 
aprimorar os suportes para a obtenção de BI. Isso 
provoca modificações físicas, químicas e mor-
fológicas com maior eficiência catalítica devido à 
minimização dos efeitos difusionais de substratos 
e produtos durante a reação. Essas modificações 
atuam também na melhoria da estabilidade opera-
cional em processos contínuos e descontínuos e 
desperta o interesse industrial por imobilizações 
em suportes de sílica, PHBV, híbridos etc (Carv-
alho et al, 2014, Cabrera-Padilla et al., 2013). 

Uma forma de melhorar a atividade catalíti-
ca do biocatalisador pode ser mediante a utilização 
de líquidos iônicos como aditivos na imobilização 
ou na preparação dos suportes. Vários estudos de 
aditivos, tais como líquidos iônicos (LI) próticos 
e apróticos, foram recentemente sugeridos como 
agentes que podem estabilizar enzimas, mediante 
a proteção do reservatório de hidratação ao redor 
da mesma e/ou causar mudanças conformacio-
nais que levam a sua ativação (Barbosa et al., 2014; 
Cabrera-Padilla et al., 2014). 
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Materiais e métodos 
A preparação dos suportes híbridos foi a 

base de PHBV e sílica pelo método sol-gel, ten-
do como precursor o TEOS de acordo com a 
metodologia descrita por Soares et al., 2004, com 
modificações. O controle foi preparado sem adi-
tivo, o outro suporte foi preparado com adição de 
líquido iônico 1% (v/v) C4min]Tf2N. Realizou-se 
a Imobilização por ligação covalente da LBC em 
suportes híbridos utilizando como agente bifun-
cional a epicloridrina, de acordo com Simões et 
al. (2011). A atividade hidrolítica dos biocatalisa-
dores foi determinada pelo método de hidrólise 
do azeite de oliva de acordo com o procedimento 
descrito por Soares et al. (1999). Para a atividade 
em função do pH e da temperatura utilizou-se a 
reação de hidrólise do azeite de oliva na faixa de 
pH entre 4,0 a 8,0. A influência da temperatura na 
atividade hidrolítica foram determinadas nas tem-
peraturas de 37 a 75°C. O efeito da temperatura 
na estabilidade dos biocatalisadores imobilizados 
foi determinado por meio da incubação da enzima 
(0,1 g massa seca) a 55°C e 65°C em meio-aquoso 
(tampão fosfato 0,1M, pH 7,0) por 4 horas. A esta-
bilidade operacional foi determinada em bateladas 
consecutivas. Para o estudo da estabilidade em sol-
ventes (etanol e ciclohexano) os biocatalisadores 
(0,1g) foram incubados à 40°C na razão de 1:1 de 
cada solvente com e tampão fosfato de sódio (pH 
7). As amostras foram analisadas em intervalos de 
tempo fixo de 3, 7, 24, 48 e 72 horas.

Resultados e Discussão 
O biocatalisador imobilizado em suporte 

híbrido com adição do líquido iônico aprótico 
(C4min]Tf2N)  obteve um rendimento de imo-
bilização de 147% ao contrário do biocatalisador 
imobilizado em suporte híbrido sem líquido iôni-
co (controle) que obteve um menor rendimento 
de imobilização (91%), devido provavelmente ao 
aumento da hidrofobicidade do ambiente propor-
cionado pela presença do LI hidrofóbico, favoráv-
el para aumento da atividade da lipase. No estudo 
de pH para ambos os biocatalisadores foi obtido 

como ótimo o pH 7,0. No estudo de temperatura 
há uma liberação máxima de ácidos livres em 55º 
C para biocatalisador imobilizado com adição de 
LI e 50°C para o controle. A estabilidade térmica 
na temperatura de encubação de 55°C foi mel-
hor comparada com a temperatura de 65°C, para 
ambos os biocatalisadores houve uma redução da 
atividade  ao longo do tempo. Foram obtidos 7 
reusos para o BI com LI e 6 reusos para o controle 
mantendo 50% da atividade inicial. No estudo da 
estabilidade em solventes dos biocatalizadores 
imobilizados com etanol, observou-se a diminu-
ição da atividade ao longo do tempo para os dois 
biocatalisadores, em contraste para o ciclohexano 
a atividade relativa para os dois biocatalisadores 
aumentou nas primeiras 7 horas, tanto para o BI 
sem líquido iônico (controle) quanto para o BI 
com líquido iônico (C4min]Tf2N).

Conclusões
Diante dos resultados parciais obtidos con-

clui-se que o biocatalisador imobilizado em supor-
te híbrido com adição do líquido iônico aprótico 
(C4min]Tf2N) apresentou um maior rendimento 
de imobilização se comparado com o (controle) 
.Os biocatalisadores imobilizados em suporte hí-
brido com líquido iônico) e sem líquido iônico 
(controle) obtiveram como ótimos o pH 7,0 e 
temperatura de 55 e 50°C respectivamente, apre-
sentaram melhor estabilidade térmica na tempera-
tura de 55°C , o biocatalisador imobilizado com 
líquido iônico apresentou melhor estabilidade op-
eracional e melhor estabilidade em solventes em 
presença do ciclohexano.
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Resumo 
Os resíduos agroindustriais gerados no 

processo de extração do óleo de palma podem 
ser aproveitados no procedimento de pirólise, ob-
tendo produtos com valor agregado: bio-óleo, bio-
char e biogás. Neste estudo o biochar oriundo da 
pirólise de fibras de dendê foi usado para produzir 
suporte híbrido (biochar e sílica) para imobiliza-
ção de lipase Burkholderia cepacia por adsorção física 
e ligação covalente unipontual. O rendimento de 
imobilização (RI) aumentou de 14% (114 U/g) 
para 43% (360 U/g) quando usou biochar oriun-
do da pirólise de fibra de dendê in natura extraída. 
A partir desta condição verificou-se o melhor RI 
quando usou 6 g de biochar na produção do su-
porte híbrido. O melhor RI da lipase por ADS e 
LCU em suporte híbrido foi com concentração de 
0,3 g enzima/g suporte.

Introdução
O processamento do fruto do dendê origi-

na produtos e subprodutos: 20% de óleo de palma 
bruto, 1,5% de óleo de palmiste, 3,5% de torta de 
palmiste, 22% de engaços, 12% de fibras, 5% de 
cascas e 50% de efluentes líquidos (Asadullah et al., 
2013). Os resíduos agroindustriais gerados podem 
ser usados em processos como a pirólise origi-
nando produtos com alto poder energético: biogás 
(gás), bio-óleo (líquido) e biochar (sólido) (Alper 
et al., 2015). O biochar pode ser usado como su-
porte na imobilização de enzimas (González et al., 
2013). O tipo de suporte e de imobilização são fa-
tores que influenciarão na eficiência de imobiliza-
ção. Uma alternativa que ainda não foi descrita na 
literatura é o uso de suporte híbrido constituído 
de biochar e sílica (orgânicos + inorgânico) para 
imobilização de enzimas. Portanto o objetivo deste 
trabalho é avaliar o aproveitamento do resíduo do 
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dendê na produção de bio-óleo e utilizar o biochar 
na produção de suporte híbrido (biochar e sílica) 
para imobilização de lipase.

Materiais e métodos
Materiais
A matéria-prima utilizada para produção do 

suporte híbrido para a imobilização foi o resíduo 
agroindustrial da fibra de dendê, adquirido na ci-
dade de Muniz Ferreira-BA após o despolpe do 
fruto. A enzima utilizada para imobilização foi a 
lipase de Burkholderia cepacia (LBC) (≥30,000 U/g, 
pH 7,0, 50 °C, adquirida comercialmente da Sig-
ma-Aldrich).

Pirólise
As amostras foram secas a 60°C, após sub-

metidas ou não a extração por soxhlet para reti-
rada do óleo residual e moagem. Foram obtidas 
quatro condições de amostra para pirólise: 1. fibra 
in natura; 2. fibra in natura moída; 3. fibra in natura 
extraída; 4. fibra in natura extraída e moída. Foram 
realizadas análises termogravimétricas (TG) em 
amostras de fibras naturais para determinar a per-
da da massa em função da temperatura e realizou 
a pirólise em um reator de leito fixo com 200 g de 
amostra em atmosfera inerte, utilizando como gás 
de arraste o nitrogênio (com fluxo de 30 mL.min-1) 
e temperatura de 550 °C com taxa de aquecimento 
de 60 °C.min-1.

Obtenção do suporte híbrido
A metodologia de preparo do suporte híbri-

do foi realizada variando a quantidade de biochar 
entre 1,5-7,5 g adicionado na reação de hidrólise 
do tetraetilortossilicato (TEOS) usando o proces-
so sol-gel com adaptações descrita por Soares et al 
(2004) para obtenção da sílica. Realizou-se carac-
terização morfológica (microscopia eletrônica de 
varredura - MEV) e química (infravermelho por 
transformada de Fourier - FTIR) do biochar e su-
porte híbrido.

Imobilização por adsorção física (ADS) e 
ligação covalente unipontual (LCU)

O procedimento de imobilização da LBC 
foi realizado por ADS em biochar. A partir do 
melhor rendimento de imobilização apresentado 
no biochar realizou-se ADS e LCU da LBC em su-
porte híbrido variando a concentração de enzima 
(0,1; 0,2; 0,3; 0,4 e 0,5 g) por grama de suporte 
conforme descrito por Soares et al (2004) com 
modificações. A atividade de hidrólise foi deter-
minada pelo método de emulsão de azeite de oliva 
(Soares et al., 2004). O rendimento de imobilização 
(RI) foi determinado pela unidade de atividade hi-
drolítica total presente no suporte e unidades de 
atividade hidrolítica oferecidas para imobilização.

Resultados e Discussão 
Na análise TG a maior perda de massa foi 

entre entre 200-600 °C. Na pirólise, os melhores 
rendimentos de bio-óleo e biochar foram 49,4% e 
31,2%, respectivamente. O biochar foi avaliado em 
processo de biocatálise com maior rendimento de 
imobilização da LBC por ADS no biochar derivado 
da pirólise 3, um aumento de 14% (114 U/g) para 
43% (360 U/g). No processo de ADS em suporte 
híbrido obteve-se o melhor rendimento de imobi-
lização (43%; 321 U/g) utilizando 6 g de biochar 
na produção de suporte híbrido (sílica e biochar). 
O MEV revelou que o biochar apresenta uma es-
trutura superficial porosa e no suporte híbrido 
(orgânico-inorgânico) percebeu-se o recobrimento 
de parte do biochar com a sílica. A análise FTIR 
do biochar e do suporte híbrido resultou em banda 
de transmitância entre 3500-3400 cm-1, com grupos 
hidroxila que provavelmente foi útil para a imobi-
lização da lipase. Neste estudo verificou-se que o 
melhor carregamento para imobilização da LBC 
por ADS e LCU em suporte híbrido foi com con-
centração de 0,3 g de enzima/g de suporte, com o 
rendimento de imobilização de 100% (475 U/ g).

Conclusões 
A partir destes resultados preliminares, 

podemos concluir que a melhor concentração de 
biochar para produzir o suporte híbrido foi de 6 g. 
A LBC imobilizada em biochar híbrido por ADS 
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e LCU apresentou o melhor carregamento da li-
pase com 0,3 g enzima/g suporte. Verificou-se que o bio-
catalisador em suporte hibrido apresentou uma boa 
eficiência no rendimento de imobilização e, por-
tanto, um bom potencial para aplicações industriais.
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Resumo: 
O objetivo dessa fase da pesquisa será o 

de avaliar a rugosidade superficial promovida 
pelo contato de diferentes agentes clareadores 
com a superfície da resina composta nanohíbrida 
(Opallis-FGM). Nessa etapa foram preparadas 45 
amostras de resina mencionada na cor EA2, com 
dimensões padronizadas (6 mm X 2mm). Deste 
total, 15 amostras foram mantidas sem tratamento 
(CTR) e as demais foram inicialmente submeti-
das ao manchamento com café (Santa Clara Clás-
sico, Eusébio-CE-Brasil), durante 05 dias (37º C), 
com trocas diárias (120h de imersão). Em segui-
da, foram divididas aleatoriamente em 02 grupos 
experimentais (n=15), que diferiram quanto ao 
agente clareador e à concentração utilizados, a 
saber: R2HPB-35, clareado com peróxido de hi-
drogênio a 35% (Whiteness HP 35-FGM), 1 apli-
cação/semana, durante 02 semanas; e R2CPB-16, 
clareado com peróxido de carbamida a 16%, 01 
aplicação/dia, durante 14 dias. As amostras encon-
tram-se na fase final do clareamento e em seguida 
serão submetidas serão avaliadas em relação à ru-
gosidade superficial.    

Introdução 
A utilização do clareamento dental como alter-

nativa estética tem crescido muito. Contudo, deve-se levar 
em consideração que quando da utilização das substâncias 
clareadoras, especialmente nas técnicas utilizadas em dentes 
vitais, fica muito difícil, senão impossível impedir o contato 
destas com materiais restauradores presentes na cavidade 
bucal. Alguns estudos mostram que peróxidos podem pro-
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mover aumento da rugosidade superficial em compósitos 
(HAFEZ, et al, 2010; MENDEZ, et al, 2012). Ao 
se considerar que materiais utilizados para a realização de 
restaurações estéticas podem sofrer interferência direta dos 
corantes extrínsecos capazes de promoverem alterações de 
cor que por sua vez, comprometeriam perda a médio e longo 
prazo no potencial estético do procedimento (HUBBEZO-
GLU, et al, 2008), além de facilitar a agregação de mi-
crorganismos, os agentes clareadores poderiam potencializar 
essa perda em um período de tempo muito menor.

Por outro lado, alguns estudos mostraram que o 
peróxido de hidrogênio foi capaz de alterar a cor de compósi-
tos com magnitude diferente (SALVEGO, DIAS, 
FIGUEIREDO, 2013). No entanto, quanto a habili-
dade dessa substância em remover manchas adquiridas da 
superfície de compósitos, além da interferência sobre a rugo-
sidade do material restaurador exige maiores investigações.

Materiais e métodos 
Preparo das amostras e divisão dos grupos
Para essa fase experimental, foi preparado 

um total de 45 amostras da resina composta nano-
híbrida, Opallis (FGM-Joinville-SC-Brasil) na cor 
EA2- Fig. 1-C (6,0 mm-diâmetro X 2,0 mm-es-
pessura-Fig. 1-A e 1-B). As amostras foram dividi-
das randomicamente em 03 grupos (n=15) sendo 
que destes, 01 grupo permaneceu sem qualquer 
tratamento (CTR); as demais foram submetidas 
ao manchamento com café e ao clareamento com 
diferentes agentes e concentrações.

Manchamento das amostras com café
Trinta amostras polidas foram manchadas 

com café (Café Santa Clara Clássico, Euzébio-
CE-Brasil), preparado com 3,6 g de pó/300 mL 
de água destilada, fervida durante 10 minutos e 
depois filtrado, sendo imersas individualmente 
(Fig. 1-D), em recipientes contendo 10 mL dessa 
solução, por um período de 05 dias (120 horas de 
imersão), com trocas diárias (37ºC). Após esse 
período as amostras foram submetidas as técnicas 
de clareamento.

Clareamento com peróxido de hidrogênio a 
35%, HP-35 (Whiteness HP-FGM) e com peróxi-

do de carbamida a 16%, CP-16 (Whiteness Perfect 
a 16% -FGM: 

Os dois produtos utilizados foram preparados/
utilizados de acordo com as instruções do fabricante. 
Para o peróxido de hidrogênio a 35% (Fig. 1-F e 1-G) 
o gel clareador foi inserido nas superfícies da resina 
(Fig. 1-H), com 03 aplicações de 15 minutos cada to-
talizando 45 minutos. Foram realizadas 02 sessões de 
clareamento com intervalo de 01 semana entre as mes-
mas (grupo: R2HPB). Para o peróxido de carbamida a 
16% (Fig. 1-I) uma camada de cerca de 1,0 mm fosse 
dispensada sobre a superfície do material permanecen-
do por 4 hora (Fig. 1-J). Depois desse tempo, o mate-
rial era removido e a amostra lavada em água corrente, 
retornando à solução de armazenamento. Os passos 
descritos são repetidos diariamente por 14 dias (grupo: 
R2CPB). Finalizada a etapa do clareamento dental as 
amostras deverão ser polidas para a realização da aval-
iação com o rugosímetro.

A) B) C)

E) F) G) H)

I) J) K)

D)

L)

Figura 1: A) matriz de teflon; B) corpo-de-
prova do compósito EA2; C) Resina composta 
nanohíbrida EA2-Opallis-FGM; D) Amostra 
imersa em café; E) Amostras antes e após a imersão 
em café, mostrando a alteração da cor; F) White-
ness HP, peróxido de hidrogênio a 35%; G) Gel 
de peróxido de hidrogênio manipulado; H) Gel 
clareador sobre o compósito; I) Whiteness Perfect 
16%, peróx. de carbamida de uso caseiro; J) Gel 
clareador sobre o compósito; K) e L) amostras dos 
02 grupos após 01 semana de clareamento.

Resultados e Discussão 
A técnica de manchamento utilizada na pre-

sente pesquisa proporcionou a alteração de cor na 
resina composta em tempo inferior ao observado 
na literatura (ANDRADE et al, 2014). 
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Conclusões 
Os passos realizados até o presente mo-

mento, incluindo as alterações no projeto inicial, 
tem favorecido positivamente o bom andamento 
da pesquisa. 
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Resumo
Ferida pode ser considerada como toda in-

terrupção na continuidade de um tecido do corpo, 
podendo ser em menor ou maior extensão, tendo 
como principais causas traumas ou alguma pato-
logia. Stryphnodendron adstringens, conhecido popu-
larmente como barbatimão, é uma planta que pos-
sui caráter medicinal e terapêutico comprovado 
cientificamente e com isso é largamente utilizado 
como antisséptico, antiinflamatório, antioxidante, 
analgésico, cicatrizante, anti-hipertensivo entre 
outras aplicações. O objetivo deste trabalho foi 
a obtenção de extrato de barbatimão através do 
processo de maceração a quente para posterior uti-
lização em processos de cicatrização. A casca do 
caule foi coletada no Povoado Aguada, município 
de Carmópolis em coordenadas geográficas, 10º 
39’ 00” - latitude sul 37º 00’ 20” longitude oeste, 
Sergipe, Brasil, em setembro de 2014. Após desid-
ratação, o material foi processado em moinho de 
facas (tipo willye) e, o pó foi armazenado em fras-
cos âmbar, de vidro para armazenamento seguro. 
O método utilizado para obtenção do extrato foi 
maceração dinâmica a quente e o extrato foi fil-
trado e o solvente foi eliminado em estufa a 55º 
C por 3 a 4 dias. A determinação do percentual de 
rendimento (%) de cada extrato bruto seco consis-
tiu em utilizar a equação % R = mes/ mpcx 100. O 
rendimento do extrato bruto aquoso da casca do 
caule de S. adstringens foi 11,9±5,25% da sua massa 
seca. Fatores como sazonalidade, região nativa da 
amostra de S. adstringens, período de coleta do ma-
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terial estão associados a variações no rendimento 
dos extratos.

Introdução 
Ferida pode ser considerada como toda in-

terrupção na continuidade de um tecido do corpo, 
podendo ser em menor ou maior extensão, tendo 
como principais causas traumas ou alguma patolo-
gia. Classifica-se as feridas como agudas e de fácil 
cicatrização e crônicas, estas podem ultrapassar 
seis semanas até sua completa recuperação, sendo 
consideradas como problema de saúde pública 
devido ao envolvimento psicossocial e econômico 
para o paciente e da mesma forma gera altos e 
crescentes custos para o sistema de saúde, (LEITE 
et al 2012). O reparo tissular é um processo que 
envolve inúmeros mediadores, como, fatores de 
coagulação, hormônios, moléculas do sistema fi-
brinolítico, cininas, fatores de crescimento, eico-
sanoides, interleucinas, células estromais, como os 
fibroblastos, células sanguíneas, como por exem-
plo, neutrófilos e macrófagos e também proteínas 
das quais a principal delas é o colágeno, sendo 
por isso considerado um mecanismo complexo, 
(BALBINO, PEREIRA e CURI, 2005). Stryphno-
dendron adstringens, conhecido popularmente como 
barbatimão, é uma planta hermafrodita, possuindo 
casca áspera e repleta de fissuras encontrada no 
cerrado brasileiro com distribuição desde o Pará 
até alcançar o Sudeste. Possui caráter medicinal 
e terapêutico comprovado cientificamente e com 
isso é largamente utilizado como antisséptico, 
antiinflamatório, antioxidante, analgésico, cicatri-
zante, anti-hipertensivo entre outras aplicações. 
(PEREIRA, MORENO e CARVALHO, 2013). O 
método de extração por maceração é largamente 
utilizado tendo em vista a sua simplicidade e pos-
sibilidade de adequação a diversas escalas. A mac-
eração dinâmica, uma de suas variáveis, tem como 
vantagem a agitação constante e devido a isto, há 
aumento de contato do material da planta com o 
solvente, resultando em um processo mais curto, 
(TACON e FREITAS, 2013). Em visão disso, o 
presente estudo teve como objetivo a obtenção 

de extrato de barbatimão através do processo de 
maceração a quente para posterior utilização em 
processos de cicatrização.

Material e métodos 
A casca do caule foi coletada no Povoado 

Aguada, município de Carmópolis em coordena-
das geográficas, 10º 39’ 00” - latitude sul 37º 00’ 
20” longitude oeste, Sergipe, Brasil, em setembro 
de 2014. As cascas foram colhidas manualmente 
com auxílio de uma lâmina cortante. A amostra 
para registro científico foi depositada no Her-
bário da Universidade Tiradentes. Para preparo da 
amostra, inicialmente, as cascas do caule foram la-
vadas em água corrente com ajuda de escova para 
remoção de resíduos. Em seguida foram selecio-
nadas e colocadas em estufa aquecida a 55°C por 
um período de 4 (quatro) dias para o processo de 
secagem. Após desidratação, o material foi proces-
sado em moinho de facas e o pó foi armazenado 
em frascos âmbar, de vidro para armazenamento 
seguro. O método utilizado para obtenção do 
extrato foi maceração dinâmica a quente, à tem-
peratura de 75º C por uma hora e trinta minutos. 
O extrato foi filtrado e o solvente foi eliminado 
em estufa a 55º C por 3 a 4 dias. A determinação 
do rendimento dos extratos consistiu em pesar as 
placas de Petri de vidro vazias, seguidas da pesa-
gem após evaporação do solvente quantificando 
desta forma, a massa seca do extrato bruto obtido. 
A determinação do percentual de rendimento (%) 
de cada extrato bruto seco foi realizada através da 
equação % R = mes/ mpcx 100, onde mes= mas-
sa do extrato sólido, mcpx= massa do pó da casca 
(base seca) e %R= percentual de rendimento.

Resultados e Discussão 
Alguns fatores como sazonalidade, região 

nativa da amostra de S. adstringens, período de co-
leta do material estão associados a variações no 
rendimento dos extratos. O rendimento do extrato 
bruto aquoso da casca do caule de S. adstringens ob-
tido pelo método de maceração dinâmica a quente 
foi 11,9±5,25% da sua massa seca. O resultado 
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encontrado, difere do estudo de NETO SÁ, et al. 
(2004) , que obteve um rendimento de 33% de ex-
trato aquoso.

Conclusões
O extrato do barbatimão foi obtido pelo 

método de maceração dinâmica e demonstrou 
um rendimento abaixo dos resultados corriqueira-
mente encontrados na literatura. Análises posteri-
ores serão realizadas para a melhoria do percentual 
de rendimento, bem como o desenvolvimento e 
caracterização de membranas poliméricas do ex-
trato aquoso do barbatimão e avaliação do poten-
cial deste em processos de cicatrização.
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Resumo
Neste trabalho a síntese de Nanopartículas 

de prata (AgNP) utilizando extrato hidroetanólico 
de folhas de Spondias tuberosa sugeriu a presença 
de compostos bioativos como fenólicos, flavo-
noides com potencial redutor para a formação de 
AgNP. Além da capacidade redutora e de síntese 
de AgNP, os compostos fenólicos e flavonoides 
provenientes de extratos vegetais são largamente 
descritos na literatura por apresentarem potencial 
antimicrobiano A análise do DPPH mostrou que 
os extratos foliares de S. tuberosa possui capacidade 
antioxidante, e pode ser usado como uma fonte 
acessível de antioxidantes naturais.

Introdução 
O estudo de nanopartículas (NPs) obti-

das por meio da síntese verde vem ganhando de-
staque. A síntese de nanopartículas metálicas 
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(NPM) por métodos biológicos utilizando extratos 
vegetais, conhecidos por apresentarem compostos 
como antioxidantes e carboidratos são largamente 
descritas na literatura (NAKKALA et al., 2015; 
VAISHNAVI et al., 2015).

O potencial antimicrobiano dessas 
nanopartículas apresenta eficiência como alternati-
va de tratamento de patógenos resistentes agentes 
antimicrobianos, o qual é um serio problema para 
o tratamento de doenças por eles causadas. Assim, 
a biossíntese de NPs de prata utilizando extratos 
vegetais é promissora devido à excelente atividade 
antimicrobiana desse nanocompósito (VAISHNA-
VI et al., 2015). Nesse contexto, o presente trabal-
ho tem como objetivo sintetizar nanopartículas de 
prata utilizando extratos de folhas de umbu (S. tu-
berosa) para avaliar suas atividades antimicrobianas 
contra Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus.

Materiais e métodos 
Para realização do trabalho, foram coleta-

das amostras de folhas de S. tuberosa na cidade de 
Porto da Folha/SE. O material vegetal foi identi-
ficado taxonomicamente pela Profa. Marla I. U. de 
Oliveira da Universidade Tiradentes e depositado 
no herbário da instituição como AJU 153 Lima, 
Z.M. Após a colheita foram selecionadas as folhas 
com a posterior secagem em estufa a 40° C, tritu-
ramento e granulometria (peneira 32 mesh).

Para a obtenção do extrato foliar de umbu 
foram pesadas 10 g do extrato bruto dissolvido em 
100 mL de solução hidroetanólica a 80:20 (v/v) e 
submetido a ultrassom por 1h, com posterior filt-
ração. Ao término da extração foi realizada rotae-
vaporação para a retirada do etanol a 70° C segui-
do de liofilização a - 50° C com pressão de 0,036 
mbar. (SULTANA et al., 2009).

A partir do extrato sólido liofilizado, foi 
realizada a atividade antioxidante pelo método de 
DPPH (1.1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) nas concen-
trações de 50 µg/mL, 150 µg/mL e 250 µg/mL. 
O experimento foi realizado em triplicata, utilizado 
como padrão para comparação da capacidade an-
tioxidante a silimarina (SHAKER, E. et al., 2010).  

Para a síntese das AgNP  foram preparados 
1 g do extrato foliar liofilizado, dissolvido em 50 
mL de água deionizada. Em seguida, o material foi 
misturado a uma solução de 50 mL de AgNO3 
a 0,5 e 1,0 mM por gotejamento, e colocado em 
repouso protegido da luz por 48h (PROESTOS, 
C.; KOMAITIS, M., 2008; SINGH, et al., 2010).

 A técnica utilizada para a caracterização das 
amostras estudadas foi: Espectroscopia de Absor-
ção na Região do UV-Vis.

Resultados e Discussão
As análises para a determinação da capa-

cidade antioxidante mostraram que o extrato de S. 
tuberosa apresentou menor capacidade antioxidante 
(52,58%) em relação ao padrão, silimarina (64,1%), 
por sequestrar menos radical DPPH e, por conse-
guinte formar compostos estáveis e menos reativos.

As análises das espectroscopias de absorções na 
região do UV-Vis mostraram a presença de duas bandas 
uma banda de menor intensidade na região de como um 
ombro de intensidade entre 317 nm e 312 nm, e uma ab-
sorbância máxima de 288 nm. A banda entre 310-350 nm 
revela a presença de flavonas, enquanto no comprimento 
de onda de 250-290 nm a presença de flavonóis (KU-
MAR et al; 2013; TSIMOGIANNIS et al., 2007).

A observação da síntese da AgNP na con-
centração de 1,0 mM, ocorreu, confirmada pela 
formação da banda de plasma em 403 nm. Já na 
concentração de 0,5 mM observou-se um deslo-
camento no comprimento de onda de absorção 
máxima para 409 nm, indicativo da formação de 
AgNP. Esses resultados se correlacionam com os 
dados obtidos por AJITHA, B. et al., 2015, uma vez 
que, os autores relatam que as AgNP exibiram uma 
única banda na UV-vis de 440-400 nm.

Conclusões 
O estudo revelou que o extrato foliar de 

Spondias tuberosa apresenta atividade antioxidante, 
revelada pelo ensaio de DPPH. A síntese das 
AgNP sugeriu a presença de compostos bioativos 
como fenólicos, flavonoides, que foram indicados 
pela leitura do extrato liofilizado no UV-Vis.
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Resumo:
A grande massa de dados e opiniões que são 

produzidas e distintas pelas redes sociais se torna 
muitas vezes fontes de informações significativas. 
Partindo da importância em que os dados têm e do 
quão difícil é para extrair e interpretar essa gama 
de dados, surge um estudo desse campo que é a 
mineração de dados. Este projeto tem como ob-
jetivo extrair publicações de redes sociais, arma-
zenar em uma base integrada para classificar tais 
textos como documentos que realmente emitem 
algum tipo de opinião. A partir daí, construir um 
sistema capaz de analisar de forma automática um 
texto proveniente do Twitter ou Facebook do ponto 
de vista de várias técnicas de mineração, o LaNa2. 

Introdução
O número de usuários nas redes sociais e, 

consequentemente, o número de dados e opin-
iões trafegados pela web vem crescendo cada 
vez mais nos últimos anos. Segundo Lu (2014), 
16 milhões de Tweets são produzidos a cada hora 
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e em torno de 400 milhões de usuários estão 
ativos no Facebook. 

Muitas informações podem ser extraídas e 
analisadas dessa grande massa de dados. No en-
tanto, fica inviável para o ser humano analisar tudo 
isso manualmente. É nesse contexto que surge a 
mineração de dados. Minerar dados, também 
referido como descoberta de conhecimento a par-
tir do dado (KDD), consiste em extrair, de forma 
automatizada, informação a partir de uma massa 
de dados oriundas de grandes bancos de dados, 
da Web, ou de outros repositórios de informações 
maciças ou fluxo de dados (Han e Kamber, 2006). 

Este projeto consiste em um estudo teórico 
e prático da mineração de dados. O objetivo prin-
cipal é extrair publicações de redes sociais, arma-
zenar em uma base integrada para posterior, clas-
sificação dos textos. Por fim, pretende-se construir 
um sistema capaz de analisar de forma automática 
um texto proveniente das redes sociais através de 
várias técnicas de mineração, o LaNa2. 

Para a construção do LaNa2, fez necessário 
um estudo da literatura sobre mineração de da-
dos e processamento de linguagem natural. Assim 
como um levantamento e estudo das principais 
ferramentas de extração de dados. Na segunda fase 
do projeto, foi estudado e selecionado algoritmos 
de pré-processamento e de mineração de texto. 

Materiais e métodos
Utilização da linguagem de programação 

Python que já possui algumas bibliotecas voltadas 
para a mineração de dados. Dentre elas, a NLTK 
para pré-processamento e a Scikit-learn para min-
eração de opinião, foram escolhidas. Já para inte-
gração e coleta de dados das redes sociais Twitter 
e Facebook está se fazendo uso do Twyton e Face-
bookPy, respectivamente.

Para analisar as informações extraídas das 
redes sociais é aplicado a aprendizagem de máqui-
na que estuda métodos computacionais para obter 
ações inteligentes e simular aprendizado humano 
através de computadores. Existem diversos al-
goritmos que podem ser utilizados para a análise, 

como: K-means, SVM, DSCAN, RNA’s e Naive 
Bayes. (Sousa, 2012).

Técnicas e Algoritmos estudados: Tokeni-
zation, stemming, parsing, Part-of-speech tagging, 
K-means, SVM, DSCAN, RNA’s e Naive Bayes.

Resultados e Discussão 
O projeto encontra-se em sua fase inicial. 

Os resultados, até o momento, abrangem: Expan-
são do conhecimento no âmbito da linguagem Py-
thon que será utilizada na parte prática do projeto; 
Início da implementação dos algoritmos de pré-
processamento de linguagem natural e mineração 
de opinião no LaNa2.

Conclusões 
Na primeira etapa do projeto foi possível 

perceber a abrangência e importância que a min-
eração de opinião tem hoje em dia. Por conta 
disso, o estudo dos diversos algoritmos e técnicas 
relacionadas se mostraram de grande valia para o 
aprimoramento científico ao longo do projeto. Na 
próxima etapa do projeto serão implementados os 
principais algoritmos e técnicas e aplicados a um 
estudo de caso a ser definido.
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Resumo: 
 A busca pelo diagnóstico mais preciso, a re-

generação de tecidos e a administração controlada 
de fármacos configuram-se como objetivos prin-
cipais nas pesquisas e aplicações dos nanotubos 
de carbono (NTCs). Nessa área, eles atuam como 
carreadores de fármacos, além de suporte para 
enzimas em biorreatores. O projeto em questão 
encontra-se em andamento, na fase de purificação 
do NTC.

Introdução 
A nanotecnologia vem despertando muito 

interesse na comunidade cientifica principalmente 

ao longo das ultimas décadas. Muitos esforços 
foram feitos em nível atômico e molecular sobre os 
processos industriais com o surgimento dos materi-
ais nanométricos. Em função deles, novas técnicas 
de caracterização foram projetadas e implementa-
das a fim de explorar as propriedades e fenômenos 
dependentes do seu tamanho e estrutura. 

O grande diferencial dos materiais nanoes-
truturados é a potencialização de suas proprie-
dades mecânicas, ópticas, magnéticas e químicas. 
Isso ocorre, pois, na escala nanométrica, as estru-
turas revelam características peculiares e viabilizam 
produtos finais mais eficientes, leves, resistentes e, 
principalmente, de baixo custo. 

Dentre os vários nanomateriais, os NTCs 
são os mais representativos, apresentando altíssi-
mo potencial de inovação científica e tecnológica.  

Embora a aplicabilidade desses materiais 
esteja em franco processo de exploração, estudos 
relativos à sua biocompatibilidade ainda são escas-
sos e, por vezes, controversos. Pouco se conhece 
acerca dos efeitos dos NTCs sobre a saúde hu-
mana e o meio ambiente, apesar da sua crescente 
disponibilidade comercial. 

O presente trabalho objetiva a produção e 
caracterização de NTCs para uso como biomate-
riais, sistemas para entrega de drogas e suportes 
para enzimas em biorreatores. 

Materiais e métodos
Materiais
0.5 g de nanotubo de carbono;
100 mL de ácido nítrico (HNO3) a 15% em 

H20 miliq;
100 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) a 15% 

em H2O miliq.

Métodos
As soluções ácidas foram misturadas indi-

vidualmente aos NTCs e em seguida destinadas ao 
agitador magnético por um período de 24 horas 
para o processo de purificação. 

Tubos de eppendorf  de 2,0 mL foram utiliza-
dos para o procedimento de centrifugação e lavagem 
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dos nanotubos. Estes foram preenchidos e em se-
guida levados a centrifuga por 20 minutos à uma ve-
locidade de 4500 rpm para retirada do sobrenadante, 
com auxilio de uma pipeta Pauster de Plástico.

O procedimento de centrifugação e lavagem 
dos nanotubos foi realizado quantas vezes foram 
necessárias até o PH tornar-se básico. Para verificar 
o valor do PH foram utilizadas fitas de PH. 

Revisão de literatura
Os NTCs são formados de arranjos hex-

agonais de carbono que originam pequenos cilin-
dros. Eles usualmente têm uma faixa de diâmetro 
de poucos angstrons a dezenas de nanômetros e 
podem ter comprimento acima de vários centí-
metros . Do ponto de vista estrutural, há dois tipos 
de NC que podem apresentar alta perfeição : os 
nanotubos de carbono de parede simples (NCPS), 
que podem ser considerados como uma única fol-
ha de grafite enrolada sobre si mesma para formar 
um tubo cilíndrico, e os nanotubos de carbono de 
parede múltipla (NCPM) que compreendem um 
conjunto de nanotubos concêntricos, num arranjo 
que lembra as tradicionais matrioshkas, bonecas 
russas ocas que trazem dentro outras bonecas ocas 
idênticas. A maioria das propriedades dos NCPS 
depende do seu diâmetro e ângulo chiral, também 
chamado ângulo de helicidade, №. 

A purificação dos NCPM produzidos pela 
via catalítica é comumente feita em duas etapas: a) 
separação dos nanotubos do metal e do suporte 
e b) eliminação do carbono amorfo. Na primeira 
etapa é utilizado um ácido mineral, tipicamente 
HNO3, HF ou HCl, enquanto que a segunda etapa 
compreende oxidação do material carbonoso ao ar 
em temperatura elevada ou, alternativamente, oxi-
dação por ácido nítrico ou permanganato de po-
tássio em solução ácida, seguida de lavagem com 
água desmineralizada e filtração.

É interessante notar que os diferentes 
tratamentos levam comumente a diferentes 
morfologias dos nanotubos purificados, e que, 
portanto, deve-se otimizar a purificação de acordo 
com as características pretendidas para os NCPM.

Na caracterização dos NTCs a técnica de 
escolha é a microscopia eletrônica de transmissão 
(TEM). Esta técnica mostra-se insubstituível no 
estudo da morfologia dos NC, bem como na de-
tecção de partículas metálicas incorporadas aos 
nanotubos.

É interessante notar que os NCPM são 
mais estáveis em condições de altas temperaturas 
que os carvões amorfos e carvões ativados 
comumente usados como suporte na preparação 
de catalisadores. Essa característica diferenciada 
pode também ser usada na separação e purificação 
dos NCPM possibilitando, inclusive, estudos 
quantitativos com respeito à proporção NC/
carbono não cristalino obtida nas diferentes 
condições experimentais de preparação.

Resultados e Discussão 
O projeto encontra-se na fase de purifica-

ção dos NTCs, portanto, nenhum resultado final 
foi coletado.

Conclusões
A importância do estudo de nanomateri-

ais, especialmente NTCs, é inegável devido ao seu 
altíssimo potencial de inovação científica e tec-
nológica.  O projeto encontra-se em andamento, 
na fase de purificação dos NTCs, para posterior 
aplicação médica a depender da sua caracterização.
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Resumo: 
Maior entendimento da complexidade dos 

negócios, troca de informações gerenciais e o de-
senvolvimento de aplicações são as novas necessi-
dades das organizações. Diante de tal cenário este 
trabalho tem como objetivo alinhar a práticas do 
Business Process Management (BPM) ao modelo de 
gestão Project Management Body of  Knowledge (PM-
BOK), com o intuito de identificar as deficiências 
existentes e as práticas para gerência dos projetos 
de software mais utilizadas nas empresas de desen-
volvimento de software de Sergipe, buscando for-
talecer o plano de atuação das empresas, a geração 
de informações rápidas, precisas e principalmente 
úteis, garantindo uma estruturação de gestão dife-
renciada para as organizações.

 
Introdução 
Nas ultimas décadas, o avanço tecnológico 

se desencadeou de forma rápida, impondo as em-
presas a tomarem medidas significativas, no intuito 
de organizar de forma mais eficiente e eficaz seus 
Processos de Negócio. 

Dumas et.al (2013) definem Gestão de Pro-
cessos de Negócio como a arte e ciência de super-

visionar como o trabalho é realizado na organiza-
ção para assegurar resultados consistentes com o 
objetivo de realizar a melhoria do desempenho 
organizacional. A utilização de técnicas para ger-
enciamento de processos surgiu a partir da dificul-
dade das empresas de alinharem os seus processos 
de negócio junto a Tecnologia da Informação (TI). 

Entende-se assim que a aplicação de Proces-
sos de Négocios é a tentativa de organizar e de se 
estabelecer um padrão de organização adequado 
que direcione a empresa a uma transformação con-
tinua dos seus processos e que venha a contribuir 
de forma gradativa para que se mantenha o cresci-
mento, a redução dos gastos e consequentemente, 
o aumento dos lucros. É de suma importância que 
as organizações reconsiderem a forma de condução 
dos seus negócios, buscando sempre ferramentas 
e técnicas de otimização, de forma que as manten-
ham competitiva e ágil em suas operações. 

Neste contexto, o mapeamento dos pro-
cessos de negócio auxilia a empresa na Gerência 
de Projetos, identificando seus pontos fortes, e 
pontos que precisam ser melhorados, tais como: 
complexidade na operação, redução de custos, gar-
galos, falhas de integração, atividades redundantes, 
entre outros. 

 Guadagnin et.al (2003) definem o Geren-
ciamento de Projetos como sendo a aplicação de 
conhecimentos, habilidades, técnicas e ferramen-
tas às atividades do projeto a fim de atender ou 
superar as necessidades e expectativas que os in-
teressados possuem a respeito dele. O Project Man-
agement Institute (PMI,2008), se refere à Gerência 
de Projetos como uma competência estratégica 
para organizações, que permite alinhar os resul-
tados dos projetos com os objetivos do negócio, 
tornando assim a organização mais competitiva no 
mercado. 

Portanto, para o profissional que atua na 
Gestão da Tecnologia da Informação, ao analisar 
uma organização, o seu olhar precisa assumir a 
visão de processos. Por isso, é bom que tenha em 
mente, desde já, que uma organização é tão efetiva 
quanto seus processos de negócio.
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Materiais e métodos 
Este estudo trata-se de uma pesquisa bib-

liográfica, considerando sua relevância em toda 
pesquisa científica, ou seja, não se faz pesquisa de 
campo e/ou pesquisa explicativa sem antes pas-
sar por essa etapa. Segundo Prestes (2007, p. 27), 
pesquisa bibliográfica é “aquela que se efetiva 
tentando-se resolver um problema ou adquirir 
conhecimentos a partir do emprego predominante 
de informações provenientes de material gráfico, 
sonoro ou informatizado”, com isso reunir fontes 
de informação sobre a temática pesquisada. 

Sua elaboração foi fundamentada a par-
tir de material já publicado, através de uma revisão 
sistemática da literatura, sendo feito um levanta-
mento dos trabalhos relacionados ao contexto deste 
trabalho. A tática de pesquisa foi realizada em bases 
de dados acessadas por meio do Portal Brasileiro de 
Periódicos da Agência Brasileira de Apoio e Fomento 
à Pesquisa (CAPES), Biblioteca Digital ACM, IEEE 
Xplore, ScienceDirect – Elservier, SpringerLink,Wiley Inter 
Science Journal Finder, Scopus, Compendex, Web of  Science, 
entre outros. Para busca de títulos, resumos e pala-
vras-chave dos artigos, incluídos nas bases de dados 
pesquisadas. Quanto aos descritores utilizados para a 
busca na base de dados, utilizou-se o descritor “busi-
ness process” e “PMBOK “ para filtrar os artigos re-
lacionados a esta temáticas, em seguida utilizou-se o 
descritor “Business Process Modeling Notation” e “Gerên-
cia de Projeto”, por fim, para filtrar ainda mais os 
resultados de busca, pesquisou-se com o descritor 
“Business Process Management” e “Project Management 
Body of  Knowledge”.

Resultados e Discussão 
A fase inicial da pesquisa consistiu em le-

vantamento bibliográfico referente a BPM e a PM-
BOK, o qual possibilitou a formação de uma base 
teórica fundamental para o desenvolvimento da 
pesquisa de campo. 

Conclusões 
Com este trabalho pretende-se contribuir 

para a pesquisa bibliográfica na área, ao identifi-

car várias fontes de informações relevantes, bem 
como ajudará outros pesquisadores e acadêmicos 
iniciantes, na construção de metodologias mais ad-
equadas, visando à busca, a recuperação e a análise 
da informação em bases de dados de informação 
científica. 

Além disso, o foco inicial da pesquisa foi 
apresentar os conceitos, vantagens e desvantagens 
da utilização de BPM e BPMN no contexto or-
ganizacional, posteriormente foram pesquisadas 
técnicas de Gerência clássicas (PMBOK), com o 
objetivo de forma uma base teórica e relaciona-las. 
Após a pesquisa bibliografia, o objetivo principal 
é investigar o cenário atual do gerenciamento de 
projetos de software das empresas de Sergipe, com 
o intuito de identificar os principais problemas e 
práticas utilizadas que se adéquam a modelagem 
de negócio, para garantir uma estruturação de 
gestão diferenciada para a organização.
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Resumo: 
O objetivo deste trabalho foi preparar 

nanopartículas de quitosana pela técnica de geli-
ficação ionotrópica, aplicá-las na imobilização de 
peroxidase de raiz forte (HRP) por ligação cova-
lente utilizando agentes funcionalizantes por duas 
técnicas diferentes e promover sua caracterização 
bioquímica, físico-química e morfológica. Todos 
os agentes funcionalizantes demonstram Eficiên-
cia de Imobilização (EI) na casa dos 50 % em 
pelo menos uma de suas concentrações na téc-
nica (1). Os resultados de atividade do sobrena-
dante pela técnica (2) apresentou EI igual a zero. 
As nanopartículas apresentaram diâmetros médios 
entre 160 e 280 nm, com índice de polidispersi-
dade inferior a 0,5.

Introdução 
O principal interesse na imobilização enz-

imática é obter um catalisador cuja atividade e es-
tabilidade não sejam afetadas durante o processo, 
em comparação com sua forma livre. Preferen-
cialmente uma enzima imobilizada deve ter uma 
atividade catalítica alta, não podendo apresentar 
alterações estruturais, nem modificações no sitio 
ativo. (DALLA-VECCHIA et al., 2004).

A imobilização por ligação covalente ocorre 
mediante ativação prévia da superfície do suporte 
por meio de agentes funcionalizantes. As vanta-
gens encontradas nesse método são: minimização 
do fenômeno de dessorção, maior resistência do 
biocatalisador à variação de pH, temperatura e in-
fluência de solventes orgânicos (MENDES et al., 
2011). Deste modo, o presente trabalho teve como 
objetivo preparar nanopartículas de quitosana pela 
técnica de gelificação ionotrópica e aplicá-las na 
imobilização de HRP por ligação covalente utili-
zando três diferentes agentes funcionalizantes.

Materiais e métodos 
O preparo das nanopartículas de quitosana 

foi realizado pela técnica de gelificação ionotrópi-
ca, baseado na metodologia estabelecida por CAL-
VO et al., (1997).

Para o estudo de imobilização de HRP 
por ligação covalente, foram estabelecidas duas 
técnicas: (1) durante o processo de síntese das 
nanopartículas, após a formação do hidrogel 
polimérico e adição de agentes funcionali-
zantes, mas antes da adição do sistema reticu-
lante e (2) após a reticulação do biopolímero 
e tratamento das nanopartículas puras com os 
compostos funcionalizantes e posterior adição 
de enzima. Foram preparadas soluções estoque 
a 2,5 % (v/v) dos agentes funcionalizantes 
Epicloridrina, Glutaraldeído e Glioxal, adicio-
nando-se concentrações de 0,25 %, 0,5 % e 1,0 
% (v/v) dos funcionalizantes para ambas as 
técnicas. 

A determinação da quantidade de enz-
ima associada às nanopartículas foi realizada 
pelo cálculo de Eficiência de Imobilização, na 
qual a concentração de enzima associada às 
nanoestruturas é calculada pela diferença en-
tre as concentrações de enzima oferecida no 
processo de imobilização e a quantidade de 
enzima no sobrenadante após ultracentrifuga-
ção. As leituras foram realizadas no espectro 
de 470 nm.

O tamanho das nanopartículas foi deter-
minado através de espalhamento dinâmico de luz 
(DLS). Os valores de tamanho foram reportados 
através do diâmetro médio e do índice de polidis-
persidade (IPD).

Resultados e Discussão 
Os resultados de diâmetro das nanopar-

ticulas, índice de Polidispersidade e Eficiência de 
Imobilização das nanoparticulas para diferentes 
agentes funcionalizantes nas concentrações estu-
dadas pela técnica (1) estão apresentados na tabela 
1, abaixo:
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Tabela 1: Distribuição de tamanho de partícula por intensidade, Índice de Polidispersidade e 
Eficiência de Imobilização de nanopartículas de quitosana feitas a partir da técnica (1).

FUNCIONALIZANTE DIAMÊTRO MÉDIO (nm) PDI EI (%)

EPICLORIDRINA

0,25% 173,43 ± 0,378 0,3896 ± 0,006 49,67 ± 1,24

0,5% 161,56 ± 3,524 0,3183 ± 0,041 52,9 ± 0,41

1,0% 211 ±1 ,5716 0,427 ± 0,0156 54,1 ± 1,40

GLIOXAL
0,25% 224,96 ± 2,510 0,320 ± 0,029 57,1 ± 1,51

0,5% 209,56 ± 1,563 0,442 ± 0,004 49,7 ± 4,03

1,0% 282,3 ± 1,850 0,450 ± 0,009 29,4 ± 4,40

GLUTARALDEIDO
0,25% 186,9 ± 1,83 0,330 ± 0,027 39,9 ± 0,70

0,5% 211,16 ± 1,789 0,379 ± 0,011 50,6 ± 0,15

1,0% 234,03 ± 1,123 0,473 ± 0,008 58,6 ± 0,23

Os resultados de EI das nanopartículas 
pela técnica (2) não apresentaram valores satis-
fatórios, com resultados de 0 % para a maioria 
das condições estudadas. Apenas as nanopartícu-
las com glioxal nas concentrações de 0,5 % e 1,0 
% apresentaram valores de 14,8 % e 35,9 %, re-
spectivamente. Sendo assim, a técnica (2) não se 
apresenta favorável ao estudo de imobilização de 
peroxidase de raiz forte.

Conclusões
Os resultados parciais demonstram um po-

tencial de utilização favorável das nanopartículas 
de quitosana preparadas por gelificação ionotrópi-
ca para imobilização de peroxidase a partir da 
adição de agentes funcionalizantes pela técnica (1). 
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A adição de agentes funcionalizantes demonstrou 
bons resultados de EI das nanopartículas pela téc-
nica (1), com valores superiores a 50 % em pelo 
menos uma de suas concentrações (RAMPINO et 
al., 2013). A aumento da EI foi diretamente pro-
porcional à adição de epicloridrina e glutaraldeído, 
entretanto, houve uma diminuição com relação ao 
aumento da concentração de glioxal. Essa varia-
ção pode ocorrer pela diferença de reatividade dos 
agentes funcionalizantes.

O comportamento das nanopartículas foi se-
melhante na presença de epicloridrina e glioxal a 0,25 
%, diminuindo quando a concentração aumenta para 
0,5% porque o funcionalizante deve atuar também 
como agente reticulante, e aumentando na concen-
tração de 1,0 % provavelmente porque o excesso 
de funcionalizante promove uma leve agregação 
das nanopartículas. Já na adição de glutraldeído, o 
aumento do diâmetro das nanopartículas é propor-
cional ao aumento da EI, o que sugere que o acrés-
cimo ao tamanho é devido à presença de HRP em 
maior quantidade na nanopartícula.  A relação entre 
a eficiência de imobilização e o aumento do diâmetro 
médio também foi observada por RAMPINO et al. 
(2013) utilizando albumina de soro bovino e ovalbu-
mina em nanopartículas de quitosana.
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Resumo
O presente estudo destaca a investigação da 

capacidade antifúngica do extrato de hidroetanóli-
co de folhas de Anacardium occidentale contra o 
fitopatógeno Thielaviopsis paradoxa. A análise 
fitoquímica mostrou a presença de polifenois e fla-
vonoides, moléculas com conhecida atividade an-
timicrobiana. Em relação ao teste antimicrobiano, 

os resultados indicaram a capacidade do extrato 
em inibir o crescimento do fungo nas concentra-
ções entre 1,0 a 0,25%.

Introdução
O uso indiscriminado de fungicidas sinté-

ticos para controlar doenças causadas por fungos 
fitopatógenos levanta preocupações ambientais, 
devido à toxicidade e seus efeitos residuais, provo-
cando seu acúmulo no solo, plantas e água; além do 
desenvolvimento de resistência desses patógenos.

Fungos fitopatógenos causam grandes per-
das econômicas na produção agrícola. Destaca-
se, assim, T. paradoxa, causador da resinose e da 
podridão-negra-do-fruto em importantes cultiva-
res como cana-de-açúcar (Sacharum sp.), bananeira 
(Musa sp.), abacaxi (Ananas comosus) e coqueiro (Co-
cos nucifera L.).

Considerando a importância do controle de 
pragas agrícolas, diversos estudos são desenvolvi-
dos na busca de fungicidas eficazes e com menor 
impacto ambiental. Assim, as plantas se apresen-
tam como uma abordagem alternativa a ser usada 
como fonte de biopesticidas neste combate.

Neste contexto, A. occidentale, planta na-
tiva do Nordeste, usada na etnofarmacologia para 
tratar infecções microbianas surge como uma 
estratégia no controle de fitopatógenos por con-
ter compostos antifúngicos. Assim, este estudo 
avaliou a atividade antifúngica in vitro do extrato 
hidroetanólico de folhas de A. occidentale contra T. 
paradoxa, responsável por sérias perdas econômi-
cas a nível agrícola.

Materiais e métodos
As folhas de A. occidentale foram coletadas no 

município de Pirambu/SE em janeiro de 2014 e a es-
pécie foi identificada taxonomicamente no Herbário 
da Universidade Tiradentes (Exsicata 301AJU).

O extrato hidroetanólico das folhas foi 
obtido por ultrassom, utilizando-se etanol-água 
(80:20) para cada 10g do pó de folhas tamizadas, 
filtrados em papel Whatman nº 1, rotaevaporados 
a vácuo a 80°C e liofilizados.
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A composição química qualitativa do extra-
to foi determinada através do conteúdo fenólico 
com reagente de Folin-Ciocalteu, e por cromato-
grafia líquida de alta eficiência em fase reversa.

A atividade antifúngica contra T. paradoxa 
foi avaliada pelo ensaio da Concentração Inibitória 
Mínima (CIM) em microplacas de 96 cavidades. 
Para isto, as placas foram incubadas a 37ºC por 24 
h, antes da adição de 20 µL do revelador Trifenil 
Tetrazólio Cloreto a 5% em cada cavidade. Após 
incubação (37ºC/2 h), o percentual de inibição do 
crescimento foi determinado mediante leitura es-
pectrofotométrica a 530nm.

Resultados e Discussão
A avaliação fitoquímica qualitativa do extra-

to hidroetanólico de folhas de A. occidentale indicou 
a presença de compostos de natureza fenólica. A 
quantificação de polifenóis totais mostrou um teor 
de 13,33±1,13mg em equivalente de mg de ácido 
gálico/100mg de extrato, enquanto a análise cro-
matográfica do extrato, os picos detectados apre-
sentaram um típico esqueleto de flavonoides, após 
a avaliação espectral por UV.

Os resultados da composição química são 
condizentes com diversos estudos referentes à 
composição das folhas de A. occidentale, os quais 
relatam a presença de compostos fenólicos, inclu-
indo flavonoides.

Em relação à atividade antimicrobiana in vi-
tro, a avaliação da CIM com o extrato hidroetanóli-
co mostrou uma acentuada atividade antifúngica, 
através da inibição do crescimento de T. paradoxa, 
oscilando entre 100 a 500%. Embora só tenha sido 
observada uma inibição de 100% com as concent-
rações de 0,25, 05 e 1% do extrato, concentrações 
menores (0,025 a 0,125%) indicaram uma taxa de 
inibição de 50%. No controle de pragas agrícolas, 
este valor é ainda considerado eficiente.

A presenca de moléculas de natureza fenóli-
ca no extrato pode explicar a capacidade antimi-
crobiana, pois este compostos permeiam membra-
nas e paredes microbianas, intercalando-se ainda 
com biomoléculas (e.g. proteínas, lipídios, DNA), 

promovendo efeitos deletérios celulares, o qual ex-
plicaria a atividade antifúngica.

Conclusões
Os resultados indicaram a capacidade do 

extrato hidroetanólico de folhas de A. occidentale 
em inibir o crescimento de T. paradoxa. Portanto, 
esse extrato apresenta potencial no alternativo 
controle deste fitopatógeno.
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Resumo: 
O Direito ao meio ambiente sustentável é 

um direito fundamental, protegido na Constitu-
ição Federal de 1988, contudo o avanço crescente 
de atividades potencialmente poluidoras colocam 
em risco este direito. A Carta Magna de 88 em seu 
artigo 225, IV exige para a instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significa-
tiva degradação do meio ambiente, estudo prévio 
de impacto ambiental, entretanto nem sempre tal 
estudo ocorre. Assim, o presente trabalho tem 
como propósito analisar as jurisprudências do Tri-
bunal de Justiça de Sergipe relacionadas ao licenci-
amento ambiental ocorridas no estado Sergipe du-
rante os anos de 2010 a 2015, avaliando os danos 
causados ao meio ambiente por pessoas jurídicas 
e aprofundando o estudo por meio da apreciação 
dos Princípios Ambientais, tendo como referência 
os dados obtidos nos últimos 5 anos. Busca-se a 
partir da pesquisa jurisprudencial realizada direta-

mente no site do TJ/SE, observar quais os recur-
sos impetrados no Tribunal de Justiça em Aracaju 
relacionado ao tema licenciamento ambiental e os 
locais de incidência; como também, verificar se as 
condenações vão ao encontro às exigências legais. 
Tem-se também como objetivo analisar os dados 
provenientes da SEMA e ADEMA, ambos órgãos 
ambientais do município de Aracaju e do estado 
de Sergipe, respectivamente, de acordo com uma 
pesquisa quantitativa e colher dados a respeito de 
processos instaurados pelo Ministério Público do 
estado de Sergipe. 

Introdução
A importância e relevância em estudar, anal-

isar e produzir conhecimentos acerca da temática 
se justifica diante da crise ambiental que enfrenta-
mos atualmente, com a escassez de recursos nat-
urais básicos como a água, por exemplo, poluição, 
e a severa degradação do meio ambiente ocasion-
ando também à perda de biodiversidade, entre 
outros problemas. Todos estes, afetam de forma 
direta a saúde e o bem estar humano.

Assim, tem-se como objetivo verificar a efe-
tividade e eficácia das normas jurídicas diante dos 
danos ao meio ambiente e recuperação de áreas 
degradadas, causados por pessoa jurídica, devido 
à falta de licenciamento ambiental antes e pós-
sanção judicial e administrativa, e seus reflexos na 
saúde humana.

Materiais e métodos 
Inicialmente foi desenvolvida uma pes-

quisa teórica-bibliográfica que proporcionou uma 
melhor compreensão da Legislação pertinente ao 
licenciamento ambiental e degradação do meio 
ambiente respectivamente e sua função frente a 
Constituição Federal de 1988, para que se possa 
verificar se as exigências presentes na legislação 
estão sendo respeitadas.

Em seguida, foi utilizado o método quali-
tativo, diante da coleta de dados perante o site do 
Tribunal de Justiça do estado de Sergipe, referente 
aos 05 (cinco) últimos anos e posteriormente foi 
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realizada uma pesquisa sobre licenciamento ambi-
ental junto a Secretaria Municipal do Meio Ambi-
ente (SEMA).

Por fim foram enviados ofícios a ADEMA, 
IBAMA, SEMA e ao Ministério Público do estado 
de Sergipe com o objetivo também de obter dados 
a respeito de processos administrativos e judiciais 
relacionados ao licenciamento ambiental, porém, 
só tivemos retorno da SEMA, que disponibilizou 
os autos dos processos implantados quando do 
início da sua competência fiscalizadora, a partir do 
ano de 2014. 

 
Resultados e Discussão
Como resultados efetivos podemos extrair 

da pesquisa jurisprudencial realizada, a percep-
ção de pouca incidência processual no Tribunal 
de Justiça no que diz respeito ao licenciamento 
ambiental no estado de Sergipe, principalmente 
na área criminal, mais especificamente no que se 
refere aos crimes contra o meio ambiente, onde foi 
encontrada pouca jurisprudência como referência. 

Em contrapartida, junto à SEMA é possível 
identificar muitos processo administrativos desde 
o início de sua competência para fiscalizar o licen-
ciamento ambiental na cidade de Aracaju, princi-
palmente referentes às irregularidades constatadas 
em vistorias, como também na ausência da licença 
necessária para exercer a atividade potencialmente 
poluidora por alguns estabelecimentos comerciais.

Entretanto, no que diz respeito aos ofí-
cios enviados ao Ministério Público, ADEMA e 
IBAMA, não obtivemos resposta dos mesmos, 
impossibilitando assim o desenvolvimento da pes-
quisa quanto aos dados desses órgãos.

Conclusões
Conforme observado no que foi relatado 

anteriormente, conclui-se que o tema aborda-
do é de suma importância para colaboração na 
evolução social, bem como na garantia do direito 
ao meio ambiente como direito fundamental do 
cidadão, servindo futuramente como base teórica 
para novos projetos, bem como para um futuro 

projeto de extensão que vise solucionar problemas 
constatados até então, objetivando sempre o bem 
da coletividade e um meio ambiente equilibrado.
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A transformada De Hilbert-Huang tem é 
considerada a melhor analise para o fator de amor-
tecimento onde pode detectar parâmetros modais 
no sistema e no qual é o mais utilizado para análise 
da suspensão dos carros de formula 1. Os sistemas 
modais são frequências modais e fatores de amor-
tecimento em uma análise sistema não lineares e 
não estacionários.

Introdução
As estradas brasileiras possuem muitas ad-

versidades como buracos, estradas não asfaltadas, 
estradas em fase de deterioração por conta das 
chuvas e outros, fazendo com que essas excessivas 
vibrações venham com o tempo e o esforço alterar 
o desempenho dos carros. Para evitar acidentes é 
necessário o monitoramento do desempenho do 
sistema de suspensão e para isso existem diver-
sos meios como exemplo os softwares utilizados 
na construção de carros, softwares utilizados na 
formula 1 e dentre outros. No meio acadêmico ex-
istem ainda algumas ferramentas de análise dess-
es parâmetros modais como a analise analítica, a 
Transformada de Fourier (FT), a transformada 
de Wavelet (WT) e outros. Uma ferramenta mais 
eficaz nessas análises utilizadas recentemente é a 
Transformada de Hilbert-Huang (HHT),

Materiais e métodos 
O sistema de amortecimento de impacto de 

um veículo tem que possuir uma dinâmica muito 
resistente pois esse sistema sofre grandes solicita-
ções no dia a dia de um deslocamento de um carro. 
Nessa análise estudar-se-á um quarto da suspen-
são de um veículo. Esse sistema está dividido em 
três grandes massas como a massa do condutor, a 
massa da lataria (chassi) e a massa do amortecedor 
e pneu transformando assim em um sistema 
mecânico massa-mola-amortecedor de três graus 
de liberdade, conforme Figura 1.

Figura 1 – Modelagem de ¼ de um sistema 
de suspensão veicular

As equações que descrevem esse fenômeno 
são desenvolvidas abaixo conforma a segunda Lei 
de Newton:

(1)
Em que:

 – Massa do condutor e banco
 – Massa da lataria (chassi) do carro
 – Massa do amortecedor e pneu

 – Constante elástica do condutor e banco
 – Constante elástica do chassi 
 – Constante elástica do amortecedor e pneu
 – Constante de amortecimento viscoso do 

condutor e banco
 – Constante de amortecimento viscoso do 

chassi 
 – Constante de amortecimento viscoso do 

amortecedor e pneu
 – Deslocamento;  – velocidade;  - acel-

eração

Esse sistema de equações pode ser escrito 
da seguinte forma matricial:
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Constante de 
amortecimen-
to viscoso do 
chassi

20 Nsm-1

Constante de 
amortecimen-
to viscoso do 
amortecedor e 
pneu

10 Nsm-1

Tabela 2 – Parâmetros modais de projeto

Projeto
 (%)  (Hz)

1° 0,16 13,35
2° 0,25 7,98
3° 0,0078 3,38

Figura 3 – Sinal do carro.
Aplicando a Transformada de Fourier (FT) 

pode-se detectar as frequências fundamentais e as-
sim utilizar o processo de filtragem para a obten-
ção dos outros gráficos.

Resultados e Discussão 
Para cada modo de vibração aplicamos a 

HHT e depois esses resultados foram comparados 
com os parâmetros de projetos. Os dados do pro-
jeto estão nas Tabelas 1 e 2. Para o estudo desse ar-
tigo utilizou-se o sinal do deslocamento do carro, 
conforme Figura 3, simulado por um impulso, e 
utilizamos três filtros nesse sinal para cada modo 
de vibração.

Tabela 1 – Parâmetros do modelo.

Sím-
bolo Descrição Valor

Massa do con-
dutor e banco 200 kg

Massa da lata-
ria (chassi) do 
carro 200 kg

Massa do 
amortecedor e 
pneu 200 kg

Constante elás-
tica do condutor 
e banco

200 x 103 
Nm-1

Constante elás-
tica do chassi 400 x 103 

Nm-1

Constante 
elástica do 
amortecedor e 
pneu

800 x 103 
Nm-1

Constante de 
amortecimen-
to viscoso do 
condutor e 
banco

30 Nsm-1
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Figura 4 – A Transformada de Fourier (FT).
Primeiro Modo:
O sinal filtrado do primeiro modo corre-

spondendo ao amortecedor e pneu está plotado 
na Figura 5.

Figura 5 – Sinal do Amortecedor e pneu.
Com esse sinal obtêm-se as IMF’s con-

forme mostrado na Figura 6.

   

Figura 6 – IMF’s referente ao sinal do am-
ortecedor e pneu.

Em seguida aplicamos a integral de Hilbert 
em cima de cada IMF’s obtendo-se os seguintes 
resultados (HHT) conforme Figura 7.

Figura 7 – A HHT de cada IMF.
Para análise e cálculo dos parâmetros modais 

utiliza-se a 1°IMF e por conseguinte a 1° HHT pois es-
tes sinais possuem ricas informações do sistema [4] e [6].

Prosseguindo calcula-se a frequência fun-
damental e o fator de amortecimento através dos 
gráficos da Figura 8 e Figura 9, calculando a in-
clinação e aplicando as equações (20) e (21).

Figura 8 – Gráfico de fase.
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Figura 9 – Gráfico do logaritmo.

Os resultados encontrados foram:
=0,16 % e = 13,35 Hz

 
Segundo Modo:
Prosseguindo da mesma maneira obtemos 

o sinal filtrado conforme Figura 10.

Figura 10 – Sinal filtrado do chassi.

Os gráficos da inclinação da fase e do loga-
ritmo estão plotados conforme Figura 11 e Figura 
12.

Figura 11 – Gráfico do ângulo de fase do 
chassi.

Figura 12 – Gráfico do logaritmo da ampli-
tude do chassi.

Os resultados encontrados foram:
=0,25 % e = 7,98 Hz

Terceiro Modo:

Prosseguindo da mesma forma, obteve-se o 
sinal referente ao condutor e o assento, conforme 
mostrado na Figura 13.
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Figura 13 – Sinal filtrado do Condutor e banco.
Os gráficos da inclinação da fase e do logarit-

mo estão plotados conforme Figura 14 e Figura 15.

Figura 14 – Gráfico do ângulo de fase do 
condutor e banco.

Figura 15 – Gráfico do logaritmo da ampli-
tude do condutor e banco.

Os resultados encontrados foram:
=0,0078 % e = 3,38 Hz

Comparando com os resultados de projeto 
na Tabela 3 pode-se constatar a eficiência dessa 
Transformada.

Tabela 3 – Comparativo entre os dados 
modais de projeto e os encontrados através da HHT.

Modo Projeto HHT

 (%)  
(Hz)

 (%)  
(Hz)

1° 0,16 13,35 0,16 13,35

2° 0,25 7,98 0,25 7,98

3° 0,0078 3,38 0,0078 3,38

Conclusões 
Conforme mostrado nesse artigo  a HHT é 

uma ferramenta poderosa na detecção de parâmet-
ros modais, pois através de um sinal essa técnica 
consegue detectar a frequência fundamental e o 
fator de amortecimento de qualquer modelo em 
questão. A vantagem dessa técnica está no fato de 
caso não se conheça as características do modelo 
pode-se obter dele um sinal e deste sinal pode-se 
descobrir os parâmetros modais ou monitorá-los 
durante a vida útil, pois qualquer diferença entre 
os parâmetros de projeto e os parâmetros anali-
sados pela HHT, pode-se concluir que há algo er-
rado com o modelo, como perda de massa, fatura-
mento ou fissuras na estrutura dentre outros.
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As betalaínas são pigmentos nitrogena-
dos solúveis em água utilizadas como fonte de 
corantes naturais alimentares, apresentando 
propriedades antioxidantes, anti-flamatórias, 
anticancerígenas e antimicrobianas. Entretan-
to, a purificação de grandes quantidades de 
qualquer betalaína é difícil devido à sua insta-
bilidade. O uso de sistemas aquosos bifásicos 
(SAB) formados por solventes orgânicos e sais 
são promissores para purificação destes bio-
compostos uma vez que abrangem uma grande 
faixa de polaridade. Portanto, o objetivo deste 
trabalho foi a formação de novos SABs consti-
tuídos por solventes orgânicos mais os sais in-
orgânicos para a purificação de betanina a par-
tir do extrato de beterraba. As curvas binodais 
foram determinadas utilizando o método de 
turvação. Os sistemas formados por etanol + 
tampão citrato foram os melhores para partição 
de betanina, que permite o isolamento das be-
taninas para a fase de fundo (k < 1, fase rica em 
sal) e das betaxantinas para a fase de topo (k > 
1, fase rica em solvente) dos SABs. Os resul-
tados preliminares de purificação (FP = 2.43) 
nos conduzem à excelentes perspectivas para a 
purificação das biomoléculas presentes na be-
terraba, através de um sistema otimizado que 
será realizado nas próximas etapas do projeto.

Introdução 
O crescente interesse industrial em 

produtos com potenciais benefícios a saúde e 
com características não tóxicas, uma vez que 
alguns pigmentos sintéticos são considerados 
tóxicos e nocivos, há uma demanda por equiva-
lentes naturais [1].  Dentre suas propriedades 
funcionais destes flavonoides, as betalaínas 
caracterizam-se por apresentar propriedades 
antioxidantes, anti-flamatórias, anticancerí-
genas e antimicrobianas [2].  A betanina (CI 
Natural Red 33, E-number E162, betanidin 
5-Ob-glucoside) é a única betalaína aprovado 
para utilização em alimentos [3]. Entretanto, 
a purificação de grandes quantidades de qual-
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quer betalaína é difícil devido à sua instabili-
dade. Dentre os processos de separação pode-
se destacar o uso de sistemas aquosos bifásicos 
(SABs) como uma técnica alternativa para a 
extração e/ou purificação de biocompostos. 
Estes sistemas são normalmente formados por 
polímeros e sais, ou alternativamente por líqui-
dos iônicos e solventes orgânicos [4]. Porém, 
o preço relativamente alto dos LIs e a baixa 
polaridade dos polímeros são fatores limitantes 
para a aplicabilidade destes constituintes [5]. 
Uma estratégia interessante para superar estas 
limitações é utilizar SABs a base de solventes 
orgânicos mais sais inorgânicos para a purifica-
ção de betaninas.

Materiais e métodos
Os diagramas de fase foram determinados 

pelo método de turvação a 25 ± 1 °C e à pressão 
atmosférica . Os sistemas bifásicos foram prepara-
dos analisando os diagramas de fases previamente 
determinados a partir de soluções concentradas de 
tetrahidrofurano, 1,4 dioxiano e etanol mais os sais 
K2HPO4, K3PO4, NaCO3, Na2S2O3, Na3C6H5O7 e 
tampão citrato C6H8O7/ Na3C6H5O7 de pH 5. Os 
sistemas foram formados a partir do extrato de 
beterraba, previamente preparado com 250 mL de 
água ultrapura + 250 g de beterraba em cubos e 
sem casca e 1%(m/m) de ácido ascórbico, com a 
adição do solvente orgânico (%, m/m) + sal (%, 
m/m) para a região bifásico dos diagramas de 
fases anteriormente determinados.

A fim de avaliar os parâmetros de purifica-
ção, o coeficiente de partição foi definido como 
a concentração de betaninas (Kbet), betaxantinas 
(Kxan) e flavonoides totais (Kfla) na fase superior, di-
vidida pelo valor correspondente na fase de fundo. 
O fator de purificação (PF) foi avaliado com base 
na concentração específica das betaninas ou betax-
antinas antes e após do processo de purificação com 
relação a presença de flavonoides totais. Além disso, 
a recuperação da betanina e betaxantina na fase su-
perior e inferior dos SAB também foram avaliadas.

Resultados e Discussão
Diagrama de fases
A capacidade de formar SABs é deter-

minada pela capacidade de imiscibilidade dos 
constituintes após uma concentração crítica 
resultado da formação de um complexo de 
hidratação. Neste sentido, a capacidade em 
formar duas fases com o 1,4 dioxano segue 
está tendência: [K2HPO4] > [citrato de sódio] 
> [Na2CO3]

 > [Na2O3S2].O efeito do solvente 
utilizado na formação de fases com o [Na-

2CO3]
 segue está tendência: THF > 1,3 dioxi-

lano > 1,4 dioxano. Estes resultados estão di-
retamente associados com a hidrofobicidade 
dos solventes, que pode ser verificado com 
base nos coeficientes de partição octanol-
agua dos solventes log P 0.53, log P 0.02, log 
P -0.09, respectivamente para o THF, 1,3 di-
oxilano e 1,4 dioxano [6]. Os demais sais estu-
dados não formam fases com estes solventes, 
entretanto, sistemas a base de etanol e tampão 
citrato (pH 5.0) são capazes de induzir duas 
fases e foi também avaliado para a partição 
das biomoléculas extraídas a partir do extrato 
de beterraba.   

Purificação dos bioativos
Os resultados de partição demonstram 

que apenas SABs à base de etanol + tampão 
citrato (pH 5) são capazes de purificar betanina 
e betaxantinas presentes no extrato de beter-
raba (Beta vulgaris L). O sistema formado por 
40% (m/m) de etanol e 25% (m/m) de tampão 
citrato (pH 5) a 25ºC conduziu a migração das 
betanina mais fortemente para a fase de fundo 
com K << 1, do que as betaxantinas que apre-
sentam K < 1 (fase rica em sal), acompanhado 
das recuperações na fase de fundo dos sistemas 
(RFbet = 77,86, RFxan = 54,62), como mostrado 
na Tabela 1. Os resultados mostram uma maior 
seletividade dos sistemas em particionar as be-
taninas, levando à um FP de 2,43 e 0,76, re-
spectivamente para as betanina e betaxantinas.
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Tabela 1: Parametros de extração para as betaninas e betaxantinas extraidas a partir do extrato de 
beterraba (Beta vulgaris L) utilizando SAB.

K, med R (topo) R (fundo) PF (topo) PF (fundo)

Betaninas 0,19 ±0,02 22,14 ±1,25 77,86 ±1,25 1,11 ±0,06 2,43 ±0.16

Betaxantinas 0,55 ±0,01 45,38 ±1,20 54,62 ±1,20 1,27 ±0,20 0,76 ±0.22

ionic liquids as adjuvants in aqueous two-phase 
systems, Green Chemistry, 17 (2015) 3026-3034.
[6] Chemspider, in, The free chemical database, 
http://www.chemspider.com/. Accessed at 
30/09/2015. 
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Resumo:
As empresas produtoras de açúcar e álcool a 

partir da cana-de-açúcar e as empresas que possuem 
um grande manuseio com água, são grandes potenci-
ais poluentes da natureza, principalmente água e solos. 
Entretanto, normas cadê vez mais rígidas tem feito es-
ses produtores procurarem meios para o tratamento 
ou novos usos residuais. Visando minimizar os danos 
provocados pela vinhaça, utilizou-se como meio de 
cultivo para fungos basidiomicetos. Os fungos testa-
dos apresentaram capacidade de produção de enzimas 

Conclusões
Os resultados preliminares purificação 

demonstram que apenas SABs à base de etanol 
+ tampão citrato (pH 5) são capazes de purifi-
car betanina e betaxantinas presentes no extrato 
de beterraba (Beta vulgaris L). Estes sistemas nos 
conduzem à excelentes perspectivas para a purifi-
cação destas biomoléculas, uma vez que as betani-
nas foram purificadas 2.43 vezes a partir de seu 
extrato aquoso.
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lignocelulolíticas demonstrado através de testes em 
meio sólidos para detecção do sistema enzimático. 
Dessa forma, ao utilizar a vinhaça como meio de cul-
tivo por P. Sajor-Caju, fungo com maior potencial evi-
denciado pelos testes utilizando meio sólido para de-
tecção qualitativa das enzimas, e também como meio 
indutor do sistema ligninolítico, foi demonstrado a im-
portância de tais fungos para a obtenção de produtos 
de interesse biotecnológico.

Introdução
Com o aumento substancial da produção de 

etanol no Brasil, existe também um aumento na ne-
cessidade do controle desse resíduo. Diversas tecno-
logias estão surgindo para o reaproveitamento e/ou 
tratamento da vinhaça, subproduto da cana-de-açúcar, 
uma vez que esse composto apresenta um grande po-
tencial poluidor na natureza, possuindo uma coloração 
marrom e rica em nutrientes (Mane et al., 2006; Aguiar 
et al., 2010; Ferreira et al., 2010).

Devido o grande volume gerado deste eflu-
ente e a presença de certos compostos recalci-
trantes, o tratamento é mais complexo por meios 
convencionais, sendo necessária a utilização de 
tratamentos biológicos usando fungos com ca-
pacidade de produzir enzimas ligninases (Pant  & 
Adholeya, 2006).Dentro das enzimas constitu-
intes do complexo multienzimático ligninolítico 
se encontram a lacase (EC 1.10.3.2), a lignina per-
oxidase (EC 1.11.1.14) e a manganês peroxidase 
(EC 1.11.1.13) (Pant & Adholeya, 2007), os quais 
participam na degradação da lignina, celulose, 
hemicelulose e compostos similares como mela-
noidina presente na vinhaça (Ferreira et al., 2010).

Contudo, esse trabalho teve como alvo 
maior, mostrar os processos biotecnológicos, 
sendo uma das formas de transformar os resíduos 
gerados em produtos úteis, como uma alternativa 
consciente para bens e serviços.

Materiais e métodos
O processo de repicagem ou transferência 

do fungo ligninocelulolítico P. sajor-caju CCB 020 
foi realizado através de pinças metálicas esteril-

izadas ou equipamento próprio para este tipo de 
atividade, (perfurador de rolhas com diâmetro de 1 
cm e alça de platina), em uma câmara de fluxo lam-
inar horizontal previamente esterilizada. O meio 
de cultura utilizado foi o MEA (Extrato de Malt, 
Peptona e Ágar), e a linhagem foi então repicada 
semanalmente e usada para os experimentos.

Nesta etapa, o meio de cultivo contendo 
a vinhaça foi preparado adicionando 100 mL do 
resíduo (100% de concentração) em erlenmeyers 
de 250 mL, onde em seguida foram autoclavados. 
Posteriormente, inoculou-se o fungo P. sajor-caju 
CCB 020 utilizando-se de três discos do meio 
MEA contendo o fungo. Após este procedimento, 
os erlenmeyers foram devidamente lacrados e co-
locados sob condição de escuro, agitação de 180 
rpm e a uma temperatura de 28 ºC durante 16 dias. 
Os fungos selecionados foram testados quanto à 
capacidade de produção de ligninases utilizando a 
metodologia de Hankin e Anagnostakis (1975) e 
Doerge (1997).

Resultados e Discussão
Estudos prévios realizados por Ferreira et 

al. (2010) e Aguiar et al. (2010) demonstraram que 
espécies de fungos da classe dos basidiomicetos 
denominados fungos da podridão branca, em especial 
as espécies P. shimeji, P. sajor-caju CCB 020 e P. al-
bidus CCB 068 apresentaram  elevada capacidade 
de descoloração e degradação de vinhaça e bagaço 
de cana-de-açúcar, além de produzir enzimas de 
interesse biotecnológico, como a lacase e a man-
ganês peroxidase. Com base nestes estudos, as es-
pécies citadas foram selecionadas paras as análises 
a serem realizadas no laboratório de engenharia de 
bioprocessos.

Para confirmação da capacidade dos fungos 
em produzir enzimas lignocelulolíticas foram uti-
lizados os métodos descritos por Doerge (1997) 
e Hankin & Anagnostakis (1975). Após o perío-
do de incubação dos fungos nos meios seletivos 
verificou-se a existência do halo de crescimento 
avermelhado (âmbar) no meio de bagaço moído 
(Figura 1, A1, A2, A3), essa coloração deve-se a 

oxidação do guaiacol, presente no meio, em tetra-
guaiacol (Doerge, 1997). Isso confirma a capaci-
dade de atividade ligninolítica dos fungos, já que 
a oxidação do guaiacol ocorre por meio de per-
oxidase. O amido presente no meio é resultante da 
degradação do substrato carboximetilcelulose em 
polímeros de menor peso molecular a serem uti-
lizados no metabolismo. Isso confirma a presença 
de celulases em todos os fungos onde se observa a 
coloração azulada (Figura 1, B1, B2, B3).

Figura 1 – Meio de bagaço contendo guaiacol (Ax) 
e meio contendo CMC (Bx) corado com Lugol.

A partir dos dados de produção qualitativa 
de ligninases e de acordo com Ferreira et al. (2010) 
e Aguiar et al. (2010), foi selecionado a linhagem 
de P. sajor-caju 020 para análise das enzimas lacase 
e manganês peroxidase.

Avaliou-se a produção diária de lacase e 
manganês peroxidase em meio contendo vin-
haça 100% utilizando o fungo P. sajor-caju. A lac-
ase atingiu o máximo de atividade (424,9 UI L-1) 
ao décimo dia de cultivo (Figura 1), coincidindo 
com outros trabalhos de degradação de resíduos 
(Mane et al., 2006), onde a atividade de lacase 
de Pleurotus. spp aumenta rapidamente desde 
o sexto dia de fermentação obtendo-se um 
máximo aos 10-13 dias. Já a atividade máxima 
para a enzima manganês peroxidase (100,9 UI 
L-1) ocorreu no décimo segundo dia de cultivo 
sob fermentação submersa utilizando a vinhaça 
como meio de cultivo (Figura 1).

a)
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oxidase. O amido presente no meio é resultante da 
degradação do substrato carboximetilcelulose em 
polímeros de menor peso molecular a serem uti-
lizados no metabolismo. Isso confi rma a presença 
de celulases em todos os fungos onde se observa a 
coloração azulada (Figura 1, B1, B2, B3).
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A partir dos dados de produção qualitativa 
de ligninases e de acordo com Ferreira et al. (2010) 
e Aguiar et al. (2010), foi selecionado a linhagem 
de P. sajor-caju 020 para análise das enzimas lacase 
e manganês peroxidase.

Avaliou-se a produção diária de lacase e 
manganês peroxidase em meio contendo vin-
haça 100% utilizando o fungo P. sajor-caju. A lac-
ase atingiu o máximo de atividade (424,9 UI L-1) 
ao décimo dia de cultivo (Figura 1), coincidindo 
com outros trabalhos de degradação de resíduos 
(Mane et al., 2006), onde a atividade de lacase 
de Pleurotus. spp aumenta rapidamente desde 
o sexto dia de fermentação obtendo-se um 
máximo aos 10-13 dias. Já a atividade máxima 
para a enzima manganês peroxidase (100,9 UI 
L-1) ocorreu no décimo segundo dia de cultivo 
sob fermentação submersa utilizando a vinhaça 
como meio de cultivo (Figura 1).
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Figura 1 – Relação entre a atividade de lacase e 
manganês peroxidase sobre resíduo de vinhaça 
(100%) durante 15 dias de cultivo com P. sajor-
caju a 28 ºC ± 2.

Conclusões
Estudando o uso de meio seletivo para 

verifi car a produção de ligninases e celulases, foi 
possível identifi car atividades nos fungos basid-
iomicetos P. shimeji, P. sajor-caju CCB 020 e P. albi-
dus CCB 068. Estes estudos preliminares indicam a 
importância dos fungos selecionados com poten-
cial para descoloração de vinhaça.
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Resumo: 
A vinhaça, subproduto da produção de etanol 

apresenta riqueza em matéria orgânica, baixo pH, alta 
corrosividades e altos índices da demanda bioquímica 
de oxigênio (DBO). São produzidas cerca de 10 a 18L 
de vinhaça por litro de álcool produzido e devido a 
sua intensa produção e necessidade de descarte, a vin-
haça vem acarretando diversos problemas pela sua 
aplicação inadequada no ambiente. Cada vez mais as 
normas ambientais expõem a necessidade para novas 
tecnologias de tratamento a esse efluente, visto que o 
mesmo é responsável pela poluição dos solos e dos re-
cursos hídricos. Tendo como objetivo o tratamento da 
vinhaça, foi utilizado o fungo P. sajor-caju para biode-
gradação do resíduo e consequente produção de lac-
ase e manganês peroxidase, onde foi obtido atividade 
máxima das enzimas no 10 e 12 dias, respectivamente. 

Introdução 
A vinhaça é considerada o principal resíduo 

da fabricação do etanol, não apenas pelo grande vol-
ume gerado que chega de 10 a 18L por litro de álcool 
produzido, mas principalmente, pelo seu elevado 
potencial poluidor que chega a ser cem vezes mais 
que os esgotos domésticos, tendo uma demanda 
bioquímica de oxigênio (DBO) que varia de 20.000 
mg/l a 35.00mg/L  a temperatura que o efluente sai 
das destilarias variam de 85ºC a 90ºC (ROSSETTO, 
1987). Vários estudos sobre a disposição da vinhaça 
no solo vêm sendo conduzidos, enfocando-se os 
efeitos no pH do solo, propriedades físico-químicas e 
seus efeitos na cultura da cana-de-açúcar mas poucos 
avaliaram o real potencial poluidor da vinhaça sobre 
o solo e lençol freático (LYRA et al., 2003). 

 Para obedecer às normas ambientais que 
vem cobrando cada vez mais das indústrias uma 
posição quanto o descarte desse efluente poluidor, 
a pesquisa tem o interesse de reduzir as contami-
nações causadas pela aplicação direta da vinhaça 
no solo sem que tenha ocorrido um pré-trata-
mento. A lignina é um dos compostos que fazem 
parte da parede celular dos vegetais e, devido à sua 
complexidade estrutural, representa um dos com-
postos naturais mais recalcitrantes na natureza. Os 
fungos ligninolíticos podem ser utilizados para a 
biodegradação de poluentes, como a vinhaça. 

Portanto tem-se como objetivo a seleção e 
caracterização de espécies microbianas (fungos) 
que tenham a capacidade de biodegradar o re-
síduo e consequentemente produzir enzimas com 
potencial biotecnológico ambiental, descolorindo 
a vinhaça e minimizando seu potencial poluidor, 
e assim agregar valor a este resíduo de grande 
interesse econômico (FERREIRA et al., 2010; 
FREIRE & CORTEZ, 2000).

Materiais e métodos 
O processo de repicagem ou transferên-

cia do fungo lignocelulolítico P. sajor-caju CCB 
020 foi realizado através de pinças metálicas es-
terilizadas através do equipamento autoclave á 
120 ºC e 1 atm, ou equipamento próprio para este 
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tipo de atividade, (perfurador de rolhas com diâ-
metro de 1 cm e alça de platina), em uma câmara 
de fluxo laminar horizontal previamente esteril-
izada utilizando álcool 70% e exposta 30 min a luz 
UV.  A linhagem foi então repicada semanalmente 
e usada para os experimentos. 

O meio de cultivo contendo a vinhaça deu-
se pela adição de 100 mL do resíduo (100% de 
concentração) em erlenmeyers com 250 mL de ca-
pacidade cada. Posteriormente lacrados, levou-se 
para serem autoclavados á 120 ºC e 1 atm durante 
25 minutos.

As atividades das enzimas Lacase e Man-
ganês Peroxidase foi realizado seguindo protocolo 
de Ferreira et al. (2010).

Para otimização da pesquisa, foi analisado 
o teor de carbono orgânico dissolvido (COD) na 
amostra. Utilizando o aparelho Shimadzu TOC-
L/cpn, seguindo as técnicas de analise do mesmo, 
onde as amostras foram coletadas 0,05ml de vin-
haça e  diluídas em balão volumétrico de 100 mL de 
água deionizada, com o intuito de deixar a amostra 
a mais límpida possível e sem nem uma partícula em 
suspensão com diluição de 2000 vezes.

Resultados e Discussão 
 Avaliou-se a produção diária de lacase e 

manganês peroxidase em meio contendo vinhaça 
100%. A lacase atingiu o máximo de atividade 
(424,9 UI L-1) ao décimo dia de cultivo. Já a ativi-
dade máxima para a enzima manganês peroxidase 
(100,9 UI L-1) ocorreu no décimo segundo dia de 
cultivo sob fermentação submersa utilizando a 
vinhaça como meio de cultivo (Figura 1).

Figura 1. Relação entre a atividade de lacase 
e manganês peroxidase sobre resíduo de vinhaça 

(100%) durante 15 dias de cultivo com P. sajor-caju 
a 28 ºC ± 2.

Segundo BENEDETTI (2012), é possível 
encontrar três formas de expressão de carbono 
na natureza: carbono inorgânico (IC), carbono 
orgânico dissolvido (COD) e o carbono total 
(TC). Essa análise será utilizada como caracter-
ização da vinhaça, já que o resíduo utilizado para 
esta análise foi a amostra da vinhaça bruta e não a 
tratada. Os resultados da caracterização da vinhaça 
pela leitura foram de 8.294 mg/L para DOC, 8676 
mg/L de TC e 381.8 mg/L de IC. Ainda serão 
realizados realizados os dados após o tratamento 
biológico com o fungo estudado.

Conclusões 
A produção de enzimas ligninases pelo fun-

go P. sajor-caju mostrou o potencial de degradação 
de vinhaça 100%. Com relação a análise de TOC, 
observou-se o elevado teor de carbono orgânico 
dissolvido presente na vinhaça, entretanto só após 
a análise do resíduo tratado pelo fungo, podere-
mos discutir os dados a serem obtidos.
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Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo in-

vestigar o uso do IMC como indicador de risco 
nutricional e comparar seus resultados com o da 
ASG e MAN em pacientes de um hospital geral de 

Sergipe. Foi realizado um estudo transversal com 
149 pacientes adultos e idosos. Foi realizada antro-
pometria (peso e altura) para cálculo do IMC e apli-
cado a ASG para adultos e MAN para idosos para 
classificação do estado nutricional. Foi aplicado o 
teste de qui-quadrado entre as variáveis. A margem 
de erro utilizada nas decisões dos testes estatísti-
cos foi de 5,0%. Diante do resultado a amostra 
apresentou média de idade de 50,24±18,17, sendo 
57,72% do sexo masculino. As análises feitas en-
tre ASG e MAN com IMC apresentou resultado 
significativo (p=0,001). Foi observado que quando 
avaliados pelo IMC, apenas 26,84% apresentavam 
baixo peso, já quando avaliados pela ASG/MAN 
esse percentual aumentou para 48,32%. Obser-
vou-se diferença estatística entre idosos e adultos 
com o estado nutricional pelo IMC (p=0,001) e 
com a ASG/MAN (p= 0,001). Dos 48 pacientes 
idosos da amostra, 50% apresentavam desnutrição 
pelo IMC e 88,64% pela MAN. Pode-se concluir 
que houve relação dos resultados de diagnóstico 
nutricional entre o IMC com as avaliações subje-
tivas, embora estas apresentem segundo dados da 
literatura, resultados mais sensíveis a alterações do 
estado nutricional para depleção.

Introdução 
A desnutrição é bastante frequente em pa-

cientes hospitalizados, segundo Mahan (2012), pa-
cientes que permanecem internados por mais de 
duas semanas tem seu estado nutricional prejudi-
cado. Tão importante quanto identificar a desnu-
trição é mensurar o risco nutricional do paciente 
durante a admissão hospitalar. É necessário reali-
zar um rastreamento do risco nutricional mesmo 
que o paciente esteja aparentemente com o peso 
corporal adequado (WAITZBERG, 2009). O ín-
dice de massa corpórea (IMC) é frequentemente 
utilizado como indicador antropométrico, devido 
a sua simplicidade e boa correlação entre a gor-
dura corpórea e os riscos de morbimortalidade 
(CUPPARI, 2009). Já a Avaliação Subjetiva Glob-
al (ASG) é aplicada com o objetivo e identificar 
e classificar a desnutrição crônica ou já instalada 
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(SBNPE, 2011). O presente trabalho tem como 
objetivo investigar o uso do IMC como indicador 
de risco nutricional e comparar seus resultados 
com o da ASG e MAN em pacientes de um hospi-
tal geral de Sergipe.

Materiais e métodos 
oi realizado um estudo transversal com 

100 pacientes de ambos os sexos internados em 
um Hospital de Emergência de Sergipe. No qual 
foram coletados o peso corporal, aferido em bal-
ança Filizola® (com capacidade de 150 kg e divisão 
em 100g) e a altura foi aferida com estadiômetro 
portátil Seca® (com capacidade de 2m, graduada 
em centímetros) para obter o IMC e classificar 
o estado nutricional. Fora aplicada em seguida a 
ASG para adultos e a MAN para idosos no intuito 
de mensurar o risco nutricional dos pacientes es-
tudados.

Foi realizado o teste de qui-quadrado entre 
as variáveis. A margem de erro utilizada nas de-
cisões dos testes estatísticos foi de 5,0%.

Resultados e Discussão 
A amostra apresentou média de idade de 

50,24±18,17, sendo 57,72% do sexo masculino. 
As análises feitas entre ASG e MAN com IMC 
apresentou resultado significativo (p=0,001). Foi 
observado que quando avaliados pelo IMC, ape-
nas 26,84% apresentavam baixo peso, já quando 
avaliados pela ASG/MAN esse percentual aumen-
tou para 48,32%, o que é confirmado segundo 
Rosa et al. (2008), no qual refere que a aplicação 
da avaliação subjetiva nutricional nos pacientes 
tem uma maior eficácia para identificar o risco de 
desnutrição em suas fases iniciais e para um mel-
hor resultado durante o tratamento. Observou-se 
diferença estatística entre idosos e adultos com o 
estado nutricional pelo IMC (p=0,001) e com a 
ASG/MAN (p= 0,001). Dos 48 pacientes idosos 
da amostra, 50% apresentavam desnutrição pelo 
IMC e 88,64% pela MAN. Ao comparar o risco de 
desnutrição entre pacientes adultos e idosos, fica 
evidente a maior vulnerabilidade dos idosos, isso 

reforça o estudo feito por Cintra et al. (2008) onde 
verificou-se que 20% dos 304 pacientes estudados 
estavam desnutridos, sendo os idosos a população 
mais atingida.  

Conclusões 
Pode-se concluir que houve relação dos re-

sultados de diagnóstico nutricional entre o IMC 
com as avaliações subjetivas, embora estas apre-
sentem segundo dados da literatura, resultados 
mais sensíveis a alterações do estado nutricional 
para depleção.
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Resumo:
Este trabalho propõe a análise da dinâmica 

de um processo de produção de biodiesel a partir do 
aquecimento do reator encamisado a partir de um fluido 
térmico. O sistema é montado e configurado de forma 
automatizada baseada em um controlador lógico pro-
gramável (CLP) e será aquecido a partir da manipulação 
de uma resistência elétrica e vazão de fluido térmico a 
diferentes temperaturas.  Utilizando-se de ensaios em 
malha aberta e técnicas de Ziegler e Nichols e Astrom e 
Hanglud é possível determinar os parâmetros para pro-
posta de sintonia de controladores PID. A manutenção 
da temperatura do reator e da temperatura de aqueci-
mento do fluido térmico, bem como a vazão do pro-
cesso são viabilizadas através da supervisão, em tempo 
real, comunicação OPC via software livre, pelos instru-
mentos de medição e sistema de aquisição de dados. O 
sistema de controle possui duas malhas integradas: mal-
ha interna e malha externa (controle cascata). O conhe-
cimento da dinâmica do processo será utilizado como 
conhecimento especialista para fins de desenvolvimento 
de estratégias de controle por testes em simulação e tes-
tes experimentais.

Introdução
O desenvolvimento de controladores exige 

a identificação de sistemas para a elaboração de 

modelos capazes de descreverem um dado sistema 
físico. Para a identificação de modelos dinâmicos 
são realizadas perturbações no sistema. Para se 
entender o comportamento dinâmico do sistema 
é necessário o conhecimento das relações entre a 
entrada, que corresponde às variáveis manipula-
das, e a saída, que corresponde às variáveis contro-
ladas. Esse conhecimento é obtido, inicialmente, 
com testes que provocam perturbações na variável 
manipulada. As perturbações mais conhecidas 
e aplicadas no meio industrial são a perturbação 
degrau. Um conhecimento prévio do processo é 
indispensável na etapa de projeto do controlador 
pois simulações no sistema ajudam na prevenção 
de condições não desejadas. E auxiliam na de-
terminação da estratégia de controle adequada e 
ajuste de controladores. Um dado importante a ser 
considerado quanto ao projeto do controlador são 
os requisitos que se deseja alcançar com o sistema 
em malha fechada (Huang e Shah, 2007). Cada 
planta tem suas particularidades e limitações.

Materiais e métodos
A planta é composta de um reator de vidro 

encamisado com capacidade de 1,1L do tipo casco 
tubo, sensores e transmissores de temperatura tipo 
Pt100, sensores de vazão, bombas de deslocamen-
to positivo, bombas peristálticas, inversores de 
frequência, resistências elétricas; além de instru-
mentos de medição do sistema solar. São utilizados 
inversores de frequência e variador de potência. A 
planta piloto opera de forma automatizada através 
de CLP (controlador lógico programável). O siste-
ma supervisório para monitoramento e aquisição 
de dados será interconectado com o CLP, sendo o 
banco de dados atualizado em tempo real. O CLP 
foi configurado para a realização dos ensaios em 
malha aberta, atuando-se inicialmente na malha 
secundária (variável controlada: Temperatura do 
fluido térmico e variável manipulada a variação da 
potência da resistência). Em seguida serão feitas 
atuações na malha principal (variável controlada: 
temperatura do reator e variável manipulada a 
vazão do fluido térmico).
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 Inicialmente foram realizadas simulações 
de perturbações em malha aberta no processo. 
Utilizou-se o método de Astrom e Hagglund, que 
consiste em realizar perturbações do tipo degrau na 
variável manipulada e observar o efeito na variável 
controlada. De acordo com o método de Astrom e 
Hagglund, é possível determinar o ganho crítico do 
processo modificado, Kcr, a partir dos valores da 
amplitude medida da oscilação do processo (a) e da 
amplitude da entrada do atuador (d), ajustado pelo 
operador, de acordo com a equação 1

Kcr = 
a
d
.
.4

p
  (1)

Resultados Preliminares
Foram realizadas configurações no ambi-

ente de simulação Simulink de forma a permitir 
os ensaios em malha aberta a serem aplicados de 
forma experimental sobre o sistema. Entretanto, 
inicialmente foram realizados testes por simulação 
para obtenção da resposta do processo, especifica-
mente das variáveis envolvidas na malha interna. 
A Figura 1 mostra a configuração que permitirá 
a realização dos ensaios experimentais em malha 
aberta (aplicação do método) e a Figura 2 mostra 
o resultado de uma simulação com o método de 
Astrom sobre a malha secundária. Observa-se o 
comportamento oscilatório da temperatura do 
fluido térmico frente a perturbações degrau re-
alizadas na variação da potência da resistência 
de aquecimento (Figura 2). Foram encontrados 
até agora os seguintes parâmetros de controle: 
Kcr=7,64; Kc=3,055; Ti=5 e Td=1,25.

Figura 1 – Malha aberta Astrom-Hagglund.

Figura 2 – Resultado da simulação de malha ab-
erta por Astrom-Hagglund.

Conclusões parciais
O sistema está preparado para possibilitar as 

determinações do comportamento experimental do 
processo mediante perturbações em malha aberta.
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Resumo: 
A biomassa recebe destaque na comunidade 

cientifica com diversas aplicações como ração 
animal, fertilizantes, produção de energia ou para 
obtenção de enzimas por fermentação em estado 
sólido (FES) e o uso como suportes orgânicos nat-
urais no processo de imobilização tem despertado 
o interesse de muitos pesquisadores, por ser um 
suporte de baixo custo e grande disponibilidade. 
Portanto, este trabalho tem como objetivo utilizar 
Aspergillus niger  e lipase Burkholderia cepacia imobili-
zado em biochar oriundo de pirolise de goiaba por adsorção 
física(ADS). O máximo de conversão da reação foi 
70% utilizando a lipase de Burkholderia cepacia imo-
bilizada por adsorção física no biochar de semente 
de goiaba, nas seguintes condições: razão molar 
1:7, 40°C por 96h, enquanto que lipase Aspergillus 
niger apresentou conversão inferiores 4 %.

Introdução 
Diversos trabalhos são publicados relacio-

nados ao aproveitamento dos resíduos agroindús-
trias, recebendo destaque a bioconversão uma vez 
que essas matérias residuais representam recursos 
possíveis e utilizáveis para a síntese de produtos 
úteis. Nesse contexto, a fermentação em estado 
sólido (FES) desempenha um papel de destaque 
no aproveitamento de resíduos sólidos para a ob-
tenção de enzimas (SOUZA & AQUINO, 2012). 
A Outra vertente que tem despertado o interesse é 
a utilização de biomassa residual de decomposição 
térmica do processo de pirolise de fontes diversas. 
(MIRANDA et al., 2009). Dentre os estudos re-
lacionados, à imobilização de lipase no biochar é 
uma alternativa (GONZÁLEZ et al., 2013). Visan-
do a transesterificação enzimática para a produção 
de ésteres de etílico (biodiesel) devido às caracter-
ísticas morfologicamente correto. (REFEREN-
CIA). Portanto, o presente trabalho tem como ob-
jetivo avaliar o potencial de dois tipos de biomassa: 
mangaba e goiaba. Na primeira etapa verificou-se 
o potencial de lipase Aspergillus niger obtida por 
fermentação no estado sólido (FES) utilizando a 
farinha da semente de mangaba na produção de 

ésteres etílicos. E na segunda etapa verificou-se o 
potencial de ésteres etílicos utilizando a lipase Bur-
kholderia cepacia imobilizada no biochar de semente 
de goiaba. 

Materiais e métodos 
A lipase de Aspergillus niger foi obtida por 

fermentação em estado sólido (FES) da semente 
de mangaba, a lipase de Burkholderia cepacia foi ad-
quirida na Sigma-Aldrich. A produção do biochar 
de semente de goiaba foi realizado em um reator 
quartzo a 500 ºC. O procedimento de imobiliza-
ção por adsorção física (ADS) foi realizado con-
forme Soares et al. (1999). A atividade hidrolítica 
das enzimas livre e imobilizada foi determinada 
por meio de hidrólise descrito por Soares et al 
(1999). As reações de transesterificação foram re-
alizadas com 6 g de substrato que consiste em óleo 
de coco bruto e etanol e uma proporção fixa de 20 
% da lipase livre e do biocatalisador imobilizado 
em relação ao peso total dos reagentes que par-
ticipam da reação descrito por Freitas et al., (2009). 
As condiões racioanais foram a diferentes razões 
molares etanol:óleo  (1:6;1:7;1:9;1:10 e 1:12), tem-
peratura (40, 50 e 60 ºC) e tempos de reação ( 24, 
48, 72 e 96h). A quantificação dos ésteres foi re-
alizada por cromatografia gasosa (CG). (TANG et 
al., 2015). 

Resultados e Discussão 
A lipase de Aspergillus niger obtida por fer-

mentação em estado sólido (FES) da semente de 
mangaba apresentou resultados favoráveis na rea-
ção de hidrolise de azeite de oliva com atividade 
hidrolitica de 2500 µmol/g.min, entretanto a lipase 
de Aspergillus niger livre não apresentou resultados 
promissores para a reação de transesterificação do 
óleo de coco bruto, o qual apresentou baixas con-
versões de ésteres etílicos inferiores a 4%. A lipase 
de Burkholderia cepacia em biochar por adsorção 
física foi selecionada depois da avaliação do po-
tencial de produção de ésteres etílicos. Na Figura 
1(a-c) apresentam-se as conversões das reações de 
transesterificação do óleo de coco bruto obtidas 
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na temperatura de 40, 50 e 60ºC, respectivamente. 
Nas razões molares de (1:6;1:7;1:9;1:10 e 1:12) e nos 
tempos de reação de (24, 48, 72 e 96h), Verifi cou-se 
que o máximo rendimento global da reação utili-
zando a enzima imobilizada foi de 70% na razão 
molar 1:7, 40°C e com o tempo de reações de 96h. 
Observa-se que o maior conversão foi alcançado 
com um maior tempo reacional para todas as tem-
peraturas estudadas, possivelmente devido ao efeito 
de resistência da transferência de massa oferecida 
pelo suporte para a difusão do substrato no interior 
da matriz, isto é, a maior difi culdade de acessibili-
dade do substrato e da saída do produto do interior 
do sistema imobilizado (FREIRE, 1988).

Figura 1: Conversão em ésteres etílicos uti-
lizando o biocatalisador imobilizado, em diferentes 
razões molares e tempo de reação nas diferentes 
temperaturas estudadas a) 40ºC b) 50ºC e c) 60ºC.

Conclusões 
O uso da lipase de Aspergillus niger na reação 

de transesterifi cação do óleo de coco bruto não foi 
viável devido às baixas conversões obtidas. Verif-
icou-se que o máximo de conversão na reação de 
transesterifi cação foi de 70% utilizando a lipase de 
Burkholderia cepacia imobilizada por adsorção física 
no biochar de semente de goiaba

.
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Resumo: 
Este trabalho foi realizado para estudar 

a remoção do efluente industrial têxtil modelo 
contendo o corante verde brilhante através do 
tratamento de coagulação/floculação, o qual pro-
porcionou a determinação dos parâmetros de trat-
abilidade, como o pH, a dosagem do coagulante 
e do floculante. A condição que apresentou uma 
melhor taxa de mineralização ocorreu para o pH 
8,0, concentração do coagulante (Al2(SO4)3) e do 
floculante (Engeclean, CA 34) em 1000 mg/L. 

Introdução 
Verde brilhante (indanthren) é um corante 

orgânico que pertence à família de trifenilmetano 
(Calvete et al., 2010). Sua fórmula molecular é ex-
pressa por C27H34N2O4S e seu peso molecular é de 
482,635 g/mol (https://www.chemspider.com).

 A coagulação/floculação (CF) é um trata-
mento físico-químico, que consiste na remoção de 
partículas que podem dar coloração a uma fonte 
de água, criar turbidez, e/ou reter organismos bac-
terianos e virais. Este tratamento permite que sóli-
dos em suspensão e partículas dispersas, como os 
coloides, possam ser desestabilizados e por conse-
quência ocorra a sedimentação dos mesmos, devi-
do a produtos químicos e agitação. Na coagulação 
ocorre à desestabilização das partículas para pos-
sibilitar aproximação entre elas.  Já a floculação é 
a aglomeração dessas partículas já desestabilizadas 
para formar partículas maiores, chamadas de flo-
cos, que possam sedimentar. (RIERA-TORRES et 
al., 2010, SIMATE et al., 2012).

 Os processos de oxidação avançada 
(POAS) dentre eles a oxidação anódica (OA) 
são alternativas para o tratamento de poluentes 
orgânicos persistentes (POP). Estes processos se 
baseiam na geração de radicais hidroxil (OH•), 
que é um poderoso agente oxidante (E° = 2,8 V/
SHE), capazes de proporcionar a mineralização do 
POP (HAMMAMI et al., 2008).

 O presente trabalho intenciona o estudo 
do tratamento do efluente industrial têxtil modelo 
contendo o corante verde brilhante (indantren), 

utilizando a coagulação/floculação (CF), para de-
terminar os parâmetros de tratabilidade, como o 
pH, a dosagem do coagulante e do floculante. E 
posteriormente estudar a mineralização do eflu-
ente através da oxidação anódica variando a densi-
dade de corrente e base eletrolítica.

Materiais e métodos 
O efluente de trabalho contaminada com 

corante verde brilhante (indantren) foi preparado 
com uma concentração inicial de 100 mg/L. Os 
ensaios de CF foram realizados utilizando o méto-
do teste de jarro. Variou o pH (3-8) com o NaOH 
e o H2SO4 , a dosagem do coagulante Al2(SO4)3 
(500 – 2500 mg/L) em volume fixo de 6 mL e do 
floculante CA 34 (1000-3000 mg/L) em volume 
fixo de 23 mL. Agitação de 100 rpm durante 1 min 
para a coagulação e de 40 rpm durante 20 min para 
a floculação. As soluções ficaram em retenção du-
rante 1 hora e em seguida recolheu o sobrenadante 
para análise de condutividade, temperatura, cor, 
turbidez e carbono orgânico total (COT) como 
parâmetros de resposta. 

Resultados e Discussão 
Foi realizado o tratamento de coagulação/

floculação (CF) em diferentes pHs (3, 4, 5, 6, 7 e 
8) com o coagulante Al2(SO4)3  (50000 mg/L) e 
floculante CA 34 (2000 mg/L), pode-se observar 
que em meio alcalino obteve-se melhor remoção 
da turbidez, condutividade, cor e principalmente o 
pH 8,0 proporcionou 16% de remoção do corante. 

 Executou o tratamento (CF) variando 
a concentração do coagulante Al2(SO4)3 (500, 
1000, 1500, 2000 e 2500 mg/L) em pH 8,0, com 
o floculante CA 34 (2000 mg/L). Verificou que 
estas condições experimentais não promoveram 
redução na condutividade, mas a concentração de 
1000 mg/L permitiu a remoção da turbidez, da 
condutividade e remoção do corante em 22,7%.

 Realizou o tratamento (CF) variando a 
concentração do floculante CA 34 (1000, 2000 
e 3000 mg/L) em pH 8,0, com o coagulante 
Al2(SO4)3 (1000 mg/L). Observou que nes-
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tas condições a condutividade não foi reduzida. 
Porém, a concentração de 1000 mg/L propor-
cionou redução de 95,3% da turbidez, 92,2% da 
cor e 62,9% de remoção do corante, este resul-
tado pode ser visualizado na Figura 1. Verificou 
que conforme o aumento da dosagem do flocu-
lante ocorreu uma deficiência do processo, isto 
também pode ser observado em outros trabalhos 
(GOLOB et al., 2005). Durante todos os procedi-
mentos experimentais a temperatura antes e após 
o tratamento não foi alterada. 

0 1000 2000 3000
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0,6
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Floculante (mg/L)

Figura 1 – Variação do COT em função de 
diferentes concentrações do floculante (engeclean 
CA 34), 1000; 2000 e 3000 mg/L  da solução do 
têxtil modelo contendo o corante verde brilhante.

Conclusões 
O tratamento de coagulação/floculação 

(CF) para o efluente têxtil modelo mostrou-se efi-
ciente quando o pH do efluente foi ajustado ini-
cialmente para 8,0, a concentração do coagulante 
(Al2(SO4)3) e do floculante (Engeclean, CA 34) 
em 1000 mg/L. Estas condições proporcionaram 
95,25 % de remoção da turbidez, 92,23 % da re-
moção da cor do efluente, diminuição do DQO de 
6%, aumento da condutividade e 62,9% de % de 
remoção do carbono orgânico total (COT). 

Porém, todos os parâmetros de respostas 
poderão ser otimizados, pois, o efluente será no-
vamente tratado através de Processos de Oxidação 
Avançada (POAs) e pelo tratamento convencional 
em uma mini estação de tratamento de efluentes, 
podendo combinar ou não esses tratamentos.
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Palavras-chave: Óleo, Emulsões, 
Tensiometria.

Resumo: 
Durante a produção do petróleo ocorre 

geralmente a produção de água, gases e sedimen-
tos, que devem ser separados, para a obtenção do 
petróleo com parâmetros específi cos exigidos pela 
indústria. A estabilidade de emulsões é um grande 
problema devido principalmente a presença dos 
tensoativos naturais presentes no óleo. Para reali-
zar a separação da água do óleo a indústria utiliza 
tratamentos químicos, com a adição de desemul-
sifi cantes na emulsão para promover a sua desesta-
bilização. Atualmente as propriedades interfaciais 
estão sendo analisadas como instrumento para 
identifi cação da estabilidade das emulsões. O ob-
jetivo deste trabalho é determinar as propriedades 
interfaciais do óleo, a partir da adição de líquidos 
iônicos, utilizando a técnica de tensiometria de 
gota pendente.

Introdução 
Para o conhecimento das proprie-

dades interfaciais são feitos estudos re-
ológicos do fi lme interfacial, estudos estes 
que se relacionam com a estabilidade de 
emulsões. Na reologia dilatacional as pro-
priedades interfaciais são obtidas através 
de ensaios estáticos e dinâmicos, onde em 
ambos os ensaios as propriedades são con-
siderados parâmetros cruciais no estudo da 
formação e quebra das emulsões, no con-
trole de estabilidade da emulsão. 

Materiais e métodos 
Para a determinação das propriedades interfa-

ciais foram utilizados ensaios estáticos e dinâmicos, 
aplicados na técnica de tensiometria de gota penden-
te, com o uso do tensiometro (Tracker, Teclis). 

Para a realização das medidas de tensão interfa-
cial pela técnica da tensiometria de gota pendente, uma 
gota de óleo é formada e mantida verticalmente em 
uma agulha em um termostato (cubeta) transparente 

contendo a fase aquosa. As tensões interfaciais foram 
obtidas com as concentrações de 0, 5, 15, 30, 50, 75, 
100 e 125 ppm do LI  [C12mim]+[NTf2]− adicionado 
ao petróleo. Para avaliar os módulos dilatacionais, o 
aparato é programado para realizar variações senoidais 
da área da gota. 

Resultados e Discussão 
A Figura 1 mostra os valores de tensão in-

terfacial do petróleo com a adição de líquidos iôni-
cos e do petróleo cru.

 

Figura 1 – Valores de tensão interfacial 
para os sistemas isento de aditivos (verde) e con-
tendo LI (azul).

É possível observar que a diminuição da tensão 
interfacial resulta de uma maior atividade das espécies 
tensoativas na interface. Sendo esta atividade interfacial 
diretamente relacionada com a capacidade do tensoativo 
em migrar da fase óleo para a interface, se adsorver e se 
organizar para a formação do fi lme interfacial.

No Gráfi co 2 abaixo mostra os valores das 
informações do módulo viscoelástico total.

Figura 2 – Valores do módulo viscoelástico total 
para sistemas com diferentes concentrações de LI a 30º C.
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 Foi observado que não houve uma dife-
rença considerável nos valores do módulo viscoe-
lástico total para o sistema de 0 ppm e 5 ppm. Este 
resultado é coerente com os valores de tensão in-
terfacial apresentado na Figura 1, onde a tensão 
do sistema de 5 ppm é bem similar com o siste-
mas de 0 ppm. Assim, não há variação também 
na rigidez do filme interfacial para estes sistemas. 
Para 50 ppm e 100 ppm de LI mostram uma clara 
redução nos módulos. Assim, sugere-se uma que-
da evidente na rigidez do filme interfacial quando 
se adiciona uma concentração nesta faixa do LI 
utilizado.

Conclusões 
Relacionando as medidas de tensão interfa-

cial com o módulo viscoelástico total, foi observa-
do que foram coerentes, pois, quando os sistemas 
não apresentam uma diferença considerável nos 
valores do módulo viscoelástico total a atividade 
interfacial é praticamente a mesma, e assim não há 
variação também na rigidez do filme interfacial. E 
quando os sistemas mostram uma clara redução 
nos módulos, sugere-se uma queda evidente na 
rigidez do filme interfacial. 

Referências 
DICHARRY, C.; ARLA, D.; SINQUIN, A.; 
GRACIAA, A.; BOURIAT, P.  Stability of  
Water/Crude Oil Emulsions Based on Interfacial 
Dilatational Rheology, Journal of  Colloid and 
Interface Science, 297, p. 785-791, 2006.
HEZAVE, A. Z.; DOROSTKAR, S.; 
AYATOLLAHI, S.; NABIPOUR, M.; 
HEMMATEENEJAD, B. Investigating 
the effect of  ionic liquid (1-dodecyl-3-
methylimidazolium chloride ([C12min]
[Cl])) on the water/oil interfacial tension as 
a novel surfactant. Colloids and Surfaces A: 
Physicochem. Eng. Aspects, 421, p. 63-71, 
2013.

SÍNTESE DE CATALISADORES DE 
PALÁDIO EMPREGANDO SÍLICA 

COMO SUPORTE.
 
Myllena Lima (PROBITI/Unit), e-

mail: myllenalima2@hotmail.com. Leonardo 
Santana, Elton Franceschi (Orientador), e-
mail: elton.franceschi@pq.cnpq.br.

Universidade Tiradentes/Engenharia 
de Petróleo/Aracaju, SE. 

Palavras-chave: Microondas, sílica, 
catalisador.

Resumo: 
Atualmente há um grande interesse em 

obter produtos com alta área superficial e com 
grande diâmetro de poro. A sílica é um dos supor-
tes mais aplicados em estudos por apresentar uma 
boa interação com solventes e precursores metáli-
cos. A técnica com maior aplicação no preparo de 
suportes a base de sílica é o método sol-gel. O mé-
todo sol-gel é conhecido como processo conven-
cional, é o mais utilizado e baseia-se em condições 
amenas, tem como desvantagem um maior tempo 
de processo quando comparado com o mecanis-
mo de alta pressão. O microondas é um tipo de 
rota mais rápida para o preparo desses materiais. 
Os resultados apresentados foram por meio de 
algumas caracterizações, onde identificou-se teor 
metálico, temperatura de decomposição, área su-
perficial e  formação de diferentes faces cristalinas 
na amostra.

Introdução 
A sílica é um dos materiais estruturados in-

orgânicos com grandes capacidades de adsorção e 
eficiente interação com metais em sua superfície. 
Sua forma estrutural é composta por grupos si-
lanóis e siloxanos (NASSAR et al., 2002). O mé-
todo de preparação de sílica mais estudado é o 
sol-gel na presença de um precursor alcóxido (PA-
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VAN et al., 2002). Os principais materiais forma-
dos no final do processo são o xerogel, formado 
em condições ambiente de temperatura e pressão 
e o aerogel formado por secagem em dióxido de 
carbono supercrítico.

Uma técnica muito aplicada no preparo de 
sílica e catalisadores metálicos é a irradiação assis-
tida por micro-ondas, onde obtém resultados mais 
rápidos e satisfatórios.

Materiais e métodos 
A síntese do catalisador de Paládio foi real-

izada usando um equipamento micro-ondas CEM-
Discover. Para o preparo do catalisador foi utilizado 
o acetato de paládio (Pd (OAc)2) como precursor 
metálico, etanol como solvente e sílica como suporte. 
A pressão utilizada foi ambiente com temperatura de 
100 ºC. O tempo de preparo foi de 5 minutos com 
uma potência de 300 W e volume de 30 ml. 

Algumas caracterizações são fundamentais 
para estudo estrutural do material formado. Ini-
cialmente para verificar a decomposição térmica 
do material utilizou uma análise termogravimétrica 
(TGA) -TGA-Shimadzu e como gás de redução foi 
o hidrogênio, com análise de 2 horas a uma tem-
peratura de 500ºC. Em seguida foi feito uma cal-
cinação do material a uma temperatura de 300ºC. 
Logo após foi realizado uma análise de BET, a 
amostra passa por um tratamento térmico a 200ºC 
durante 3 horas em vácuo. Após esse tempo a cé-
lula é despressurizada e realiza o resfriamento com 
nitrogênio líquido a -77 K. A curva de adsorção e 
dessorção são monitoradas por um computador.

A determinação da estrutura cristalina do só-
lido foi identificada pela técnica de difratometria de 
raio-X (DRX), utilizando condições já determinadas 
pela literatura. O tamanho de partículas foi obtida por 
microscopia eletrônica de transmissão (MET). O teor 
metálico impregnado na amostra foi identificado pela 
técnica de Plasma por Acoplamento Induzido( ICP).

Resultados e Discussão 
Os resultados apresentados a seguir foram 

de amostras do catalisador de paládio suportado 

em sílica comercial. Esse material passou por um 
processo de calcinação na temperatura de 300 ºC 
durante 3 horas. 

A análise térmica (TGA) mostrou uma de-
composição do catalisador em 360 ºC. Medida de 
BET ou Teoria de Adsorção Molecular mostrou 
que a isoterma de adsorção se assemelha ao tipo 
IV (Figura1), típica de amostras com poros no in-
tervalo de mesoporos a macroporos. (FIGUEIRE-
DO e RIBEIRO, 1987).

Figura 1 - Isoterma de adsorção/dessorção 
da amostra Pd/SiO.

Observa-se que na (figura 1) pode ser iden-
tificado a histerese do tipo 2, a distribuição de 
poro, tamanho e forma não é bem definida, e é de 
difícil interpretação (FIGUEIREDO e RIBEIRO, 
1987).

Comercialmente o material suportado (sí-
lica) tem uma área superficial de 422 m2/g. Com 
a impregnação do paládio no suporte a área su-
perficial dessa amostra reduziu para 356 m2/g, 
onde nota-se que o material suportado sofreu 
uma diminuição em sua área superficial.  A partir 
da análise de espectroscopia de emissão atômica 
por plasma induzido (ICP), identificou-se um teor 
metálico de 4,1% em peso de metal no catalisador 
Pd/SiO2. 

 A análise de Difratometria de raio-X 
(DRX), identificou a formação de diferentes faces 
cristalinas do paládio (Figura 2). Identificando na 
face (111) o óxido de paládio e com base nesse 
pico, o cálculo de tamanho de partícula possibili-
tou dizer que o catalisador apresenta partículas 
com tamanho médio de 24 nm. 
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Figura 2 - Espectros de difração de raios X 
e perfis dos picos da amostra Pd/SiO2.

Conclusões 
Conclui-se que o catalisador analisado apre-

senta características significativas, observando 
a redução de sua área superficial decorrente na 
impregnação do metal na superfície da sílica. A 
análise de difração de raio x  possibilitou identi-
ficar a redução do metal de paládio e a formação 
dos tipos de cristais. Entende-se que a sílica tem 
grandes capacidades de adsorção e eficiente inte-
ração com metais em sua superfície. 
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Resumo: 
As emulsões são sistemas que são 

produzidas rotineiramente no processo de 
obtenção do petróleo. Existem vários fatores que 
são responsáveis pela estabilidade de tais emulsões 
produzidas sendo que a distribuição do tamanho de 
gotas é um fator de bastante importância, pois este 
está ligado com os mecanismos de sedimentação 
da fase dispersa. O projeto proposto tem como 
objetivo o estudo desta variável na estabilidade das 
emulsões por meio de duas técnicas distintas. A 
primeira consiste na contagem manual das gotas 
da fase dispersa enquanto a segunda é feita por 
meio do software MATLAB que realiza todo o 
processamento das imagens das emulsões obtidas. 
Finalmente os dados dos dois métodos serão 
comparados para analisar a eficiência de ambos.

Introdução 
Atualmente a busca por recursos energéti-

cos tem sido cada vez maior e uma das alternativas 
encontradas foi a utilização de petróleos pesados 
e extrapesados. Porém a sua produção acarreta em 
uma série de problemáticas dentre as quais desta-
ca-se a formação de emulsões estáveis. Isso ocorre 
devido ao percentual de água que é produzido, 
aliado ao cisalhamento ocorrido na etapa de ex-
ploração. Dentre os fatores que são responsáveis 
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pela estabilização destas emulsões destaca-se a dis-
tribuição do tamanho das gotas (DTG).  A DTG 
de uma emulsão é muito importante, pois controla 
os mecanismos de sedimentação, podendo inter-
ferir no controle da estabilidade. O tamanho das 
gotas é inversamente proporcional à estabilidade 
das emulsões. Tal fator exerce influência em algu-
mas propriedades da emulsão: taxa de degradação, 
estabilidade, resistência a coalescência, viscosi-
dade, textura e na aparência óptica. Dentro deste 
contexto o trabalho proposto visa a analise deste 
parâmetro por meio do MATLAB que informará 
o valor médio do diâmetro das gotas emulsionadas 
e será feita a comparação com a contagem manual 
via microscopia. 

 
Materiais e métodos
Primeiramente foram preparadas as emul-

sões do tipo água/óleo com um total de 300 ml 
em diferentes concentrações (variando de 10% 
a 50% da concentração de água). A mistura foi 
homogeneizada por meio do ultra-Turrax e logo 
após, amostras foram levadas ao microscópio óp-
tico acoplado a uma câmera de vídeo onde foram 
retiradas as fotos das emulsões. 

Revisão de literatura
As emulsões são misturas heterogêneas 

de pelo menos um líquido imiscível, disperso em 
outro na forma de gotículas (ARNOLD e SMITH, 
1992). Segundo MORADI et al. (2011) O fator do 
tamanho das gotas reflete bastante na questão da 
estabilidade das emulsões, pois controla a flocu-
lação, coalescência e a resistência à sedimentação, 
podendo interferir no controle da estabilidade. O 
Matrix Laboratory trata-se de um sistema de lin-
guagem de programação de alto nível para análise 
matemática e estatística que baseia-se na repre-
sentação dos dados em sistemas matriciais a qual 
possui uma ferramenta chamada Image Process-
ing Toolbox que faz a etapa do processamento de 
imagens (LANDIM; IWASHITA, 2003)

Resultados e Discussão 
A Figura 01 mostra um exemplo das ima-

gens obtidas das emulsões modelos via microsco-
pia ótica. Observa-se que para os teores de água 
de 10 e 20% há uma melhor distribuição das gotas, 
facilitando assim a sua contagem, devido às taxas 
de coalescência e sedimentação que são elevadas. 
Já para os teores de água de 30 a 50% a contagem 
tornou-se complicada devido ao processo lento de 
separação de fases e pela decorrência dos efeitos 
da adsorção dos tensoativos.

Conclusões 
Até o presente momento apenas a etapa de 

microscopia foi realizada e observa-se que baixas 
concentrações de água geram emulsões mais fáceis 
de serem analisadas.

A contagem manual é um processo cansa-
tivo e que demanda muito tempo. É esperado do 
MATLAB, uma contagem mais precisa e que gaste 
menos tempo 
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Resumo: 
Este trabalho objetivou avaliar o efeito da 

utilização de enxertos baseados em quitosana, 
fibroína e hidroxiapatita no controle sensório-
motor de ratos. Utilizaram-se 24 ratos, dividi-
dos em quatro grupos (Controle, CHI, CHI/SF, 
CHI/SF/HA), submetidos à cirurgia de remoção 
de um fragmento da porção média dos ossos pa-
rietais. No grupo controle, o defeito crítico foi 
preenchido com coágulo sanguíneo. Nos grupos 
experimentais, o defeito foi preenchido com enx-
erto 3D. Foram executados testes funcionais que 
avaliaram a hiperalgesia mecânica, hiperalgesia té-
rmica e função neuromuscular. Realizaram-se tes-
tes pré-cirúrgicos e pós-cirúrgicos, após 7, 14 e 21 
dias. Analisando a hiperalgesia mecânica, todos os 
grupos apresentaram aumento no limiar no 7º dia 
pós-operatório. De modo geral, houve diminuição 
da resposta após esse período, não apresentando, 
no entanto, diferença significativa (p>0,05). Na 
avaliação da hiperalgesia térmica, os grupos apre-
sentaram aumento do limiar, comparando-se o 
período pré-cirúrgico ao 7º dia. A partir do 14º 

dia, os grupos experimentais apresentaram queda 
desse limiar. O comportamento do grupo foi simi-
lar, independente do período analisado (p>0,05). 
Na análise da função neuromuscular, observou-se 
aumento da média de força de preensão das pa-
tas. Apenas os grupos controle e CHI/SF/HA 
apresentaram redução no 21º dia. Apesar disso, 
o comportamento dos grupos manteve-se semel-
hante estatisticamente. Sendo assim, conclui-se 
que enxertos baseados em quitosana, fibroína e 
hidroxiapatita não alteraram o controle sensório-
motor de ratos. 

Introdução 
Aproximadamente 10% das fraturas ocor-

ridas em seres humanos apresentam retardo no 
processo de consolidação óssea. Sabendo disso, 
alguns biomateriais são produzidos com o intuito 
de substituir o tratamento tradicional (Cox et al., 
2015).  Um bom enxerto 3D não deve provocar 
déficit significativo de sensibilidade e função mo-
tora após sua implantação. A utilização de quitosa-
na (CHI) e fibroína (SF) como matriz orgânica em 
arcabouços que contem hidroxiapatita (HA) pode 
ser atrativa, pois o material vai aliar biocompatibili-
dade com boa força mecânica, modelagem e flexi-
bilidade (Cox et al., 2015).  Até o momento, não 
há relatos de trabalhos que avaliem a relação entre 
quitosana, fibroína e hidroxiapatita como enxertos 
3D aplicáveis a neurociência em testes in vivo. 

Materiais e métodos
Foram utilizados enxertos 3D de CHI (100), 

CHI/SF (50/50) e CHI/SF/HA (50/25/25) pro-
duzidos no Laboratório de Biomateriais da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 24 
ratos Wistar machos (300 a 400g) provenientes 
do Biotério Central da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS). Os animais foram divididos em 
quatro grupos (Controle, CHI, CHI/SF e CHI/
SF/HA), submetidos à cirurgia de remoção de um 
fragmento da porção média dos ossos parietais. A 
metodologia cirúrgica foram embasados através de 
Valiense et al (2011). No grupo controle, o defeito 
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crítico foi preenchido com coágulo sanguíneo. No 
grupo CHI, o defeito foi preenchido com o enx-
erto à base de quitosana; no grupo CHI/SF, com o 
enxerto à base de quitosana e fibroína; e no grupo 
CHI/SF/HA, com o enxerto à base de quitosana, 
fibroína e hidroxiapatita. Realizaram-se os testes 
funcionais de avaliação da hiperalgesia mecânica, 
hiperalgesia térmica e função neuromuscular. Os 
testes foram empregados 2 dias antes da cirurgia 
e após, no período de 7, 14 e 21 dias. Na análise 
estatística, foi utilizado o programa SPSS (v.15.0), 
onde se realizou o teste de Kolmogorov-Smirnov 
para a verificação da normalidade. Sendo identi-
ficada distribuição normal dos dados, utilizaram-se 
os testes paramétricos, Anova one-way, com pós-
teste de Tukey HSD e Dunnett 2-SIDD. O projeto 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
Animal da UFS (CEPA/UFS-1813).

Resultados e Discussão 
Analisando a hiperalgesia mecânica, tanto o 

grupo controle quanto os experimentais apresen-
taram aumento no limiar no período de 7 dias. De 
modo geral, houve diminuição da resposta após 
esse período, exceto no grupo controle e CHI/SF/
HA, cujos limiares aumentaram nos períodos de 
14 e 21 dias, respectivamente. Segundo Bertolini et 
al (2012), o aumento desse limiar pode demonstrar 
diminuição do quadro de hiperalgesia, isso poderia 
indicar aumento da resposta dolorosa nos grupos 
CHI e CHI/SF após o 7º dia. No entanto, os re-
sultados não foram estatisticamente significantes 
(p>0,05). Na hiperalgesia térmica, todos os grupos 
apresentaram aumento do limiar no período de 7 
dias. A partir do 14º dia os grupos experimentais 
tiveram queda progressiva desse limiar. Segundo 
Tembhurne; Sakarkar (2011), o aumento da hip-
eralgesia térmica indicaria perda da percepção da 
dor, atribuída a possíveis danos nervosos. A aus-
ência de diferenças estatísticas entre o grupo con-
trole e os experimentais sugere que as alterações 
no limiar tenham ocorrido devido ao procedimen-
to cirúrgico e não pela implantação dos enxertos 
3D. Por fim, na análise da função neuromuscular, 

houve um aumento progressivo da média de força 
de preensão das patas. Observou-se diferença es-
tatística entre o período pré-cirúrgico e o 7º dia 
(p<0,05). Os grupos controle e CHI/SF/HA 
apresentaram leve queda na resposta no período 
de 21 dias. Tembhurne; Sakarkar (2011) relataram 
redução da força de preensão, como indicação de 
fraqueza muscular e indução a neuropatia. No pre-
sente estudo, houve aumento da média de força 
de preensão em todos os grupos, o que pode in-
dicar a manutenção da integridade neuromuscular, 
mesmo após o procedimento cirúrgico. O com-
portamento dos animais entre grupos manteve-se 
semelhante estatisticamente (p<0,05).

Conclusões 
Pode-se concluir, através da metodologia 

aplicada, que a utilização dos enxertos 3D testados 
não interfere significativamente no controle sen-
sório-motor de ratos. Acredita-se que as alterações 
ocorridas estejam atribuídas somente ao procedi-
mento cirúrgico.
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Resumo:
Nos últimos anos foi visto a inteligência 

artificial tomar um grande espaço na área da com-
putação, principalmente de agentes inteligentes, 
que possam tomar decisões independentemente 
de outros. O equilíbrio de Nash é uma das técnicas 
mais fundamentais da teoria dos jogos e que foi es-
colhida nesse trabalho para verificar e comprovar 
sua eficiência diante das adversidades em um jogo 
de pôquer Texas Hold’em no Limit.

A partir de um software Open Source, se a in-
tenção de aplicar um agente que utilizasse o equilí-
brio de Nash contra até oito jogares, com o pote 
aberto para apostas, o que se tornou desafiador 
pelo caráter do funcionamento da estratégia.

Introdução
O começo da pesquisa se início pela busca 

de artigos envolvendo o equilíbrio de Nash para 
melhor entendimento entorno da implementação 
e funcionamento, tentando se basear o mais fiel-
mente e com a melhor eficiência possível. A par-
tir do artigo “Um agente jogador de No-Limit 

Texas Hold’em Pôquer” foi possível estudar a 
estrutura de um agente dentro de um jogo, para se 
ter uma melhor noção e controle. Depois se ini-
ciou um estudo básico sobre o equilíbrio de Nash, 
por meio de livros, artigos, vídeos e diversos out-
ros materiais indicados pelo orientador.

Revisão de literatura 
Inicialmente foi realizado uma pesquisa bib-

liográfica acerca dos artigos digitais já existentes 
relacionados aos agentes individuais. Pela observa-
ção de outros artigos percebeu-se que o Equilíbrio 
de Nash seria uma perfeita escolha para jogos de 1 
contra 1, por seu conceito pura e simplesmente se 
tratar de um jogador que faz a melhor jogada em 
relação a si que seja pior ao oponente

Depois foi feito uma busca por um software 
livre e de código aberto para a implementação de 
um agente que utilize o Equilíbrio de Nash. O pri-
meiro software encontrado foi o PokerApp, que utiliza 
a linguagem Java e possuía um sistema de seleção 
de agentes inteligentes, Conexão Cliente-Servidor e 
possui a possibilidade de misturar jogadores reais 
com Inteligências Artificiais. Após uma série de tes-
tes foi notado que ele possui partes incompletas na 
comunicação entre o servidor e as Inteligências Ar-
tificiais. Foi tentado consertar o erro, porém não se 
teve sucesso, sendo assim foi retornado à busca de 
outro software de pôquer para o projeto. 

O segundo programa utilizado foi o 
PokerTH, utilizando a linguagem C++, possui um 
modo de jogador único contra o computador. O 
modo cliente-servidor permite vários jogadores 
humanos contra outros, mas sem a adição de In-
teligências Artificiais. O PokerTH se mostrou mais 
eficiente pois há a possibilidade de colocar vários 
jogadores não-humanos contra outros e caso for 
de interesse ainda será adicionado um jogador hu-
mano contra os demais. Foi notado a necessidade 
de tentar manipular múltiplas Inteligências Artifi-
ciais, para caso precise, compará-las com outras, 
mas infelizmente essa tentativa acabou sem suces-
so pois o PokerTH não abre espaço para esta pos-
sibilidade. 
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Após essa etapa foi iniciado o estudo so-
bre a implementação do PokerTH, desde sua 
mecânica de distribuição de cartas, funcionamento 
da troca de turno e comparação de cartas até sua 
Inteligência Artificial. Depois de alguns problemas 
que dificultaram o entendimento o código, princi-
palmente pela falta de comentários na maior parte 
do software e os existentes estavam em alemão e 
inglês, acarretando em um maior tempo para se 
entender funções cruciais referentes as suas fun-
ções básicas. Por fim, foi testado para garantir seu 
total funcionamento, principalmente a comunica-
ção entre jogador e Inteligência Artificial.

Houve muitas diferenças entre artigos que 
implementavam a mesma técnica, o que acabou 
se revelando muito confuso, e também não foi 
encontrado nenhum artigo que implemente um 
agente de pôquer que utilize o Equilíbrio de Nash 
contra mais de 1 jogador, assim se tentará adaptar 
alguma das técnicas existentes, ampliando sua fun-
cionalidade para até 7 adversários. Foi notado tam-
bém a necessidade de uma árvore de decisões, que 
tem como objetivo listar todas as jogadas possíveis 
dos seus adversários, baseado nas suas, e assim 
identificar a estratégia inimiga, tendo assim uma 
perspectiva das jogadas. Também foi advertido so-
bre a ineficiência temporal utilizando o Equilíbrio 
de Nash no pôquer, pois por precisar abstrair to-
das as jogadas possíveis, gera uma combinação de 
aproximadamente  nós na árvore somente 
no Pre-Flop entre dois jogadores. 

Resultados e Discussão
Quando se percebeu que para abstrair to-

das as jogadas possíveis, gera uma combinação de 
aproximadamente  nós na árvore somente 
no Pre-Flop entre dois jogadores, dessa maneira foi 
iniciado a construção de uma árvore de decisões 
seguindo os a descrição dos artigos, apesar de ne-
nhum detalhar completamente sua construção e 
funcionamento. Como sua construção se mostrou 
impossível pela falta de informações, começou 
a se procurar softwares que pudesse calcular uma 
tendência aproximada do equilibro de Nash ou 

meios parecidos, não se teve sucesso ao aplica-los. 
Por último foi decidido procurar algum mé-

todo de implementação que não seja resolvido por 
uma arvore de decisões, porém não se teve suces-
so em sua na busca. Não foi encontrado nenhum 
método que consiga chegar ao equilíbrio sem ao 
menos utilizar uma árvore de decisões

Conclusões
Apesar da grande base de dados encontra-

da, nenhuma foi suficientemente detalhada, o que 
garante centenas de duvidas a iniciantes da área. 
Apesar do equilíbrio de Nash se mostrar bem efi-
caz, sua 
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Resumo
Os veículos aéreos não tripulados (VANT) 

vem ganhando cada vez mais espaço em setores da 
economia global, como o agronegócio, vigilância 
aérea, construção civil, entre outros. O projeto tem 
por escopo a concepção, modelagem e construção 
de um quadricóptero controlado remotamente. O 
desenvolvimento desta aeronave superou grandes 
desafios, principalmente no tocante ao controle 
de estabilidade do quadricóptero, aquisição de 
sinais dos sensores utilizados e na construção dos 
algoritmos utilizados para filtragem Kalman dos 
sinais e controle dos motores. Foi utilizado uma 
metodologia clássica para projetos de engenharia a 
qual consiste nas etapas: concepção, modelagem e 
prototipagem. Todos os sinais foram integrados e 
utilizados na modelagem e simulação do controle 
PID dos motores, culminando na implementação 
de um protótipo físico. Os principais resultados 
são: disseminação de conhecimento multidisci-
plinar, dinâmica de voo e controle, o domínio de 
tecnologia, uma IMU e a criação do P-VANT.

Introdução
O avanço tecnológico, tanto no campo de 

controle como no campo da eletrônica, permite-nos 
construir e aplicar os VANT’s em diversas aplica-
çõeshttp://www.techtudo.com.br/noticias/noti-
cia/2013/12/drones-realizarao-entregas-da-amazon-
mas-servico-ainda-esta-em-testes.html. São várias 
áreas de aplicação dos quadricópteros e estão relacio-
nadas com diversas atividades como levantamento 
topográfico e vigilância aérea. Percebe-se a importân-
cia de uma aeronave autônoma quando são obser-
vadas as suas aplicações, substituindo muitas vezes um 
helicóptero.http://www.inovacaotecnologica.com.
br/noticias/noticia.php?artigo=mini-helicopteros-au-
tonomos-drones-do-bem&id=010180131204http://

www.20minutos.es/noticia/1991937/0/drones-avi-
ones-no-tripulados/robots/usos-comerciales-vigi-
lancia/http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/
mercado-digital/20140124/drones-invadem-nego-
cios/146050.shtml

Materiais e métodos
Os materiais utilizados foram: 4 motores 

brushless, 1 sensor acelerômetro, 1 sensor magnetô-
metro, 1 sensor giroscópio, 1 bateria de polímeros 
de lítio, fios de cobre, estrutura de testes confec-
cionada em madeira, computador, placa com mi-
crocontrolador, conectores e ferramentas.

O processo, propriamente dito, a ser usado 
para o desenvolvimento deste projeto começou com 
a concepção do quadricóptero que surgiu de um 
entendimento completo das especificações do pro-
jeto, tal conceito foi construído e testado. É muito 
importante que os componentes ideais, dos modelos 
matemáticos, representem os comportamentos de 
componentes físicos reais com um bom grau de pre-
cisão, pois foi a partir deles que a análise foi realizada 
se baseando em técnicas matemáticas e usada na 
previsão do comportamento do modelo. Na análise 
comparando o comportamento desejável com o pre-
visto foi feito um refinamento do modelo.

Na última etapa, o protótipo físico foi con-
struído. Técnicas de medição foram usadas para 
determinar o comportamento quantitativo, real, 
do sistema físico. Que resultaram em refinamentos 
do protótipo físico. Esse processo iterativo, onde 
os modelos, componentes e sistemas foram refi-
nados, culminou com a criação do protótipo que 
cumpre com precisão as especificações de projeto, 
que atendeu os objetivos deste projeto.

Revisão de literatura
O filtro de Kalman (SANTANA, 2011) é um 

algoritmo que usa uma série de medidas observadas 
no tempo passado, corrompidas por ruído, realizando 
uma estimativa do valor que tenda a ser mais precisa 
do que a medida atual ruidosa. No projeto P-VANT, o 
filtro é usado para corrigir e integrar (fusão de dados) 
os sinais dos sensores na Unidade de Medida Inerciais 
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(UMI), que possui 9 graus de liberdade, sendo com-
posta de três sensores inerciais triaxiais, realizando me-
didas confiáveis para o controle autônomo.

A melhor solução para controlar um sistema 
na qual um modelo físico é desconhecido ou de 
difícil modelagem é a combinação de três modos 
de controle, que resulta em um controlador con-
hecido como controlador PID (BOLTON, 2010). 
As regras de Ziegler e Nichols podem ser usadas 
para a sintonia de controladores PID, elas mostram 
como deve ser feita essa sintonia (OGATA, 1993). 
O PID é uma das estratégias mais utilizadas pela sua 
robustez. Por isso foi escolhido para realizar o con-
trole autônomo, possibilitando uma resposta rápida 
e segura para o controle dos motores.

Resultados e Discussão
Com todas as peças fixas à estrutura de 

alumínio (onde é possível ver a aeronave montada 
na estrutura de testes), foi verificado que os mo-
tores têm potência suficiente para alçar voo e os 
algoritmos de filtragem Kalman reagiram bem ao 
trabalharem com o ruído produzido pelos motores.

Foi desenvolvida uma interface de visualiza-
ção de dados (como pode ser vista logo abaixo), im-
plementada na linguagem de programação Processing, 
onde é possível visualizar dados fornecidos pela aero-
nave como ângulos de Roll, Pitch e Yaw, de Set Point e 
da UMI, força de empuxo dos motores, número de 
ciclos e o erro de Set Point que alimenta o PID.

Figura 1 - Interface de visualição e resulta-
dos da filtragem (Fonte própria)

 

No gráfico acima é possível observar o com-
portamento do filtro de implementado no micro-
controlador ATMEL 328p. Onde são comparados 
os sinais reais, ruidosos e filtrados, verificando-se 
que a performance do filtro é satisfatória, tratando 
os erros dos sensores. Outro resultado decorrente 
são os algoritmos (implementados em linguagem 
C++) de filtragem e fusão de dados com Filtro de 
Kalman, além da criação de estratégias de navega-
ção, da UMI e controle PID. 

Conclusões
Conclui-se que o projeto apresenta alto 

grau de flexibilidade, características em geral que 
não são encontradas nos sistemas comerciais dis-
poníveis, pois apresentam limitações de expansão, 
configuração e programação. Já a aeronave em 
questão é uma plataforma altamente configurável, 
tornando o P-VANT uma plataforma altamente 
versátil, robusta e adaptável em qualquer aplicação 
desejada pelo usuário.
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Embasada no campo da Engenharia Mecânica 
com ênfase na dinâmica veicular, esta investigação ob-
jetiva o dimensionamento e modelagem computacio-
nal do sistema de freios para um veículo monoposto 
tipo fórmula de alto desempenho, atendendo todas 
as normas exigidas pela SAE International. Um freio 
funciona graças ao atrito resultante do contato entre 
um elemento não rotativo do veículo e um disco ou 
tambor que gira com a roda. O atrito produz a força 
necessária para reduzir a velocidade do automóvel 
ao converter em calor que se dissipa no ar a energia 
mecânica do veículo. (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 dimensionamento 
acarretará em resultados não muito agradáveis, trata-
se de um sistema que não permite falhas. O trabalho 
desenvolvido qualifica-se quanto a natureza, como 
do tipo pesquisa aplicada e como motivação, a neces-
sidade de produzir conhecimento para aplicação de 
seus resultados, com o objetivo de construir para fins 
práticos (BARROS; LEHFELD, 1989). Foram anali-
sados materiais referentes à dinâmica veicular e foi 
possível desenvolver uma ferramenta bastante 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 dados iniciais de projeto (peso do veículo, altura, 
largura...) que o programa realiza os cálculos e retorna 
com o sistema dimensionado. A pesquisa se baseia nos 
conceitos da dinâmica veicular (GILLESPIE, 1992) e 
no projeto de freios (LIMPERT, 1999). Esta pesquisa 
justifica-se pela carência de trabalhos relacionados ao 
dimensionamento de freios para veículos monopos-
tos em âmbito nacional. Todo o estudo desenvolvido 
pode ser utilizado no dimensionamento de sistema 
de freios para outros tipos de veículos, de maior ou 
menor porte.
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Resumo
Neste trabalho investigou-se a síntese e a 

caracterização de fotocatalisadores de TiO2 do-
pados com nitrogênio, com o intuito de obter 
uma melhor eficiência fotocatalítica sob radiação 
visível. O desempenho dos fotocatalisadores foi 
avaliado na reação de degradação do 4-cianofenol 
em solução aquosa sob luz visível. Após 10 horas 
de reação foi alcançada a degradação de 52 % do 
4-cianofenol.

Introdução 
Compostos orgânicos recalcitrantes ou 

refratários não são biodegradados pelos mi-
crorganismos normalmente presentes em siste-
mas biológicos de tratamento, sendo lançados 
nos corpos aquáticos receptores (NOGUEIRA 
e JARDIM, 1998). Deste modo, novos proces-
sos estão sendo estudados para o tratamento 
de efluentes, dentre os quais destaca-se a foto-
catálise heterogênea. Esta tecnologia baseia-
se na formação de radicais hidroxila (OH•), 
um agente altamente oxidante, através da ir-
radiação da superfície de um fotocatalisador 
(um semicondutor), usualmente o dióxido de 
titânio (TiO2) (ZHANG et al., 2001). O TiO2 
é ativado por radiação com comprimento de 
onda abaixo de 380 nm (ultravioleta), capaz de 
fornecer energia maior do que seu band-gap de 
3,2 eV. Para reduzir o band-gap, ou seja, ampli-
ar a absorção de radiação para o comprimentos 
de onda na região do visível (> 400 nm) faz-se 
necessária a dopagem com diferentes elemen-
tos (C, S e N) ou metais.

O primeiro trabalho a reportar a ativi-
dade fotocatalítica do TiO2 sob luz visível foi 
realizado por SATO (1986), em que o TiO2 
foi dopado com nitrogênio, tendo como pre-
cursor o hidróxido de amônia. Atualmente, 
a literatura apresenta vários trabalhos que 
mostram a maior atividade fotocatalítica dos 
materiais N-TiO2 na degradação de diver-
sos compostos orgânicos (LIU et al., 2013). 
O 4-cianofenol (C7H5NO) é um composto 

fenólico que possui ponto de fusão entre 109-
112°C e pode causar danos graves ao sistema 
cardiovascular, além de depressão do sistema 
nervoso central provocando dor de cabeça, 
tonturas, fraqueza, perda de consciência, con-
vulsões, coma e possível morte. A geração 
de água residual contendo compostos fenóli-
cos é uma problemática a ser solucionada. A 
Resolução 357 do CONAMA, de 17/3/2005, 
estabelece que os efluentes de quaisquer fon-
tes poluidoras somente poderão ser lançados, 
direta ou indiretamente, em corpos de água 
se apresentarem concentrações máximas de 
fenóis totais de 0,5 mg/L.

Neste contexto, investigou-se a síntese e a 
caracterização de fotocatalisadores de TiO2 dopa-
dos com nitrogênio, avaliando-se a sua eficiência 
fotocatalítica na degradação do 4-cianofenol, sob 
radiação visível.

Materiais e métodos
A síntese dos materiais foi feita por pro-

cesso sol-gel modificado com peróxido de hi-
drogênio proposto por JAGADALE et al. (2008), 
que permite obter nanopartículas de TiO2 a baixa 
temperatura, utilizando aminas como fonte de 
nitrogênio (trietilamina, C6H15N 99%, Sigma-Al-
drich) e tetraisopropóxido de titânio (Ti(OC3H7)4 
99,5%, Sigma-Aldrich) como precursor do TiO2. 
A dopagem com nitrogênio (5, 10 e 15 % em peso) 
gerou materiais identificados como N-TiO2-5%, 
N-TiO2-10%, N-TiO2-15%. 

Para as reações de fotodegradação do 4-ci-
anofenol, foi utilizado um becker com 30 ml de 
solução aquosa de 4-cianofenol a 10 mg/L e 0,015 
g do catalisador sob agitação magnética. A lâm-
pada fluorescente (Mini Lynx Espiral Sylvania 23 
W envolta em filtro para UV) foi posicionada 5 cm 
acima do reator de vidro. O tempo de irradiação 
da reação foi de 1-10 h. A eficiência da fotode-
gradação do 4-cianofenol foi medida por espectro-
fotômetro digital SHIMADZU UV-VIS 2600, no 
comprimento de onda de l = 246 nm.
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Resultados e Discussão
A dopagem do TiO2 com nitrogênio foi 

efetivada e confi rmada pelos resultados de es-
pectrofotometria de refl ectância difusa no UV-
vis apresentados na Figura 1. Observa-se que os 
materiais dopados com nitrogênio apresentam 
absorção em região acima de 400 nm, equanto 
que para o TiO2 puro cai abruptamente a partir 
de 380 nm. O N-TiO2-10% foi o que mais ab-
sorveu na região do visível.

Figura 1- Espectros de refl ectância difusa de 
TiO2 puro e de N-TiO2.

A Tabela 1 apresenta os resultados das 
reações de fotocatálise do 4-cianofenol após 1 
h de irradiação sob luz visível. Verifi ca-se que as 
conversões foram muito baixas, e o catalisador 
que apresentou melhor resultado de degradação 
foi o N-TiO2-15%, alcançando 14,4%. Optou-
se por utilizar este fotocatalisador no estudo da 
cinética reacional do 4-cianolfenol apresentada 
na Figura 2. 

Observa-se que nas primeiras 5 horas a 
degradação não ultrapassa os 20%, provavel-
mente devido à formação de produtos que 
absorvem na mesma região do 4-cianofenol 
quando analisados pelo espectrofotômetro em 
l = 246 nm, como por exemplo o benzeno, 
benzonitrila e fenol. Ao conseguir quebrar o 
anel aromático, formam-se compostos que não 
mais absorverão próximo a este comprimento 
de onda e é possível verificar com mais clareza 
a degradação do 4-cianofenol. Após 10 horas 
de irradiação obteve-se 52% de degradação. 

Tabela 1 – Degradação do 4-cianofenol. 
C0=10 mg/L, tempo = 1 h, T= 25 oC, luz 
visível.

Figura 2- Cinética de degradação do 
4-cianofenol para o N-TiO2-15%.

Conclusões 
Observou-se que o processo de dopagem 

do TiO2 com nitrogênio ocorreu de forma efi caz, 
comprovado por análise de espectrofotometria de 
refl ectância difusa no UV-vis. Após 10 horas de 
reação fotocatalítica obteve-se a degradação de 
52% do 4-cianofenol utilizando o fotocatalisador 
, com tudo fi nalizamos o trabalho de produção e 
caracterização TiO2 dopado com nitrogênio N-
TiO2-15%.
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Resumo:
A recusa familiar de potenciais doadores de 

órgãos é um grave problema que impede o cresci-
mento do número de transplantes. Objetivou de-
screver as principais variáveis envolvidas na não 
doação de órgãos no estado de Sergipe. Estudo 
epidemiológico, documental, retrospectivo, trans-
versal, com abordagem quantitativa e análise de-
scritiva, através dos 155 prontuários com protocolo 
de morte encefálica concluído entre junho de 2011 
a junho de 2014. Entre os 155 prontuários, 37,4% 
apresentou faixa etária entre 21-40 anos, 70,3% 
do sexo masculino, 33,5% de etnia parda, 27,7% 
solteiros e 98,1% não referiram crença religiosa. A 
causa do coma predominante foi o Trauma Crânio 
Encefálico Grave (41,9%). O exame gráfico pre-
ponderante foi a Angiografia Cerebral com 67,1%, 
e o tempo entre os dois exames clínicos foi entre 
6-12hs (46,5%). Foram realizadas 116 entrevistas 
familiares, e o grau de parentesco predominante re-
lacionado à recusa foram os genitores com 35,3%. 
36,2% não tinha registro do motivo da não doa-
ção. O desejo de não doação do potencial doador 
em vida apresentou 26,7%, seguido de 21,6% para 

corpo íntegro. Entre os motivos da não entrevista, 
32,1% foi devido à parada cardiorrespiratória, se-
guido por exame não compatível com morte ence-
fálica e Sepse (21,4%). A principal causa da não efe-
tivação do doador foi o desejo de não doação em 
vida. Considerando que a doação depende exclusi-
vamente de autorização familiar, percebeu-se que o 
desejo do corpo íntegro foi outro motivo de recusa 
familiar importante. Campanhas de conscientização 
são necessárias para incentivar a população a mani-
festar seu desejo em doar. 

Introdução 
O processo de doação de órgãos é enten-

dido como ações e procedimentos que conseguem 
transformar um potencial doador em um doador 
efetivo. Os avanços apresentados na área de doação 
de órgãos e transplantes se devem principalmente 
a efetividade do processo, onde abrangem ações 
que vão desde o diagnóstico de morte encefálica 
até a realização dos transplantes. O diagnóstico 
precoce de morte encefálica e o adequado suporte 
clínico desse paciente são ainda hoje etapas muito 
difíceis de serem executadas (CINQUE; BIAN-
CHI, 2010; LIMA; BATISTA; BARBOSA, 2013).

Conhecer o processo de doação e a ex-
ecução adequada de suas etapas possibilita a ob-
tenção de órgãos adequados a fim de serem dis-
ponibilizados para realização de transplantes. 
Inúmeros fatores são apontados como causas da 
não efetivação do doador, porém o desconheci-
mento do assunto é visto como a principal dificul-
dade para dar continuidade ao processo de doação 
(SANTOS; MASSAROLLO, 2011).

Materiais e métodos 
Tratou-se de um estudo de caráter epide-

miológico, documental, retrospectivo, transversal, 
com abordagem quantitativa e análise descritiva 
realizado na Organização de Procura de Órgãos de 
Sergipe (OPO-SE), localizada nas dependências 
do Hospital de Urgência de Sergipe. A coleta de 
dados teve duração de duas semanas, nos turnos 
manhã, tarde e noite. Foi realizada nos prontuári-
os com protocolo de morte encefálica concluído, 
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e analisados de forma retrospectiva de junho de 
2011 a junho de 2014. Os dados foram coletados 
pelas pesquisadoras utilizando um formulário para 
coleta de dados, registrando-se as seguintes infor-
mações: características sóciodemográficas, epide-
miológicas, dados relacionados ao diagnóstico da 
morte encefálica e informações sobre o processo 
de doação de múltiplos órgãos. O universo da pes-
quisa correspondeu a 155 prontuários com proto-
colo de morte encefálica concluído entre junho de 
2011 a junho de 2014, arquivados na Organização 
de Procura de Órgãos de Sergipe.

Os dados coletados através do formulário 
contendo as variáveis do estudo foram analisados 
através do programa estatístico SPSS 21.0 (Statisti-
calPackage for the Social Sciences). 

Resultados e Discussão 
Foram analisados 155 prontuários com pro-

tocolos concluídos para morte encefálica em to-
das as faixas etárias, realizado na Organização de 
Procura de Órgãos de Sergipe (OPO-SE), local-
izada nas dependências do Hospital de Urgência 
de Sergipe. Quanto à faixa etária dos potenciais 
doadores, a pesquisa identificou maior incidência 
entre 21-40 anos com um total de 37,4%, seguida 
da faixa etária entre 41-60 anos com 33,5%, prev-
alecendo o sexo masculino com 70,3%. A etnia 
predominante foi parda com 33,5%. Na amostra 
estudada, evidenciou-se que o perfil da tipagem 
sanguínea foi O positivo com 21,3%, sendo que 
56,1% não referiram. Em relação ao estado civil, 
27,7% eram solteiros. No que se refere à religião, 
98,1% não referiram nenhuma crença religiosa. 
Em relação ao processo de doação, no que se 
refere à causa do coma evidenciou-se predominân-
cia do Trauma Crânio Encefálico Grave (TCE) 
com 41,9% seguida de Acidente Vascular Cerebral 
Hemorrágica (AVC-H) com 34,2%. O exame grá-
fico mais utilizado foi a Angiografia Cerebral com 
67,1% e 46,5% apresentaram um tempo entre os 
dois exames clínicos entre 06 a 12 horas. O grau 
de parentesco predominante relacionado à recusa 
foi de genitores com 35,3%. Entre os motivos de 

recusa, notou-se que 36,2% não tinham o registro 
do motivo da não doação; o desejo de não doação 
do potencial doador em vida apresentou 26,7%, 
seguido de 21,6% para corpo íntegro. Entre os 
motivos da não entrevista, observou-se que 32,1% 
ocorreram devido a parada cardiorrespiratória, se-
guido por exame não compatível com morte ence-
fálica e sepse, com 21,4% respectivamente.

Conclusões
A principal causa da não efetivação do doa-

dor foi o desejo de não doação em vida. Conside-
rando que a doação depende exclusivamente de 
autorização familiar, percebeu-se que o desejo do 
corpo íntegro foi outro motivo de recusa familiar 
importante. Campanhas de conscientização são 
necessárias para incentivar a população a manife-
star seu desejo em doar.
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Resumo
Diante da influência e abrangência do cinema, 

em especial se tratando dos transtornos mentais, este 
projeto pretende apontar quais os principais erros e 
conceitos ultrapassados, ainda utilizados pelos filmes; 
poder divulgar o que está de acordo com os critérios 
diagnósticos estabelecidos e o que está de fora dos 
mesmos, sendo considerados inadequados. O pro-
jeto será realizado com uma amostra representativa 
de filmes que abordem algum transtorno mental fa-
zendo uma análise detalhada das manifestações dos 
transtornos como são retratados nos filmes. Feito 
isso, fazer uma análise comparativa dessas informa-
ções com base na literatura da psicopatologia no CID 
10 e o DSM-IV. Este projeto abrange variados níveis 
culturais desde os mais leigos no assunto, até aqueles 
que estudam a psicopatologia.

Introdução 
O tema “loucura” tem invadido as telas do 

cinema há algum tempo, demonstrando em con-
textos variados a sintomatologia dos transtornos 
mentais, o que possibilita ao público ter uma visão, 
e até mesmo compreensão sobre as manifestações 
desses transtornos através do papel ilustrativo as-
sumido pelos filmes.

Em função de sua grande acessibilidade 
e natureza multissensorial, os filmes tornam-se 
atraentes e envolventes, agindo como aliados 
no que concerne a formação de uma imagem 
sobre a psiquiatria e os transtornos mentais. 
Foi com base nessa acessibilidade própria do 
cinema que se foi pensado em usá-lo como 
uma possível ferramenta de ensino da psico-
patologia, no auxílio da aprendizagem, por sua 
linguagem mais acessível e por ser uma forma 
mais dinamizada de ensino do que a didática 
limitada aos métodos convencionais, associan-
do assim o lazer ao processo de aprendizagem. 
É necessário frisar que em hipótese alguma em 
seu uso como método didático, o cinema de-
verá substituir a anamnese e o contato com o 
paciente.

Revisão de literatura
Diante de toda a influência, facilidade 

e abrangência que o cinema possui, faz-se ne-
cessário constatar que todas as informações 
transmitidas pelo mesmo possuem o máximo 
de veracidade com base na literatura. Dessa 
forma, certificar que o seu conteúdo possui 
fundamento em dados empíricos, para que as-
sim possa ser utilizado sem restrições como 
uma ferramenta útil, seja nas salas de aula ou a 
título informativo para leigos.

O tema transtorno mental se demon-
strou tão fascinante que anos mais tarde teve 
força o suficiente para invadir as telas de cin-
emas, e a medida que os transtornos mentais 
foram sendo descobertos eram criados filmes 
que abordassem as características inerentes a 
cada um deles.
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Resultados e Discussão 
O longa a ser descrito em análise é ar-

gentino, de 2011, dirigido por Gustavo Taretto e 
trata do tema que é a solidão, não de uma forma 
dramática e melancólica, mas a solidão urbana que 
todo mundo aprendeu a suportar, aquela sensação 
de estar só no meio de uma multidão. Trata ainda 
do “amor líquido”, como postulado por Zigmunt 
Bauman, ou relacionamentos que não são feitos 
para durar, e duas pessoas que estão buscando ex-
atamente o oposto.

 A narrativa é extremamente simples, e 
por essa razão é muito fácil se identificar com as 
situações apresentadas, nosso dia a dia de fugas 
pessoais e busca por amor estão estampados ali, 
tudo muito óbvio, exposto e escancarado, mas as-
sim como as Medianeiras, as vezes essas questões 
passam despercebidas.

Conclusões 
Conclui-se diante das colocações sobre cin-

ema e loucura, a necessidade de uma revisão bib-
liográfica bem elaborada de como os filmes estão 
retratando os transtornos mentais. Como afirmou 
Oliva, Zorzetto e Lotufo (2010, p.101) a respeito 
do cinema, estudar esse fenômeno contribui para 
compreender os conceitos transmitidos aos espe-
ctadores e, consequentemente, aos pacientes.
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Resumo: 
A fibra natural do dendê é um resíduo agro-

industrial que oferece excelente propriedade espe-
cífica como baixa densidade, é biodegradável, tem 
baixo custo e tem potencial como excelente mate-
rial alternativo para diversas aplicações, dentre elas 
a biocatálise. Dentro desse contexto o objetivo 
deste trabalho foi preparar e avaliar a eficiência do 
sistema mobilizado constituído por lipase de Burk-
holderia cepacia (LBC) por ligação covalente unipon-
tual (LC) com suporte ativado com glutaraldeído 
(LC-GLU) ou epicloridrina (LC-EPI) em fibras de 
dendê para produção de ésteres etílicos. Os resul-
tados mostraram que o melhor carregamento da 
lipase foi 0,3 g enzima/g suporte, com aproximadamente 
22 % de rendimento de imobilização e 0,4 g enzima/g 

suporte com 62 %, para LC-GLU e LC-EPI, respec-
tivamente. Nas propriedades bioquímicas dos bio-
catalisadores imobilizados (BI) observou-se o pH 
ótimo de 7,0 e a temperatura ótima foi 50 °C para 
ambos os sistemas. Os parâmetros cinéticos foram 
analisados, o valor do Vmáx para a enzima livre foi de 
3333 µmol/g.min, já para os Biocatalizadores imo-
bilizados (BIs) verificou-se 1666,7 e 2000 µmol/ 
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g.min, para LC-GLU e LC-EPI respectivamente. 
O valor de Km para lipase livre foi 665 mM, já 
para LC-GLU o valor de Km foi de 285 e LC-EPI 
280 mM, sugerindo uma maior afinidade dos dois 
BI com o substrato. No estudo da estabilidade té-
rmica os BI se mostraram estáveis nas faixas mais 
altas de temperatura estudada (50 e 60 °C). Desta 
forma, a partir destes resultados verificou-se que 
os BI em fibra de dendê apresentaram uma boa 
estabilidade e portanto após estudos em aplicações 
industriais uma boa alternativa para modificações 
de óleos vegetais.

Introdução
As fibras naturais de dendê são resíduos 

da indústria de óleo da palma, que restam após a 
extração do óleo. Uma das alternativas para uso 
desses resíduos é a utilização na preparação de su-
portes afim de imobilizar enzimas e outros tipos 
de catalizadores. O processo de imobilização de 
enzimas apresenta vantagens como: a possibili-
dade de reutilização; o uso em processo contínuo; 
o aumento da estabilidade, além da fácil separação 
da enzima dos produtos. Portanto o objetivo deste 
trabalho foi preparar o suporte e avaliar a eficiên-
cia do sistema imobilizado de lipase de Burkholderia 
cepacia por ligação covalente em fibras naturais de 
dendê em reação de hidrólise de azeite de oliva.

Materiais e métodos 
A lipase de Burkholderia cepacia foi imobili-

zada em fibra de dendê oriundas de resíduos agroin-
dustriais ativadas com glutaraldeído e epicloridrina. A 
imobilização da lipase em suporte com glutaraldeído 
(LC-GLU) foi realizada de acordo com Soares et al. 
(1999) e para a epicloridrina (LC-EPI) foi seguido o 
protocolo de Simões et al. (2011). Para os BI foram 
estudados o carregamento de g lipase, /g suporte efeito 
do pH (3 a 9), temperatura (30 a 80 °C), parâmetros 
cinéticos e a sua estabilidade térmica.

Resultados e Discussão
O estudo de carregamento da lipase na 

fibra de dendê (Figura 1 a) foi possível verificar 

que a atividade hidrolítica máxima da lipase de BC 
imobilizada em suporte ativado com epicloridrina 
foi com concentração de 0,4 g enzima/g suporte, com 
aproximadamente 62 % de rendimento de imobi-
lização e atividade de 1837 U/g suporte. Já para 
os biocatalisadores ativados com glutaraldeído a 
concentração enzimática foi de 0,3 g enzima/g suporte, 
22 % de rendimento de imobilização e atividade de 
493 U/g suporte. 

Figura 1 – (a) Estudo do carregamento de 
lipase, (b) efeito do pH e da (c) temperatura na 
atividade da lipase BC imobilizada por ligação 
covalente em suporte ativado com glutaraldeído 
(LC-GLU) e epicloridrina (LC-EPI).

O pH e temperatura ótima de 7,0 e 50 °C, para 
enzima livre e biocatalisadores imobilizados indicou 
que este método de imobilização em fibra de dendê 
não interferiu no pH e temperatura ótimo da enzima 
(Figura 1 b, c). Na cinética da atividade hidrolítica, o 
valor de Vmáx para lipase livre foi 3333 µmol/g.min 
e para os BI imobilizados em suporte ativado com 
epicloridrina (EPI) e glutaraldeído (GLU) os valores 
Vmáx foram 2000 e 1666,7 µmol/g.min, respectiva-
mente. Esse resultado indica a taxa máxima de rea-
ção, quando a enzima é totalmente saturada com o 
substrato. Já o valor de Km da lipase livre foi 665 mM 
e LC-EPI e LC-GLU foram 280 e 285 mM, respec-
tivamente. Para Guncheva & Zhiryakova (2011) a 
diminuição do Km (mM) da enzima imobilizada em 
relação à enzima livre acontece devido ao aumento 
da afinidade do sítio ativo da enzima ao substrato, 
tornando o biocatalisador mais eficiente. Todos os 
BIs apresentaram uma melhor estabilidade térmica 
quando comparado à enzima livre, se mostrando es-
tável nas faixas mais altas de temperatura estudada, 
os mesmos resultados foram apresentados para li-
pase de Candida rugosa imobilizadas em fibras de 
coco verde (BRÍGIDA et al, 2008).
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Figura 2 – Estabilidade térmica da li-
pase livre (60 °C) e biocatalisadores imobiliza-
dos em suportes ativados por epicloridrina (a) 
e glutaraldeído (b), mostrando a sua atividade 
relativa em relação ao tempo de incubação em 
diferentes temperaturas (40, 50 e 60 º C).

Conclusões
Os BIs em fibra de dendê por LC apresen-

tam boa eficiência na reação de hidrólise do azeite 
de oliva e, portanto, um bom potencial para aplica-
ções industriais na modificação de óleos vegetais. 
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Resumo: 
Acidentes escorpiônicos constituem um sério 

problema de saúde pública no Brasil. Os ambientes ur-
banos ofertam uma quantidade variada de microclimas, 
com condições favoráveis para a reprodução e prolif-
eração das espécies, que podem atingir acidentalmente 
ao homem. Esse estudo teve como objetivo, verificar 
a frequência dos acidentes com escorpiões em Sergipe, 
no período entre 2004 e 2014. Foram utilizados dados 
secundários extraídos das notificações de acidentes es-
corpiônicos do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN). O Território da Grande Aracaju 
apresentou a maior ocorrência dos casos 68,2% e quan-
to a zona de ocorrências a maior frequência foi para a 
zona urbana (80%).  O sexo mais cometido foi o femi-
nino e a idade foi entre 20 e 29 anos. 

Introdução 
Os escorpiões são invertebrados com car-

acterísticas extremamente adaptáveis e algumas 
espécies vivem com facilidade em condições am-
bientais variadas. Muitas espécies tem uma capaci-
dade metabólica baixa, possibilitando permanecer 
de maneira inativa, apenas aguardando que alguma 
presa se aproxime, para capturá-la e imobilizá-la 
com suas toxinas (POLIS,1990). Acidentalmente, 
os escorpiões podem atingir o homem e causar 
sintomatologias que podem ser graves, levando in-
clusive ao óbito (GAZARIN et al., 2005). 

Os ambientes urbanos ofertam uma quan-
tidade variada de microclimas, com condições 
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favoráveis que facilitam a reprodução e prolifera-
ção de escorpiões (SZILAGYI-ZECCHIN et al., 
2012). No Brasil, as regiões com maiores frequên-
cias de ocorrência de acidentes são o Nordeste 
(48%) e o Sudeste (40,7%) (RECKZIEL; PINTO 
JUNIOR, 2014). 

A produção científi ca relacionada aos es-
corpiões, especialmente em Sergipe, ainda é es-
cassa. O estudo visa quantifi car a frequência de 
escorpionismo nas regiões de saúde do Estado de 
Sergipe, segundo variáveis socio-demográfi cas. 

Materiais e métodos 
Para este trabalho foram utilizados os reg-

istros de casos de picadas de escorpiões ocorridos 
no Estado de Sergipe no período entre 2004 a 
2014, notifi cados pelo Sistema de Informação de 
Agravos de Notifi cação (SINAN). 

O estado possui uma população estimada 
de 2.219.574 habitantes distribuídos entre 75 mu-
nicípios e dividido em 8 territórios: Alto Sertão 
Sergipano, Médio Sertão Sergipano, Agreste Cen-
tral Sergipano, Baixo São Franciso Sergipano, Leste 
Sergipano, Grande Aracaju, Centro Sul Sergipano, 
Sul Sergipano. As variáveis sócio-demográfi cas 
abordadas foram: sexo, idade e zona de ocorrência 
do acidente. A pesquisa foi submetida e aprovada 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Univer-
sidade Tiradentes, sob o protocolo de número 
39543814.3.0000.5371.

Resultados e Discussão 
Durante o período amostrado foram registra-

dos pelo SINAN 5133 casos de escorpionismo. Os 
acidentes acometem principalmente o sexo feminino 
(57,1 %). Quanto a faixa etária, observa-se que o 
maior número de acidentes ocorreu com indivíduos 
entre 20 e 29 anos (19,5%) (Gráfi co 1.). O território 
com a maior frequência de notifi cações foi o ter-
ritório da Grande Aracaju (76,7%) (Gráfi co 2.). 

Gráfi co 1. Notifi cações por Faixa Etária* 
registradas em Sergipe no período de 2004 a 2014. 

    *Faixa Etária segundo IBGE, (2010).

Gráfi co 2. Frequências das notifi cações por 
Territórios* registradas em Sergipe no período de 
2004 a 2014. 

*Territórios de Sergipe, segundo SINAN, (2015).

  
O gênero feminino é mais acometido com 

acidentes escorpionicos provavelmente porque as 
mulheres permanecem mais tempo nos seus lares 
e executa com mais frequência atividades de orga-
nização, podendo ter contato com escorpiões. A 
falta de saneamento básico, construções inacaba-
das e coletas irregulares de lixo também podem 
proporcionar um maior risco e aumento do núme-
ro de casos nos domicílios. O território de Aracaju 
teve um maior numero de casos notifi cados, visto 
que, é uma área urbana com um aglomerado de 
pessoas e imóveis, que alguma das vezes de forma 
irregular está em espaços propícios para a prolif-
eração e presença do escorpião.

Conclusões
Os dados analisados até o momento 

mostram que ambos os sexos são acometidos por 
acidentes, o que mostra a necessidade de um maior 
cuidado e atenção voltada para políticas publicas, 
saneamento básico e infraestrutura, promovendo a 
saúde da população e prevenindo agravos à saúde.
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Resumo
O aumento da expectativa de vida, aliado a 

crescentes informações vinculadas sobre saúde, des-
pertaram no consumidor o interesse por produtos 

mais saudáveis no intuito de prevenir e/ou tratar 
doenças. Diversos produtos naturais estão sendo es-
tudados, entre eles encontra-se a Genipa americana L. 

O objetivo desse estudo é analisar o melhor 
método de extração que proporcione maior rendi-
mento, através dos três métodos de obtenção de 
extrato: Maceração, Soxhlet e Ultrassom.

 
Introdução
O aumento da expectativa de vida, aliado 

as crescentes informações vinculadas sobre saúde, 
despertou ao consumidor a busca por produtos 
mais saudáveis, no intuito de prevenir e/ou tratar 
doenças. Diversos produtos naturais estão sendo 
estudados, entre eles encontra-se a Genipa americana 
L, encontrada no jenipapo, fruto do jenipapeiro 
que é usada nos tratamento de edemas, icterícias, 
antiasmático, antianêmico, diurético, entre outros.

O interesse por produtos naturais tem apri-
morado os estudos quanto aos métodos de extra-
ção, entretanto buscam-se atualmente novos mé-
todos que extraiam compostos com maior eficácia, 
rapidez, baixo custo e que promovam maior ren-
dimento (MARCUCCI, 1995). Este trabalho teve 
como objetivo geral avaliar as melhores condições 
de extração através dos três métodos: soxhlet, mac-
eração e ultrassom.

Materiais e métodos
Para obtenção dos extratos foram uti-

lizados os processos de maceração, ultrassom 
e soxlhet. Nos três métodos foram utilizadas 
as mesmas proporções: 2g de extrato seco de 
jenipapo para 200 ml de solvente, no caso do 
metanol: água e também foi realizado na pro-
porção de 2g de extrato seco de jenipapo para 
200 ml de apenas metanol. Todos os métodos 
de extração e proporções utilizadas tiveram 
permanências de 2h e 4h.

As soluções extraídas foram acondicionadas 
em placas de petri (pesadas anteriormente) e deixadas 
na estufa por 72 h em temperatura de 50°C ate total 
evaporação do solvente, após esse procedimento as 
placas foram pesadas, raspadas e embaladas. 
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Resultados e Discussão
De acordo com a pesquisa desenvolvida, o 

método de extração que mais obteve rendimento 
foi o Soxhlet com solvente metanol em 2h, nesse 
tempo utilizando o sistema solvente Água: meta-
nol, os resultados demostraram que houve dife-
rença ente os métodos. No tempo de 4 horas 
em ambos os sistemas solventes todos os méto-

dos apresentaram resultado diferentes. Segundo  
Barbosa, (2008) foi observado que a técnica por 
Soxhlet apresentou melhor rendimento: 51,12%. 

Pereira (2009) analisou que utilizando os 
tempos de 2h, 4h e 12h observou-se que no tempo 
de 2 horas em metanol, a amostra por ultrassom 
obteve menor rendimento que as amostras obtidas 
através do extrator soxhlet e maceração, que não 
diferiram entre si.

Tabela dos resultados

Tabela 1 - VALORES DE MASSA ENCONTRADO EM CADA PROCEDIMENTO
Maceração

Tempo 2 horas 4 horas
Metanol Matanol: Água Metanol Matanol:Água

Placas A D M A D M A D M A D M

1 0 22,97 23,12 0,15 42,32 42,66 0,34 35,78 35,97 0,19

2 0 42,14 42,31 0,17 32,36 32,68 0,32 31,17 31,37 0,2

3 0 41,11 41,27 0,16 32,59 32,84 0,25 42,32 42,56 0,24

4 0 25,24 25,37 0,13 0 32,59 32,77 0,18

TOTAL 0 0,61 0,91 0,81

TOTAL DE MASSA 2,33

Ultrassom
Tempo 2 horas 4 horas

Metanol Matanol:Água Metanol Matanol:Água

Placas A D M A D M A D M A D M

1 35,11 35,29 0,18 35,95 36,03 0,08 48,4 48,63 0,23 34,82 35,19 0,37

2 35,5 35,71 0,21 32,55 32,64 0,09 31,18 31,38 0,2 31,44 31,59 0,15

3 34,44 34,62 0,18 35,03 35,14 0,11 20,13 20,35 0,22 34,87 35,03 0,16

4 32,9 33,05 0,15 48,89 49,02 0,13 35,79 36,03 0,24 32,12 32,33 0,21

TOTAL 0,72 0,41 0,89 0,89

TOTAL DE MASSA 2,91

Soxleht
Tempo 2 horas 4 horas

Metanol Matanol:Água Metanol Matanol:Água

Placas A D M A D M A D M A D M

1 35,02 35,23 0,21 31,43 31,66 0,23 42,13 42,41 0,28 35,95 36,3 0,35

2 22,97 23,12 0,15 24,14 24,38 0,24 32,12 32,33 0,21 34,87 35,48 0,61
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3 65,24 65,5 0,26 42,32 42,6 0,28 35,75 35,95 0,2 0

4 48,9 49,05 0,15 20,54 20,74 0,2 34,86 0

TOTAL 0,77 0,95 0,81 0,96

TOTAL DE MASSA 3,49

Conclusões
Baseado nos resultado confirma-se que o mé-

todo que obteve maior rendimento foi o soxhlet com 
solvente metanol em 2h. Porém apesar da necessidade 
da padronização do método de extração, observou-
se que muitas amostras podem apresentar diferentes 
concentrações de substâncias a serem extraídas, mes-
mo sendo processadas da mesma maneira.
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Resumo:
A Doença Hipertensiva Específica da 

Gravidez (DHEG) é a enfermidade mais habitual 
na gestação, sucedendo comumente ao final da 
gestação, com etiologia de origem desconhecida. 
A pesquisa teve como objetivo geral identificar 
a ocorrência de mulheres com DHEG em uma 
maternidade de alto risco no município de Ara-
caju/SE realizada no ano de 2014.Tratou-se de 
um estudo descritivo, retrospectivo, exploratório, 
com abordagem quantitativa e de campo realizada 
através de análise de prontuários das gestantes 
que deram entrada na maternidade de alta com-
plexidade. Foram examinados 1631 prontuários 
e encontrados 408 prontuários de mulheres com 
DHEG. Foi observado um déficit no preenchi-
mento dos prontuários em relação ao número de 
consultas de pré-natal. A pesquisa cooperou com a 
percepção do perfil da ocorrência de DHEG nesta 
maternidade e pode facilitar a educação em ser-
viço dos profissionais de saúde atuantes no local.

Introdução 
Segundo Rezende Filho (2011), a doença 

hipertensiva específica da gravidez (DHEG) pos-
sui alta prevalência e é a maior causadora de mor-
bimortalidade materno-fetal. Sua etiologia é de ori-
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gem desconhecida, acometendo o final da gestação 
caracterizando-se por manifestações clínicas asso-
ciadas como, hipertensão, edema e proteinúria. Sua 
ocorrência é de cerca de 10% de todas as gestações 
e são mais frequentes nos casos de pré-eclâmpsia 
(PE), mais comum na primeira gestação ou em ges-
tantes com história familiar prévia ou familiar da 
hipertensão (BRASIL, 2010). O objetivo geral da 
pesquisa foi a verificação da ocorrência de mulheres 
com DHEG e seus sinais e sintomas, de uma ma-
ternidade de alto risco no município de Aracaju/SE 
no ano de 2014. O conhecimento e caracterização 
delas quanto a idade, tipo de parto, quantidade de 
gestações, tempo de internação, principais queixas, 
idade gestacional, realização de pré-natal e o foco 
para os níveis pressóricos.

Materiais e métodos 
A presente pesquisa se tratou de um estudo 

descritivo, retrospectivo, exploratório, com abor-
dagem quantitativa e de campo realizada através 
da análise de prontuários disponibilizados pela 
maternidade, onde foram procuradas pacientes 
que apresentavam ocorrência de DHEG ou seus 
sintomas. Os dados foram coletados durante o 
mês de setembro de 2014 no setor de arquivos da 
maternidade, após a aprovação do Comitê de Ética 
e Pesquisa da Universidade Tiradentes e liberação 
da coordenação da maternidade.

Resultados e Discussão 
Foram analisados 1631 prontuários de 

mulheres que deram entrada na maternidade no 
período de outubro a dezembro de 2013. Destes, 
foram encontrados 408 (25,01%) com diagnóstico 
de DHEG, pré-eclâmpsia e eclâmpsia.Com rela-
ção à faixa etária das gestantes percebeu-se que, 
23,3% (95) possuíam idades entre 13 a 20 anos, 
40,7% (166) tinham de 21 a 30 anos, 32,1% (131) 
de 31 a 40 anos e 3,9% (16) tinham de 41 a 50 
anos. De acordo com a variável número de gesta-
ções, 44,4% (181) mulheres eram primíparas, 
21,6% (88) eram secundigestas, 13,5% (55) terci-
gestas, 9,1% (37) quadrigestas e 11,5% (47) mul-
tigestas. Quanto à realização do pré-natal 97,8% 

(399) mencionaram realizar o pré-natal e 2,2% 
(9) referiram não realizar. Quando observado o 
número de consultas realizadas identificou-se que 
37,5% das mulheres (153) haviam realizado seis 
ou mais consultas pré-natais, conforme preconiza-
ção do Ministério da Saúde, 12,2% (50) realizaram 
menos que 6 consultas e em 48% dos prontuários 
(196) não havia a informação sobre o número de 
consultas realizadas no pré-natal (BRASIL, 2012). 
Com relação ao tempo de internação, 1,7% (7) fi-
caram internadas apenas um dia, 10,3% (42) dois 
dias, 27,9% (114) três dias, 21,1% (86) quatro dias, 
39,0% (159) cinco ou mais dias. Já de acordo com 
a variável se teve alta melhorada ou se evoluiu 
para o parto, 10,5% (43) tiveram alta melhorada 
e 89,5% (365) evoluíram para o parto.  Em rela-
ção ao tipo de parto, constatou-se que 60,5% (247) 
evoluíram para o parto cesário e 28,9% (118) para 
o parto normal ou vaginal. Com relação às for-
mas clínicas classificou-se em: 57,6% (235) com 
DHEG (Hipertensão gestacional), 40,2% (164) 
com pré-eclâmpsia, 2,2% (9) com eclampsia.                                                                                                                             
De acordo com os sinais e sintomas mais frequen-
tes, 48,28% (197) apresentaram hipertensão arte-
rial, 28,67% (117) cefaleia, 25,24% (103) referiram 
edema, 9,06% (37) escotomas, 4,9% (20) epigas-
tralgia. 24,3% (99) prontuários não identificavam 
queixas. Segundo a VI Diretriz Brasileira de Hip-
ertensão Arterial (2010), a pressão arterial pode ser 
classificada em: ótima (<120 x 80 mmHg), normal 
(<130 x 85 mmHg), limítrofe (130-139 x 85-89 
mmHg), hipertensão estágio I (140-159 x 90-99 
mmHg), estágio II (160-169 x 100-109 mmHg), 
estágio III (≥180 x 110 mmHg) e hipertensão 
sistólica isolada (≥ 140 x <90 mmHg). Dentre os 
valores encontrados de pressão arterial, 13,7% (56) 
apresentaram a pressão considerada ótima, 0,7% 
(3) pressão normal, 10,8% (44) limítrofe, 70,6% 
(288) hipertensão arterial estágios I, II ou III e 
4,2% (17) hipertensão sistólica isolada. De acordo 
com a idade gestacional, observou-se que 0,7% (3) 
encontrava-se abaixo de 20 semanas, 4,9% (20) de 
20 a 30 semanas, 27,9% (114) de 31 a 37 semanas, 
66,4% (271) acima de 37 semanas. 
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Quando correlacionado as formas clínicas 
com a idade gestacional, através do teste Qui-
quadrado, foi observado que 71,48% (168) das 
mulheres com diagnóstico de DHEG estavam 
acima de 37 semanas de gestação, assim como 
61,58% (101) das mulheres diagnosticadas com 
pré-eclâmpsia. Já as mulheres com eclampsia es-
tavam em sua minoria (4) entre 30 a 37 semanas 
de gestação (p=0,000). Ao correlacionar as formas 
clínicas com o número de gestações foram identi-
ficadas a prevalência de DHEG, pré-eclâmpsia e 
eclampsia entre as primíparas.

Conclusões 
Com a pesquisa, concluiu-se que entre 

os 408 prontuários com DHEG, pré-eclâmpsia 
e eclampsia houve prevalência nas primíparas 
(44,4%). Pode-se extrair um número expressivo 
das que realizaram o pré-natal (97,8%), conforme 
dados do prontuário. Entretanto o quantitativo 
de prontuários que não possuíam informação 
quanto ao número de consultas efetivadas foi de 
48,3% (197), quase a metade do número das que 
realizaram o pré-natal. Nas formas clínicas classi-
ficadas, foi prevalecente a quantidade de gestantes 
com DHEG. Dentre os valores da pressão arte-
rial, houve um número grande para a hipertensão 
em seus três níveis de estágio (70,6%). E enfim, a 
idade gestacional predominante foi das gestantes 
acima de 37 semanas (66,4%). A pesquisa cola-
borou com o entendimento do perfil da ocorrên-
cia de DHEG nesta maternidade e pode facilitar 
a educação em serviço dos profissionais de saúde 
atuantes no local.
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RESUMO: 
O estudo trata dos reflexos nas condições de 

saúde das pessoas que moram na Zona de Expansão 
de Aracaju, que devido a fatores como a ocupação ur-
bana acelerada sem o poder público ter feito nenhum 
planejamento para essa nova condição. Área dotada de 
equilíbrio frágil, e seus reflexos socioambientais decor-
rentes de problemas provocados pela ação inadequada 
do homem além da falta de infraestrutura, gerando 
uma ocupação irregular. Esse quadro é agravado ainda 
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mais quando envolve localidades com lençóis freáti-
cos rasos havendo, portanto, a contaminação de águas 
subterrâneas, devido à existência de cemitérios clan-
destinos utilizados para enterrar corpos sem obedecer 
nenhum critério da Vigilância Sanitária. Esta pesquisa 
objetivou avaliar o processo de estruturação da zona 
de expansão de Aracaju, sua ocupação urbana, cemi-
térios clandestinos, e seus reflexos nas condições de 
saúde dos moradores. A metodologia utilizada foi à 
observação direta, com a qual foram identificados os 
cemitérios clandestinos e os poços rasos em funcio-
namento. Também dados secundários disponíveis ao 
público sobre a área de estudo. O início de execução 
deste estudo permitiu verificar a presença de uma for-
ma desordenada de ocupação do espaço, que se car-
acteriza por apresentar um conjunto de condições so-
cioeconômicas e sanitárias extremamente propícias à 
ocorrência e expansão de doenças, pois além de águas 
paradas, pluviais ou de esgoto, há muito lixo a céu 
aberto e também um grande número de animais do-
mésticos no peridomicílio das residências, conferido a 
este espaço urbano uma característica de ruralização, 
com condições estruturais precárias. 

Introdução 
O crescimento acelerado, da população tem 

feito com que a expansão urbana em Aracaju, não 
se dê de forma organizada e muitos bairros sur-
gem de forma desordenada do espaço, em áreas 
impróprias à edificação, dificultando assim, que o 
poder público, depois dessa área ocupada, dote-a 
de infraestrutura básica, por esbarrar muitas vezes 
na dificuldade de atendimento e de um planeja-
mento, além de na atual situação que o país está 
passando, a falta de verba ser um complicador. Es-
ses fatos limitantes comprometem a dotação de 
infraestrutura no atendimento de demandas como 
água e esgoto, arruamento, energia elétrica, trans-
porte público, escolas, unidades de saúde e outros. 
(ROLNIK, 2002; KRELL, 2002). 

A Zona de Expansão Urbana de Aracaju, 
capital do Estado de Sergipe, compreende uma área 
de 40% do território urbano, tem ocupação antiga, 
embora o processo da divisão das terras e adensa-

mento do uso do solo com edificações tenha ini-
ciado na década de oitenta, do século passado. A 
aceleração da ocupação urbana dessa área se deu a 
partir do início do Século XX, através de loteamen-
tos para construção de habitações humanas. Mui-
tas áreas embrejadas foram aterradas, sem o devido 
cuidado de sistema de drenagem, resultando em 
constantes enchentes durante época chuvosas. Esse 
fato é agravado pelo lençol freático raso, ocasion-
ando problemas para a infraestrutura implantada e 
inadequada as condições do solo e subsolo.

Considerando que na atualidade moradia é 
conceituada não simplesmente como uma edifica-
ção, mas um “habitat”, onde seja assegurado um 
local salubre, com adequadas condições de habit-
abilidade, com segurança, abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta de lixo, acesso a em-
prego e aos equipamentos sociais e serviços urba-
nos, entre outros (BRASIL, 2008; BRASIL, 2006). 

O direito à moradia é um direito humano, 
assim como o direito à Cidade, no âmbito nacio-
nal, sua legitimidade é verificada pela Constituição 
Federal, no Estatuto da Cidade – Lei Federal n.º 
10.257/01, na medida provisória 2.220, na Carta 
Nacional do Direito às Cidades – 2001. (ALFON-
SIN E FERNANDES, 2004).

Na área de estudo essas moradias podem 
estar se tornando espaço de problemas de saúde 
pública, quando agravado com a prática comum 
de uso de água de poços rasos. Isso ocorre por 
dois fatores conjugados: facilidade de perfurar 
poços devido ao lençol freático alto e problemas 
no abastecimento domiciliar com água tratada. O 
uso de poços perfurados próximos a fossas de es-
goto residencial, que drenam para a areia e con-
taminam os poços, se constitui em outro fator de 
risco para a saúde dos moradores, o que ainda é 
agravado pela existência de vários cemitérios clan-
destinos na área. 

Materiais e métodos 
A metodologia utilizada foi à observação 

direta, com a qual foram identificados os cemité-
rios clandestinos e os poços rasos em funciona-
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mento. Também dados secundários disponíveis ao 
público sobre a área de estudo, junto às unidades 
de saúde da família, existentes na área, realização 
do potencial de ocorrência de problemas de saúde 
pública, decorrentes da proximidade de poços e 
cemitérios, o que pode gerar poluição da água sem 
que os usuários desse recurso hídrico tenham con-
hecimento dessa possibilidade. 

A versão preliminar do relatório final será 
discutida, em oficina de trabalho, com técnicos de 
saúde e saneamento, além de técnicos da Vigilân-
cia Sanitária, como também com presidentes de 
associações de moradores da área em estudo.  As 
sugestões e críticas colocadas na oficina poderão 
ser incorporadas ao relatório final da pesquisa. 

Resultados e Discussão 
Os dados indicam uma situação de vulnera-

bilidade vivenciada pelos moradores em relação às 
questões ambientais visto que a maioria dos ent-
revistados percebeu o crescimento do bairro em 
relação às construções civis e o comércio porém 
para que haja esse crescimento o meio ambiente 
sofre as consequências e aumenta as doenças. Ve-
jam nesse relato: 

Muitas casas estão sendo construídas no local do 
manguezal que está sendo aterrado (uma pessoa do bairro 
que está vendendo os lotes), isso com as chuvas encharcam, 
e tem muitos mosquitos nessas águas paradas, mas mesmo 
assim as pessoas pescam nesse local. (E. 2). 

As informações sobre o acesso dessas pes-
soas à água para o consumo doméstico, existência 
de sistema de esgotamento, sanitário na residência, 
e o destino do lixo, foi confirmado que 65% da 
população pesquisada utiliza água retirada de poço 
sem nenhum tratamento. 

Conclusões 
O crescimento da capital sergipana com a 

ocupação da área da Zona de Expansão, transfor-
mada em bairro, ao mesmo tempo em que aten-
deu os objetivos das políticas públicas vinculadas à 
habitação, trouxe uma série de problemas porque 
outras políticas públicas não foram contempladas, 

como é o caso da dotação de infraestrutura física, 
especialmente saneamento, escoamento de águas 
pluviais e vias de tráfego. Também não foram con-
templadas políticas de educação e saúde, pois o at-
endimento à população residente é precário, sendo 
que os moradores se vêm obrigados a procurar em 
outros bairros esses serviços públicos. 

Referências
ALFONSIN, Betânia; FERNANDES, Edezio 
(org.). Direito à Moradia e Segurança da 
Posse no Estatuto da Cidade. Belo Horizonte. 
Editora Fórum, 2004.  
BRASIL, Manual de Vigilância e Controle da 
Leishmaniose Visceral do Ministério da Saúde. 
2006 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Vigilância em saúde: zoonoses. – 
Brasília : Ministério da Saúde, 2008
FONSECA, V.; GONZAGA JÚNIOR, A.F.C. 
Mapeamento sócio-ambiental dos bairros de 
Aracaju. Relatório de pesquisa. Aracaju: ITP/
UNIT/CNPq, 2010.
ROLNIK, R. É possível uma política urbana 
contra a exclusão? Revista Serviço Social e 
Sociedade, São Paulo, Ano 23, nº 72, p. 53-61, 
nov. 2002.

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO 
DA ATIVIDADE QUIMIOPROTETORA 

DE FORMULAÇÕES CONTENDO 
EXTRATO DE PRÓPOLIS VERMELHA 

EM ANIMAIS SUBMETIDOS À 
RADIAÇÃO UV.

Cinthia Meireles Batista (Orientador), 
e-mail: cbmeireles@gmail.com ; Jonathan 
Carvalho de Oliveira (PROVIC/Unit), e-mail: 
jonathan-oak1@hotmail.com.; Universidade 
Tiradentes/Farmácia/Aracaju, SE. 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 411 ]

Palavras-chave:  Radiação UV, Própolis 
Vermelha, Pele, Quimioproteção, Inflamação.

Resumo: 
O desenvolvimento de produtos contendo 

agentes fotoprotetores naturais com ação antioxi-
dante e anti-inflamatória vem aumentando prin-
cipalmente devido aos inúmeros danos causados 
pela exposição à radiação ultravioleta (UV). Es-
tudos desenvolvidos com a própolis vermelha 
confirmaram a presença de substâncias com alta 
atividade antioxidante, anti-inflamatória e imu-
nomodulatória. O objetivo da pesquisa foi de-
senvolver formulações tópicas contendo Extrato 
Hidroalcoólico de Própolis Vermelha (EHPV) e 
avaliar a sua atividade fotoprotetora em ratos. O 
ensaio consistiu na irradiação UVB na parte dorsal 
do animal, quantificação da cor da pele e avaliação 
da integridade epitelial. Os dados obtidos foram 
avaliados através da análise de variância ANOVA, 
seguido de teste de Tukey, com nível de significân-
cia №=0,05. A quantificação da cor da pele indu-
zida por UVB mostrou que o as formulações com 
EHPV e a formulação padrão inibiram a formação 
clínica de eritema induzido por radiação UVB. O 
estudo histólogico dos animais irradiados e trata-
dos com EHPV mostrou-se compatível com a 
normalidade, além de algumas áreas de discreta in-
filtração inflamatória, focos de hiperemia capilar. 
Já naqueles irradiados sem proteção e Lanette® 
observou-se marcante espessamento epidérmico, 
edema intracelular, formação de crostas e infiltra-
ção inflamatória. Dessa maneira, por apresentar 
alta atividade antioxidante, o EHPV associado a 
uma formulação tópica demonstrou ser capaz de 
reduzir a resposta inflamatória em ratos irradiados 
por UVB.

Introdução 
Com os avanços da tecnologia e do mer-

cado cosmético, uma das tendências de desen-
volvimento de filtros solares é a sua produção 
com o maior número de elementos de origem 
natural. Há pouco tempo, estas substâncias têm 

sido consideradas como potenciais recursos para 
a fotoproteção, e isto é devido a sua capacidade de 
absorção da radiação ultravioleta pelos cromófo-
ros da molécula, em combinação à possível ativi-
dade anti-inflamatória e antioxidante dos extratos 
(MUNHOZ, 2012).

A própolis vermelha, encontrada no 
nordeste brasileiro, contém isoflavonóides 
(formononetina,biochanina e pinocembrina) que 
são metabólitos antioxidantes que não são en-
contrados em outros tipos de própolis brasileira 
(ALENCAR et al., 2007; LÓPEZ et al., 2014). Es-
sas características tornam a própolis vermelha um 
ingrediente de grande potencial para o desenvolvi-
mento de protetores solares a base de produtos 
naturais. Dentro do exposto, o objetivo da pes-
quisa foi estudar a atividade fotoprotetora de um 
produto tópico contendo Extrato Hidroalcoólico 
de Própolis Vermelha em ratos.

Materiais e métodos 
Desenvolvimento e caracterização das formulações 

semissólidas contendo EHPV
Foram elaboradas formulações com con-

centrações iniciais de EHPV a 3,5% e 5,0% incor-
poradas em creme Polawax® e creme Lanette® 
e gel Aristoflex® AVC. Testes de centrifugação 
foram utilizados para a avaliação da estabilidade 
preliminar, observando-se  qualquer sinal de in-
stabilidade física da amostra (separação de fases, 
precipitação).

Avaliação da atividade fotoprotetora e anti-in-
flamatória do EHPV em ratos foram realizados ex-
perimentos com 18 ratos Wistar machos adultos 
(com peso de 250-300 g), subdivididos aleato-
riamente em 6 grupos (n=6) de tratamento indi-
viduais, de modo em cada grupo de seis animais 
foram testados dois grupos experimentais em 
áreas dorsais diferentes. Os grupos experimen-
tais foram: Irradiado sem Proteção, Creme La-
nette®, Creme Padrão comercial – Oxibenzona 
6% Formulação com EHPV a 1,5%, 2,5% e 
3,5% - EHPV 1,5% EHPV 2,5%, EHPV 3,5%, 
respectivamente).
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Os animais foram submetidos à irradiação 
UVB uma vez por dia, 1h/dia, durante seis dias de 
tratamento. Após os seis dias de experimento, os ani-
mais foram sacrificados em câmara de CO2 (Insight, 
Ribeirão Preto, SP – fluxo contínuo de 100% de CO2 
por 50 min), e removida a área dorsal em estudo para 
a realização dos estudos histomorfométricos.

Resultados e Discussão 
O EHPV pode ser incorporado nas for-

mulações até a concentração de 3,5% (m/m). A 
partir da triagem realizada para selecionar a base a 
ser trabalhada nesse estudo os resultados dos tes-
tes conduziram a escolha da base Lanette® por 
apresentar melhor estabilidade, incorporação do 
EHPV e valor de FPS.

Os resultados do experimento in vivo mostr-
aram que houve alteração na tonalidade da cor 
(ΔE) da pele dos animais irradiados, expressa por 
um aumento progressivo da vermelhidão (Δa), 
nos animais dos grupos controle (irradiado sem 
proteção e Lanette®). Outros estudos também re-
lataram mudanças na cor da pele de animais em 
intervalo de tempo semelhante após irradiação por 
UVB, atestando a eficiência do modelo utilizado 
para indução de eritema.

Todos os grupos tratados com EHPV e 
oxibenzona 6% exibiram variações significativa-
mente menores na tonalidade vermelha (p<0,001), 
sugerindo que as formulações a base de própolis 
vermelha utilizadas neste estudo foram capazes de 
prevenir a formação do eritema de maneira semel-
hante ao filtro químico padrão (oxibezona 6%).

Os achados histomorfológicos sugerem que 
a utilização tópica do EHPV na concentração mais 
alta não promoveu sinais morfológicos de toxici-
dade. Os resultados das análises histológicas sug-
erem que as formulações a base de EHPV (2,5% 
e 3,5%) desempenham um importante papel fo-
toprotetor contra danos teciduais induzidos por 
radiação UVB, comparável ao filtro solar químico 
padrão, pois mostraram uma redução no recruta-
mento de neutrófilos (resposta inflamatória aguda) 
induzido por radiação UVB;

Conclusões 
A utilização de formulações a base de 

EHPV inibe a formação clínica de eritema indu-
zido por radiação UVB em ratos, além de reduzir 
o desenvolvimento de alterações histopatológicas 
dermoepidérmicas induzidas por radiação UVB.
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Palavras-chave: Taxonomia, alga, fico-

logia.

Resumo: 
Desmidiaceae no Brasil é representada por 

480 espécies reunidas em aproximadamente 40 gêne-
ros. A característica mais marcante desse grupo é a 
conjugação, juntamente com os flagelos ausentes nas 
células reprodutivas, e as duas semicélulas unidas, 
que resultam em formas específicas. Hoje, estudos 
que complementam informações taxonômicas e de 
distribuição geográfica das desmídias no Brasil têm 
avançado. Entretanto, 13 estados da federação ainda 
não possuem registros sobre essa família. Dentre 
estes, destaca-se Sergipe. Por esta razão, o presente 
estudo propôs realizar um checklist da família Des-
midiaceae em uma lagoa dunar da região sul de Ara-
caju. Amostras foram coletadas de outubro de 2014 
a abril de 2015 em três pontos pré-definidos na lagoa 
em questão. Para identificação, foram feitas lâminas 
semipermanentes para comparação do material en-
contrado com bases bibliográficas especializadas. Foi 
registrada a ocorrência de 29 táxons pertencentes à 
Desmidiaceae distribuídos em cinco gêneros [Acti-
notaenium (Nägeli) Teiling, Cosmarium Corda ex Ralfs, 
Euastrum Ehrenb. ex Ralfs, Micrasterias C.Agardh ex 
Ralfs e Staurastrum Meyen ex Ralfs], sendo dois dess-
es táxons novas ocorrências para o Brasil. Conclui-se 
que Sergipe é uma área rica em espécies desta família 
e necessita de mais trabalhos ecológicos e taxonômi-
cos que possam contribuir para a composição da fi-
coflórula do Estado.

Introdução 
A familia Desmidiaceae no Brasil é repre-

sentada por 480 espécies reunidas em aproximada-
mente 40 gêneros (Araújo et al. 2015). A importância 

dessa família reside na grande representatividade de 
espécies em relação às demais famílias de Conjuga-
tophyceae (Gerrath 2003). Segundo Oliveira (2011), 
as pesquisas que complementam informações tax-
onômicas e de distribuição geográfica de Desmidia-
ceae no Brasil tiveram um grande salto com os estu-
dos de Bicudo (1969). 

O incentivo a estudos que envolvam a di-
versidade de espécies presentes nestes ambientes 
degradados torna-se imprescindível, especial-
mente quando relacionados à família Desmidia-
ceae, cujos representantes funcionam como bio-
indicadores de qualidade da água (Gerrath 2003). 
Por esta razão, o presente estudo propôs realizar 
um checklist da família Desmidiaceae em uma la-
goa dunar da região sul de Aracaju, contribuindo 
para o conhecimento a respeito das algas conti-
nentais em Sergipe e no Brasil.

Materiais e métodos 
Uma lagoa dunar permanente no Bairro 

Aruanda, na cidade de Aracaju, foi escolhida para o 
desenvolvimento do estudo. Essa área foi escolhida 
por conta do esforço por parte dos orgãos estad-
uais na preservacao de áreas de interesse biológico, 
já que a cidade vem sofrendo descaracterização de 
seus ambientes naturais (Prata et al. 2013).

Nessa lagoa, três pontos fixos foram deter-
minados para coleta de material com o intuito de 
se obter uma padronização do espaço amostral. 
As amostras contendo algas foram adquiridas 
através do método qualitativo de coleta descrito 
por Bicudo & Menezes (2006). A periodicidade da 
amostragem ocorreu durante os meses de outubro 
de 2014 a abril de 2015. 

Para cada material coletado, unidades 
amostrais foram montadas em lâminas semiper-
manentes para a identificação dos táxons exis-
tentes. Os principais caracteres diagnósticos das 
populações-amostra (contendo o maior número 
possível de organismos) foram observados em 
vista frontal, lateral ou apical ao microscópio óp-
tico. A confirmação da identidade biológica teve 
como base comparações e bibliografia especial-
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izada, sobretudo Araújo (2006) e Oliveira (2011). 
Para a distribuição geográfica das espécies no Bra-
sil, consultou-se o site da Lista da Flora do Brasil 
(Araújo et al. 2015) e os trabalhos de Araújo (2006) 
e Oliveira (2011).

Resultados e Discussão 
Este trabalho registrou a ocorrência de 29 

táxons pertencentes à família Desmidiaceae (ex-
emplos na Fig.1), distribuídos em cinco gêneros 
representados por Actinotaenium (Nägeli) Teiling, 
com dois táxons; Cosmarium Corda ex Ralfs, com 
19 táxons; Euastrum Ehrenb. ex Ralfs e Micrasterias 
C.Agardh ex Ralfs, ambas com apenas um táxon; e 
Staurastrum Meyen ex Ralfs, com seis táxons. 

Entre esses grupos foram encontrados uma 
variedade e uma espécie antes nunca registrados no 
Brasil: Cosmarium angulosum Bréb e Cosmarium sp. 1. 
Este último possui a célula 1.2 vezes mais longa 
que larga, constrição mediana profunda, seno me-
diano fechado em toda sua extensão, semicélula 
subretangular, margens laterais paralelas entre si, 
levemente côncavas, margem apical retusa, ângu-
los basais e apicais arredondados, superfície celu-
lar ornamentada com grânulos, parede celular de 
hialina finamente pontuada e um pirenoide cen-
tral por semicélula. Estas características não con-
cordaram com as descrições de táxons no gênero 
apresentadas nas bibliografias utilizadas, podendo 
assim indicar a existência de um novo registro para 
a ciência. No entanto, são necessárias mais investi-
gações relacionadas à morfologia do táxon.

Dentre os táxons mais representativos, 
destaca-se Staurastrum gracile var. coronulatum Boldt, 
que esteve presente em todos os pontos de coleta. 
O material analisado concordou com a descrição e 
ilustração de Oliveira (2011), apresentando como 
característica morfológica marcante a vista apical 
triangular. Este táxon pode ser encontrado desde a 
Bahia até o estado do Rio de Janeiro (Oliveira 2011).

Conclusões 
Por ser um trabalho pioneiro, todos os táx-

ons estudados correspondem a novos registros 

no estado de Sergipe. Analisando a distribuição 
geográfica, foram identificados 11% dos táxons 
de Cosmarium encontrados em território brasileiro, 
além de uma possível espécie desse gênero sem 
registro no Brasil. 

Durante as coletas, foram detectadas alter-
ações antrópicas e certo grau de poluição na lagoa 
estudada, indicando este ser um ambiente desfa-
vorável para a manutenção da vida das desmídias. 
No entanto, os resultados obtidos neste estudo 
demonstraram que Sergipe é uma área rica em espé-
cies da família Desmidiaceae e necessita de mais tra-
balhos ecológicos e taxonômicos que possam con-
tribuir para a composição da ficoflórula do Estado.
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Resumo: 
Objetivo: caracterizar o perfil das vítimas 

fatais de acidentes de trânsito na faixa etária de 0 e 
19 anos no estado de Sergipe, em 1 ano. Materiais e 
Métodos: estudo transversal, baseado nos dados de 
mortes violentas por acidentes de trânsito entre jo-
vens que deram entrada no Instituto Médico Legal 
Dr Augusto Leite em Aracaju/SE, no período de 01 
de abril de 2014 a 31 de março de 2015. Resultados: 
ocorreram 67 óbitos, destes 83,6% com indivíduos 
do sexo masculino na faixa etária dos 10 aos 19 anos, 
sendo 85,1% da cor parda. Com relação à hora do 
evento, 41,8% ocorreram no período noturno e 
31,3% no vespertino. Dos acidentes, 61,2% ocorre-
ram na zona rural, de todos os óbitos 55,2% foram 
no local do acidente, enquanto 44,8% chegaram a ser 
atendidas em hospital.  O atendimento pré-hospitalar 
foi realizado em 56,2% dos casos pelo Serviço de At-
endimento Móvel de Urgência (SAMU-192). Dentre 
as categorias envolvidas, os motociclistas representa-
ram 62,7%, os pedestres 17,9%. A principal causa foi 
traumatismo intracraniano, em 61,2%. A dosagem de 
alcoolemia foi positiva em 47% das realizadas. Con-
clusão: No estado de Sergipe a morte violenta decor-

rente de acidente de trânsito entre jovens e adoles-
centes foi mais frequente nos indivíduos do gênero 
masculino e pardos. Destes, 2/3 dos óbitos ocor-
reram na zona rural decorrentes de acidentes com 
motocicletas e a causa mortis principal foi o trauma-
tismo intracraniano. O atendimento foi na maioria 
das vítimas realizado pelo SAMU 192 e em torno de 
50% das vítimas a alcoolemia foi positiva.

Introdução 
Atualmente as mortes por causas externas 

atingem praticamente todas as faixas etárias, porém 
com maior expressão nas mais jovens. Tais agra-
vos são responsáveis por expressiva parcela dos 
problemas de saúde e sociais, adquirindo caráter 
epidêmico. De acordo com dados do Sistema de 
Informações sobre Mortalidade (SIM), no Brasil, 
em 2008, as causas externas foram à primeira cau-
sa de morte (em números de óbitos) na faixa etária 
de 0 a 14 anos, à exceção dos menores de um ano. 

Entre crianças as causas externas têm caracter-
ísticas especiais por resultarem em lesões sérias como 
déficits neurológicos persistentes, decorrentes de trau-
matismos cranianos, déficits motores em indivíduos 
que se encontram em plena fase de crescimento e 
desenvolvimento. Além disto, os traumas decorrentes 
das causas externas trazem danos emocionais e psi-
cológicos que repercutirão ao longo de toda a vida das 
vítimas. Na adolescência as causas externas também 
constituem importantes fatores de morbidade e mor-
talidade. No Brasil, em 2011, foram responsáveis por 
128.316 internações de pacientes entre 10 a 19 anos, 
em hospitais que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e por 16.050 óbitos nessa faixa etária.

Pela frequência com que ocorrem nas faixas 
etárias mais jovens, as causas externas são as mais 
importantes responsáveis pelos anos potenciais 
de vida perdidos (APVP), que acarretam grande 
impacto socioeconômico pela diminuição da força 
de trabalho e da expectativa de vida da população.

Um dos fatores que contribui para essas es-
tatísticas é a maior vulnerabilidade de indivíduos jo-
vens e do sexo masculino ao uso precoce de álcool e 
à violência que estão atreladas também a um processo 
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cultural, amplamente discutido e que perdura no Brasil 
por décadas, e que os expõe a um número maior de 
acidentes e a uma maior frequência de mortes violen-
tas. A publicidade voltada para essas bebidas traz uma 
conotação social permissiva especialmente direcionada 
para os jovens, o que estimula ao consumo de bebidas, 
sem levar em conta os riscos a que eles se expõem.

Propõe-se, com o presente trabalho, carac-
terizar o perfil das vítimas fatais de acidentes de 
trânsito na faixa etária de 0 e 19 anos, atendidas 
pelo Instituto Médico Legal de Aracaju - Sergipe.

Materiais e métodos 
Estudo de delineamento transversal, base-

ado nos dados de mortes violentas por acidentes 
de trânsito entre indivíduos na faixa entre 0 e 19 
anos que deram entrada no IML-SE na cidade de 
Aracaju, Sergipe, Brasil, no período de 01 de abril 
de 2014 a 31 de março de 2015.

Para a coleta de dados foi utilizado um 
questionário semiestruturado, contendo 37 per-
guntas mescladas entre fechadas e abertas. Foram 
analisados: gênero, faixa etária, etnia, ocupação das 
vítimas de morte por causas violentas; a cena do 
evento traumático; a sazonalidade, o local do óbito; 
as circunstâncias/intenções prováveis do evento 
traumático; o mecanismo do trauma; a causa mortis; 
o uso de substâncias psicoativas por estas vítimas.

Resultados e Discussão
O IML de Aracaju recebe as vítimas decor-

rentes de mortes externa de todo o estado de Ser-
gipe. No período estudado ocorreram 67 óbitos 
sendo que entre 10 e 19 anos ocorreram 59 (88,1%) 
eventos e entre 0 e 9 anos foram 8 (11,9%) óbitos 
por acidentes de transporte. Destes 56 (83,6%) do 
sexo masculino e 11 (16,4%) do sexo feminino. A 
maior incidência foi da cor parda com 57 (85,1%) 
indivíduos, seguida da cor branca com 5 (7,5%), e 
da cor preta com 3 (4,5%), indígenas 1 (1,5%) e 1 
(1,5%) não relatado.

Em relação a ocupação, obteve-se que 39 
(58,2%) deles eram estudantes, 13 (19,4%) lavra-
dores, 12 (17,9%) ocupavam outras profissões e 3 

(4,5%) não foram obtidos. Ocorreram, em média, 
6 óbitos por mês e 9 por dia da semana. Determi-
nou-se a hora do evento traumático em 63 casos 
(94%), sendo 28 (41,8%) no período noturno, 21 
(31,3%) no vespertino, 9 (13,4%) durante a manhã 
e 5 (7,5%) na madrugada.

Verificou-se que 41 (61,2%) acidentes ocor-
reram na zona rural e 26 (38,8%) na urbana. De 
todos os óbitos 37 (55,2%) foram no local do aci-
dente, enquanto 30 (44,8%) vítimas chegaram a 
ser atendidas em hospital, antes do óbito. 

O atendimento pré-hospitalar foi realizado 
em 18 (56,2%) casos pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU-192), ambulâncias mu-
nicipais o fizeram em 4 (12,5%), parentes e popu-
lares somados corresponderam a 3 (9,4%) e em 
7 (21,9%) casos não foi possível identificar quem 
prestou o atendimento pré-hospitalar as vítimas.

Dentre as categorias envolvidas, os motoci-
clistas representaram 42 (62,7%), os pedestres 12 
(17,9%), os ocupantes de automóveis 11 (16,4%) e 
os ciclistas 2 (3,0%) óbitos. A principal causa mor-
tis descrita foi o traumatismo intracraniano, em 
41 (61,2%), e o choque hipovolêmico vitimou 9 
(13,4%) dos indivíduos (Tabela 1).

Tabela 1 - Distribuição absoluta e relativa 
de óbitos por acidentes de transporte em Sergipe 
em indivíduos entre 0 e 19 anos, por causa mortis, 
entre abril de 2014 a março de 2015.
Causa Frequência Porcentagem

Traumatismo intracra-
niano 41 61,2

Choque hipovolêmico 9 13,4

Politraumatismo 6 9,0

Lesão por esmagamen-
to de crânio 3 4,5

Anemia aguda pós-
-hemorrágica 2 3,0

Traumatismo de tórax 2 3,0

Insuficiência Respirató-
ria Aguda 2 3,0

Outros 2 3,0

Total 67 100,0
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A dosagem de alcoolemia foi realizada em 
17 das vítimas, sendo positiva em 8 (47%) e em 
9 (53%) negativa. Todos eles tinham entre 10 e 
19 anos, o que representa 13,6% dos óbitos nessa 
faixa etária.

Conclusões
A morte violenta decorrente de acidente de 

trânsito entre crianças e adolescentes no estado de 
Sergipe foi mais frequentes nos indivíduos do gênero 
masculino, pardos, na faixa etária dos 10 aos 19 anos. 
Destes, 2/3 dos óbitos ocorreram na zona rural; sen-
do mais frequente por acidentes envolvendo moto-
ciclistas e a causa mortis principal foi o traumatismo 
intracraniano. O atendimento pré-hospitalar foi na 
maioria das vítimas realizado pelo SAMU 192 e nos 
cadáveres onde dosou-se a alcoolemia esta foi posi-
tiva em torno de 50% das vítimas.
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Resumo: 
O óleo de copaíba é um produto natu-

ral muito utilizado pela população brasileira por 
promover a defesa da planta e essas propriedades 
fundamentarem as pesquisas farmacológicas. As 
pesquisas sobre sua ação antimicrobiana têm sido 
direcionada a multirresistência bacteriana a fim de 
se obter novas alternativas terapêuticas. Diante 
disso, o presente estudo teve por objetivo verifi-
car a eficácia de diferentes concentrações do óleo-
resina contra Staphylococcus aureus e Pseudomonas 
aeruginosa, através do teste de difusão em poços e 
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da concentração inibitória mínima (MIC). Os re-
sultados indicam inibição das linhagens de S. au-
reus resistente a Oxacilina, apresentando halos de 
inibição de até 12, 6 mm e MIC de 0,78 mg.mL-1, 
enquanto as linhagens de S. aureus sensível a Oxa-
cilina apresentou halos de até 15, 3 mm e MIC de 
0, 4 mg.mL-1 .  Com relação a P. aeruginosa apre-
sentou MIC>500 mg.mL-1. Sendo assim o óleo de 
copaíba é um possível agente antimicrobiano em 
baixas concentrações e o comportamento frente 
às cepas hospitalares não demostrou variação em 
comparação as linhagens ATTCC.

Introdução 
A utilização de produtos naturais com fins 

medicinais é uma pratica antiga, até hoje emprega-
da em todo o mundo. No Brasil, um produto que 
tem se destacado é o óleo de copaíba, de origem 
das copaibeiras, que além da forte aquisição popu-
lar é facilmente comercializado em feiras livres, 
ervanários e lojas de produtos de origem natural¹. 
As copaibeiras são árvores de grande porte e de 
seu tronco é extraído um óleo-resina que funciona 
como defesa contra microrganismos fitopatogêni-
cos. A composição do óleo-resina pode variar em 
relação à natureza e a concentração de seus comp-
ostos químicos e a sazonalidade.2 Seu uso data de 
mais de 500 anos na medicina tradicional popu-
lar, com grande diversidade de aplicações, sendo 
relatadas algumas de suas atividades biológicas, 
incluindo propriedades: antimicrobiana, antioxi-
dante, cicatrizante, anti-inflamatória e anti-neop-
lásica3. A ação desse produto frente à Staphylococcus 
aureus sensível e resistente a Oxacilina e Pseudomo-
nas aeruginosa foi potencialmente promissora em 
relato da literatura4, no entanto, estudos sobre lin-
hagens multirresistentes isoladas de um ambiente 
hospitalar ainda são escassas. Esses patógenos 
oportunistas, produtores de biofilme, com vir-
ulência multifatorial estão relacionados principal-
mente a infecções hospitalares, sendo, portanto, 
necessários estudos que demostrem o comporta-
mento do óleo-resina frente a esses microrganis-
mos de grande importância epidemiológica.  Di-

ante disso, o presente estudo tem por objetivo 
verificar a eficácia de diferentes concentrações do 
óleo-resina a serem testadas in vitro contra Staphy-
lococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa avaliando e 
comparando através de duas metodologias a ação 
do óleo de copaíba e a eficácia dessas duas técnicas 
microbiológicas.

Material e métodos 
As amostras analisadas de óleo de copaí-

ba foram obtidas, uma comercialmente de um 
herbanário de Belém do Pará (01) e a outra (02) ce-
dida pelo Laboratório de Pesquisa em Tratamento 
de Feridas da Universidade Federal de Alagoas. 
As linhagens ATCC utilizadas foram: Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 27853 (99) (Resistente a oxaci-
lina); Staphylococcus aureus ATCC 43300 (577) (Re-
sistente a oxacilina - ORSA); Staphylococcus aureus 
ATCC 25923 (15) (Sensível à oxacilina). Enquanto 
as linhagens hospitalares foram cedidas por um 
Setor de Saúde Pública Terceirizado de Aracaju/
SE, sendo uma de P. aeruginosa (13) e outra de S. 
aureus (01). Para as análises microbiológicas foram 
utilizadas duas metodologias, o teste de difusão em 
poços e a concentração inibitória mínima (CIM). 
A técnica dos poços foi realizada em triplicata, de 
acordo com técnica proposta por Vital.5  A CIM 
foi feita de acordo com a técnica previamente de-
scrita na literatura com adaptações6 em placas de 
microdiluição estéreis com 96 poços, dispostas em 
12 colunas (1 a 12) e 8 linhas (A a H). As colunas 
de 1 a 9 foram destinadas a análise antimicrobiana 
das duas amostras de óleo de copaíba, o óleo co-
mercial 01 e a amostra doada 02, na concentração 
inicial de 100 mg.mL-1. A coluna 10, 11 e 12 foram 
destinadas aos controles negativo, de crescimento 
e de esterilidade, respectivamente. 

Resultados e Discussão
Nos testes de difusão em poços, a medida 

dos diâmetros dos halos formadas pela a ativi-
dade do óleo de copaíba na concentração de 100 
mg.mL-1 frente às diversas cepas de S. aureus (01, 15 
e 577) estão no intervalo de 0,6 mm e 12 mm.  Na 
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concentração de 500 mg.mL-1 os halos de inibição 
formados  foram de 0,8 mm e 16 mm, demonst-
rando, com esses valores que ação do produto é 
diretamente proporcional ao aumento da concen-
tração. Para as duas linhagens de P. aeruginosa (13 
e 99) não foram verificados formação de halos. A 
CIM das duas amostras de óleo de copaíba testa-
das contra as linhagens de S. aureus ORSA (ATCC 
e hospitalar) apresentaram a mesma concentração: 
0,78 mg.mL-1, no entanto para a linhagem de S. 
aureus sensível a Oxacilina (ATCC) a CIM foi < 0, 
39 mg.mL-1.Revelando com essa diferença que a 
ação do óleo frente ao patógeno sensível a oxaci-
lina necessitou de uma CIM menor que a utilizada 
para inibir o crescimento das bactérias que apre-
sentaram resistência. Sendo esse dado importante 
para correlacionar a ação do produto natural e o 
comportamento dos diferentes microrganismos. 
Para as duas linhagens de P. aeruginosa (13 e 99) 
não foram obtidas CIM nas concentrações testa-
das, sugerindo CIM > 100 mg.mL-1, sendo por-
tanto necessário novos testes para verificação da 
atividade frente a esses microrganismos.

Conclusões 
O óleo de Copaíba demostrou sua ação 

antimicrobiana frente aos microrganismos Gram-
positivos de importante valor epidemiológico. 
Além de que os resultados promissores eviden-
ciaram que esse é um candidato potencial a produ-
to biotecnológico alternativo como possível opção 
aos antimicrobianos sintéticos já utilizados.
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Resumo: 
A Classificação Internacional de funcionali-

dade e Incapacidade (CIF) foi introduzida como uma 
ferramenta prioritária na contribuição e qualificação 
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da informação para a melhoria do gerenciamento 
no Sistema de Saúde (BRASIL, 2008). OBJETIVO: 
Avaliar a capacidade funcional dos usuários assistidos 
pelo Sistema Único de Saúde em média e baixa com-
plexidade de acordo com Classificação Internacional 
de Funcionalidade e Incapacidade em um dos dois 
Centros de Reabilitação Motora de Sergipe. METO-
DO: Pesquisa de campo e avaliativa, com N=25 in-
divíduos, entre 18 e 64 anos, com diagnostico clínico 
neurológico. Os mesmos eram classificados pela 
CIF visando: corpo, estrutura, desempenho e fator 
ambiental, além da mensuração angular das articula-
ções com flexímetro pendular. RESULTADO: Na 
função do corpo foi visto significância (p<0.001) 
para deficiência moderada nas articulações, múscu-
los e forças; nas estruturas do corpo foi observado 
comprometimento grave em membro superior com 
ausência parcial de movimento, moderado e com 
ausência parcial em coluna e nos membros inferi-
ores, em todos os seguimentos predomínio do lado 
direito ou em ambos os lados; as atividades demon-
straram deficiência moderada para realizar tarefas e 
deficiência grave para atividades complexas, a partici-
pação teve comprometimento moderado para tarefas 
domesticas e comprometimento moderado a grave 
em tarefas domesticas complexas; nos fatores ambi-
entais houve facilitador elevado para medicamentos 
e leve para produtos e tecnologia. A fleximetria foi 
significativa (p<0.001) em relação à flexão plantar de 
tetraparéticos quando comparados a hemiparéticos. 
CONCLUSÃO: O perfil atendido foi de pacientes 
com deficiência moderada. O tônus apresentou defi-
ciência moderada. Os membros superiores são mais 
comprometidos que os inferiores com ausência par-
cial à direita. As atividades de participação e desem-
penho também se apresentam de forma moderada, 
com facilitador elevado para medicamentos e leve 
para produtos e tecnologias. 

Introdução 
A Classificação Internacional de funciona-

lidade e Incapacidade (CIF) foi introduzida como 
uma ferramenta prioritária na contribuição e quali-
ficação da informação para a melhoria do geren-

ciamento no Sistema de Saúde. A CIF responderá 
questões importantes de Saúde Pública, pois ela irá 
perceber em qual estado esta pessoa se encontra 
(BRASIL, 2008).

Materiais e métodos 
  Pesquisa de campo e avaliativa, com N=25 

indivíduos, entre 18 e 64 anos, com diagnostico 
clínico neurológico. Os mesmos eram classificados 
pela CIF visando: corpo, estrutura, desempenho e 
fator ambiental, além da mensuração angular das 
articulações com flexímetro pendular para analise 
das estruturas musculares e articulares.

 
Resultados e Discussão 
Na função do corpo foi visto significância 

(p<0.001) para deficiência moderada nas articula-
ções, músculos e forças; nas estruturas do corpo 
foi observado comprometimento grave em mem-
bro superior com ausência parcial de movimento, 
moderado e com ausência parcial em coluna e nos 
membros inferiores, em todos os seguimentos pre-
domínio do lado direito ou em ambos os lados; as 
atividades demonstraram deficiência moderada para 
realizar tarefas e deficiência grave para atividades 
complexas, a participação teve comprometimento 
moderado para tarefas domesticas e comprome-
timento moderado a grave em tarefas domesticas 
complexas; nos fatores ambientais houve facilitador 
elevado para medicamentos e leve para produtos e 
tecnologia. A fleximetria foi significativa (p<0.001) 
em relação à flexão plantar de tetraparéticos quando 
comparados a hemiparéticos.
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Conclusões 
   O perfil atendido foi de pacientes com de-

ficiência moderada. O tônus apresentou deficiên-
cia moderada. Os membros superiores são mais 
comprometidos que os inferiores com ausência 
parcial à direita. As atividades de participação e de-
sempenho também se apresentam de forma mod-
erada, com facilitador elevado para medicamentos 
e leve para produtos e tecnologias. 
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Resumo
Introdução: A Classificação Internacio-

nal de Funcionalidade, Incapacidade e saúde 
(CIF) relata os estados de saúde de pessoas 
portadoras de alguma deficiência motora a par-
tir de cinco categorias que permiti descrever 
situações referentes as restrições e funcionali-
dade (FARIAS; BUCHALA, 2005).   Objetivo: 
Verificar o perfil de pacientes através da CIF 
em pacientes neurológicos de média e baixa 
complexidade assistidos pelo Sistema Único 
de Saúde em Clínica Escola de Fisioterapia em 
Universidade Privada. Metodologia: Trata-
se de uma pesquisa prospectiva, de campo e 
analítica, com N=47 pacientes com idade en-
tre 18 a 64 anos com diagnóstico clínico de 
comprometimento neurológico, classificados 
de acordo com a CIF e seus constructos para 
função do corpo, estrutura do corpo, desem-
penho (atividades e participação), e fatores 
contextualizados (ambientais e pessoais). Os 
dados foram analisados de acordo com o teste 
Qui-quadrado, respeitando p<0.05. Resulta-
dos: Foi encontrado valores significativos para 
comprometimento motor leve e moderado; 
ausência parcial de movimento, onde os MMII 
são mais comprometidos que os MMSS; já o 
desempenho das atividades e participação, não 
apresentaram incapacidade para tarefa sim-
ples, porém incapacidade para as complexas; 
e faz uso regular das tecnologias. Conclusão: 
Através da CIF foi possível delinear o perfil 
dos pacientes do centro de Reabilitação de 
referência do município de Sergipe apresentan-
do comprometimento leve e moderado para as 
deficiências motoras.

Referências: 
FARIAS, N.; BUCHALA, C. M. A. Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 
e Saúde: conceitos, usos e perspectivas. Revista 
Brasileira Epidemiológica v. 8. n.2,p. 187-193, 
2005.



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 422 ]

ANÁLISE DOS EFEITOS 
COMPORTAMENTAIS EM MODELO 
EXPERIMENTAL DE TRAUMATISMO 
RAQUIMEDULAR EM TRATAMENTO 
AGUDO E SUBAGUDO COM O USO 

DO ZICLAGUE®

Thâmara Mayara dos Santos (PI-
BIC/CNPq-UNIT), e-mail: may.rosa11@
gmail.com;  Maria Edilaine Rosário Ferreira 
(PROVIC/UNIT), e-mail: edilaine.xd20@
gmail.com; Mayanna Machado Freitas (Mes-
tranda/UNIT), e-mail: mayannammf@gmail.
com; Edna Aragão Farias Cândido (Orientado-
ra/UNIT), e-mail: edna_aragao1@globo.com. 

Universidade Tiradentes/Fisioterapia/
Aracaju, SE. 

Palavras-chave: Compressão da Medula 
Espinhal, Alpinia, Controle Comportamental.

Resumo:
O projeto teve como objetivo analisar os 

efeitos comportamentais em modelo experimen-
tal de Traumatismo Raquimedular em tratamento 
agudo e subagudo com o uso do Ziclague®, me-
dicamento extraído das folhas verdes da Alpinia 
zerumbet (OEAz). Foram realizados os procedi-
mentos cirúrgicos em 84 ratos da raça Wistar divi-
didos em 12 grupos em 2 tempos de tratamento (3 
e 14 dias), sendo: Sadio, Laminectomia, Controle, 
Lesão, Baclofen, Ziclague® gavagem e Ziclague® 
tópico. No grupo com 3 dias de tratamento as 
avaliações foram realizadas com 24 horas e 3º dia, 
enquanto no grupo de 14 dias de tratamento, os 
testes ocorreram com 24 horas, 3º, 7 º e 14º dia 
após cirúrgia (DPO). Os testes comportamentais 
usados na avaliação foram da marcha preconizado 
por BASSO; BEATTIE; BRESNAHAN (BBB), 
e Capacidade Motora (CM). Além dos testes de 
Sensibilidade Dolorosa (SD), Posicionamento 
Proprioceptivo (PP), Reflexo de Localização (RL) 

e escala de Ashworth (EA) para avaliação do grau de 
espasticidade. Esse estudo demonstrou alterações 
de todos os testes e tempos dos grupos lesiona-
dos em relação aos grupos Sadio e Laminectomia. 
A espasticidade se mostrou presente no 7º DPO 
e permaneceu com os mesmos escores em 14º 
DPO. A aplicação do Ziclague® melhorou a mo-
bilidade das patas dos ratos pós-lesão, entretanto 
não ocorreu a diminuição do tônus muscular. 

Introdução
O TRM é uma lesão neurológica e está as-

sociada a sintomas motores e sensitivos que levam 
a alteração da postura e deambulação (FRANZOI 
et al., 2009). A espasticidade é um de seus efei-
tos, que implica na alteração de base responsável 
por complicações secundárias às lesões do sistema 
nervoso central, evidenciadas por exacerbação dos 
reflexos miotáticos, alterações nas fibras muscula-
res e da contração muscular, e clônus (AWAAD, 
RIZK, 2012). Como possibilidade de tratamento 
fitoterápico tem-se o Ziclague®, um medicamen-
to fitoterápico a base do óleo essencial da Alpinia 
Zerumbet que possui ação em músculos espásticos 
(CÂNDIDO; XAVIER-FILHO, 2012), por mod-
ular os canais de cálcio (SANTOS et al., 2011). 
Porém, ainda não tinha se estudado músculos trat-
ados logo após lesão do Sistema Nervoso Central 
(SNC); e se esse tratamento influenciaria os escores 
da espasticidade e a capacidade motora muscular. 
Assim o objetivo do estudo foi analisar os efei-
tos comportamentais em modelo experimental de 
Traumatismo Raquimedular em tratamento agudo 
e subagudo com o uso do Ziclague®.

Materiais e métodos 
O projeto analisou os efeitos comporta-

mentais, através do modelo experimental de Trau-
matismo Raquimedular em tratamento agudo e 
subagudo com o uso do Ziclague®. A amostra 
foi composta por 84 ratos da raça Wistar prove-
nientes do Biotério da Universidade Tiradentes, 
onde foram divididos em 12 grupos (n=06) em 2 
tempos de tratamento (3 e 14 dias), sendo: Sadio, 
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Laminectomia, Controle, Lesão, Baclofen, ZiclO-
ral (Via de administração por gavagem) e ZiclTop 
(Via de administração por aplicação tópica). Os 
tratamentos ocorreram diariamente após 24 horas 
do procedimento cirúrgico. No procedimento 
cirúrgico, baseado no experimento de Torres et 
al. (2010), foi realizado procedimentos adequados 
para realizar a cirurgia e compressão medular com 
peso de 70g por 5 minutos nas vértebras T9 e T10. 
Após 24 horas da cirurgia se iniciou a avaliação dos 
testes em 24 horas, 3º, 7º e 14º DPO, sendo observa-
dos os comprometimentos funcionais na lesão aguda 
e subaguda da medula espinhal, através da avaliação 
de BBB (BASSO et al., 1995), Sensibilidade Dolorosa, 
Capacidade Motora, Posicionamento Proprioceptivo 
e Tátil (VON EULER et al, 1996) e avaliação do tô-
nus muscular através da Escala de Ashworth (LUVI-
ZUTTO, G.J.; GAMEIRO, M.O., 2011).

 
Resultados e Discussão
Foi observado no teste de BBB, Capacidade 

Motora e Posicionamento Proprioceptivo em 24 
horas, 3º, 7º e 14º DPO, onde o grupo Sadio e 
Laminectomia se mostraram íntegros em seus es-
cores com diferença significativa em relação aos 
grupos Controle, Baclofeno, ZiclTop e ZicOral. 

A SD em 24 horas de DPO se apresentou 
alterada nos grupos Controle, Baclofeno, ZicTop 
e ZicOral. No 3º DPO o grupo Controle, era o 
único com alterações da SD em relação aos gru-
pos Sadio e Laminectomia. 

A RL em 24 horas e 3º DPO nos grupos 
Controle, Baclofeno, ZicTop e ZicOral se mostr-
aram alterados e diferentes significativamente, em 
relação aos grupos Sadio e Laminectomia. Já no 7º 
e 14º DPO apenas os grupos ZicTop, Controle e 
ZicOral não demonstraram melhora. 

Na EA não houve diferença significativa 
na hipertonia entre os grupos Sadio, Laminecto-
mia, Controle, Baclofeno, ZicTop e ZicOral, tanto 
em 24 horas quanto no 3º DPO. E no 7º DPO 
foi verificado que os grupos Controle, Baclofeno, 
ZicTop e ZicOral já se apresentaram com espastic-
idade, continuando o mesmo quadro em 14º DPO.

Conclusões
Com esse estudo foi verificado que a utiliza-

ção do Ziclague® influenciou de forma positiva a 
mobilidade das patas dos ratos pós-lesão, porém 
não ocorreu à diminuição do tônus muscular, como 
também houve alterações em todos os grupos le-
sionados em relação aos grupos Sadio e Lami-
nectomia. A espasticidade desde o sétimo dia já se 
apresentou nos grupos lesionados; e em quatorze 
dias permaneceram com o mesmo grau de espasti-
cidade. É preciso aumentar o tempo de tratamento 
para verificar melhor o comportamento da espasti-
cidade e da capacidade funcional da marcha. 
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Resumo: 
No Brasil, são registrados 14 gêneros e 

ca. 74 espécies de Violaceae. A família pode ser 
reconhecida pelas folhas glanduloso-serreadas e 
estipuladas, além do ovário súpero, tricarpelar e 
unilocular com placentação parietal. Apesar da 
ampla distribuição no país, sua diversidade não 
havia sido inventariada para Sergipe. Portanto, 
efetuou-se um tratamento taxonômico da famí-
lia para este Estado. Foram realizadas viagens a 

campo de outubro de 2014 a março de 2015, bem 
como análises de materiais depositados nos her-
bários AJU, ASE, HUEFS e UEC. As identifica-
ções se deram por meio de literatura específica e 
comparações. Foram encontradas nove espécies, 
sendo duas registradas pela primeira vez em Ser-
gipe: Amphirrhox longifolia (A.St.-Hil.) Spreng., Hy-
banthopsis bahiensis Paula-Souza, Paypayrola blanche-
tiana Tul., Pombalia arenaria (Ule) Paula-Souza, 
P. calceolaria (L.) Paula-Souza, P. communis (A.St.-
Hil.) Paula-Souza, P. oppositifolia (L.) Paula-Souza, 
P. verrucosa Paula-Souza, e Rinorea guianensis Aubl. 
Diante dos resultados, foi possível descrever, co-
mentar, e ilustrar seus representantes, contribuin-
do com o projeto Flora de Sergipe e permitindo 
um melhor conhecimento para a Flora do Brasil.

Introdução
Violaceae pertence à ordem Malpighiales e 

apresenta uma distribuição cosmopolita, abrangendo 
23 gêneros e ca. 1100 espécies (Wahrlet et al. 2014). 
No Brasil, são registrados atualmente 14 gêneros e 74 
espécies, sendo 25 delas avaliadas como endêmicas 
(Paula-Souza 2015). Violaceae pode ser reconhecida 
pelas folhas glanduloso-serreadas e estipuladas, além 
do seu ovário súpero, tricarpelar e unilocular com 
placentação parietal (Paula-Souza 2009). 

Apesar de amplamente distribuída ao longo de 
todo o país, alguns estados, a exemplo Sergipe, carecem 
de tratamentos taxonômicos adequados sobre Violace-
ae. Portanto, buscou-se realizar um estudo taxonômico 
sobre Violaceae em Sergipe, a fim de avaliar sua diver-
sidade, distribuição e morfologia através de coletas em 
campo e observação de materiais herborizados. 

Material e métodos
Foram realizadas coletas de materiais 

botânicos em Sergipe, dando preferência à época 
de floração e frutificação. Partes reprodutivas de 
alguns espécimes foram fixadas em álcool 70% a 
fim de facilitar a observação de sua morfologia. 
A herborização seguiu o método de Mori et al. 
(1989), incluindo uma etapa de resfriamento após 
a secagem, sendo os vouchers registrados no Her-
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bário Tiradentes (AJU) da Universidade Tiraden-
tes (UNIT). Materiais depositados nos Herbários 
ASE, HUEFS e UEC também foram analisados. 

A identificação dos exemplares se deu por 
meio de literatura especializada e comparações com 
coleções-tipo no sítio Global Plants Initiative (JSTOR 
2015) e exsicatas depositadas em herbários brasileiros 
através do sítio speciesLink (CRIA 2015). As descrições 
seguiram Paula-Souza (2009), buscando representar a 
variação morfológica existente nas espécies encontra-
das. A chave de identificação foi elaborada com base 
nos caracteres diagnósticos, e imagens destes com-
puseram pranchas fotográficas. Os resultados obtidos 
foram formatados de acordo com as normas de publi-
cação da “Flora de Sergipe” (Prata et al. 2013).

Resultados e Discussão
No decorrer do estudo, foram encontra-

das nove espécies: Amphirrhox longifolia (A.St.-Hil.) 
Spreng., Hybanthopsis bahiensis Paula-Souza, Paypay-
rola blanchetiana Tul., Pombalia arenaria (Ule) Paula-
Souza, P. calceolaria (L.) Paula-Souza, P. communis 
(A.St.-Hil.) Paula-Souza, P. oppositifolia (L.) Paula-
Souza, P. verrucosa Paula-Souza e Rinorea guianensis 
Aubl. Foram consideradas como novas ocorrên-
cias para Sergipe as espécies Pombalia oppositifolia e 
Hybanthopsis bahiensis, esta até o momento consid-
erada endêmica da Bahia. 

Dentre os gêneros registrados no Estado, Ri-
norea ganha destaque por suas flores actinomorfas, 
sendo o único com tais características. Assim como 
Rinorea, Amphirrhox apresenta hábito arborescente, 
mas difere por suas inflorescências em dicásio. 
Encontrada em áreas de caatinga, Hybanthopsis foi 
o único a apresentar hábito lianescente. Pombalia é 
o gênero com maior riqueza no estado de Sergipe, 
podendo ser encontrado por toda sua extensão, 
especialmente restingas. Este grupo difere dos 
demais por possuir, em sua maioria, flores solitárias 
ou organizadas em racemos terminais.

Conclusões
Os dados adquiridos permitiram avaliar 

a distribuição da família em Sergipe, bem como 

caracterizar seus representantes através de de-
scrições, comentários e fotografias. Além disso, os 
espécimes de Violaceae depositados nos herbários 
estaduais tiveram suas identificações atualizadas. 
O conhecimento obtido com este estudo contri-
buirá com o projeto Flora de Sergipe, e conse-
quentemente com a Flora do Brasil Online 2020, 
permitindo aprimorar o saber a cerca de Violaceae 
no país.
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Resumo: 
O Parque Nacional Serra de Itabaiana (PAR-

NASI) é uma Unidade de Conservação localizada 
no agreste do estado de Sergipe. Abriga diversas 
espécies da fauna e flora sendo algumas destas es-
pécies endêmicas. Este trabalho teve como obje-
tivo mapear e caracterizar a fauna de abelhas Eu-
glossini (Apidae; Apinae) que polinizam orquídeas, 
em diferentes fitofisionomias no PARNASI e no 
seu entorno, capturadas com isca odorífera: o Eu-
caliptol. Para a coleta dos espécimes foi utilizado 
o método de captura passiva através de armadil-
has aromáticas (isca de cheiro), confeccionadas a 
partir de garrafas pet de dois litros, possuindo três 
entradas com cones revestidos de areia para facili-
tar a entrada das abelhas. Os espécimes coletados 

foram montados para coleção a seco e identifica-
dos por especialistas. Foram coletadas 543 abelhas 
pertencentes a três gêneros e cinco espécies, sendo 
o mais abundante o gênero Euglossa com 484 in-
divíduos. Dentre as espécies do gênero Euglossa 
destacaram-se as espécies Euglossa carolina (n=478), 
Euglossa nanomelanotricha (n=6). O gênero Eulaema 
com 58 indivíduos, dentre estes estão às espécies 
Eulaema nigrita, 1841 (n=39), Eulaema atleticana 
(n=19). Foi ainda capturada uma espécie parasita 
Exaerete fontalis, com apenas um indivíduo.

Introdução 
A manutenção das cadeias alimentares em 

ambientes naturais e da viabilidade do fluxo gêni-
co das espécies vegetais é em grande parte de re-
sponsabilidade dos polinizadores (MORETI et al., 
2006). Apesar da grande importância das abelhas 
para a manutenção e equilíbrio do ecossistema, 
as espécies que ocorrem na região neotropical do 
Brasil são muito pouco estudadas (GIMENES, 
2003), principalmente em relação a sua biologia e 
nidificação. Embora esses seres sejam de extrema 
importância para a manutenção e equilíbrio do 
ecossistema, infelizmente está havendo declínio de 
polinizadores, redução relacionada ao desapareci-
mento de algumas espécies vegetais (LOPES et al., 
2005) e utilização de produtos químicos nas lavou-
ras. A grande eficiência das abelhas na polinização 
é devida a sua dependência pelos recursos florais 
(pólen, néctar, resinas), que são disponibilizados 
pelas plantas (STORCK-TONON, 2007).

As abelhas da tribo Euglossini, destacam-se 
principalmente pela interação dos machos com as 
espécies da família Orchidaceae e outros vegetais 
que disponibilizam de fontes aromáticas como 
atrativos (CAMPOS et al., 1989; AGUIAR; GA-
GLIANONE, 2008). Cerca de 700 orquídeas de 
regiões neotropicais são polinizadas por abelhas 
da tribo Euglossini (NETO, 2012).

A técnica de coleta com Armadilhas 
Aromáticas tem sido empregada para alavancar os 
estudos sobre as espécies pertencentes a esta tribo.
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Materiais e Métodos 
Para a captura dos exemplares utilizou-se 

um método de captura passiva com armadilhas 
aromática, feitos de garrafas PET de dois litros com 
três entradas revestidos cones de areia (ROSA et 
al., 2011). Dentro de cada garrafa foi colocada uma 
haste de algodão embebida com uma essência, per-
manecendo no local por um período de 8 a 17 horas, 
entre Janeiro e outubro de 2014. Os parâmetros de 
diversidade foram obtidos utilizando os programas 
Estimates 9.1 e o BioEstat 5.3 (COLWELL, 2013; 
AYRES et al., 2007).

Resultados e Discussão 
Foram coletadas 543 abelhas pertencentes a 

três gêneros e cinco espécies, sendo o gênero Eu-
glossa o mais abundante com 484 indivíduos. Dentre 
as espécies do gênero Euglossa destacaram-se a Eu-
glossa carolina (478), E.  nanomelanotricha (6). O gênero 
Eulaema apresentou 58 indivíduos, dentre estes es-
tão às espécies E. nigrita (39), E. atleticana (19). E o 
gênero Exaerete, gênero composto de espécies clep-
toparasitas, representado por apenas um individuo, 
sendo este a espécie Exaerete frontalis.

As espécimes E. carolina, E. nigrita e E. atleti-
cana se mostraram como espécies de transição sendo 
encontradas tanto dentro como fora do PARNASI, 
estudos anteriores mostram mais frequência dessas 
espécies em áreas perturbadas (SOFIA et al., 2004). 
Além disso, devido a grande capacidade de voo des-
sas espécies durante as atividades de forrageamento 
se mostrou um fato influente de suas frequências nas 
áreas (JANZEN, 1971). 

Conclusões 
Podemos concluir que o PARNASI e seu 

entorno possui uma baixa diversidade de espécies 
de abelhas Euglossini sendo que só foram encon-
trados cinco espécimes diferentes. A E. frontalis só 
se mostrou presente na área do Entorno sugerindo 
que o local ainda apresenta características 
adequadas para essa população.

Registramos novas espécies na região do 
PARNASI e no seu Entorno, as quais são de suma 

importância para a realização de futuros estudos a 
fim de conhecer mais sobre a biologia das espécies da 
tribo Euglossini, especialmente a respeito da E. nano-
melanotricha, espécie recém descrita e pouco estudada.  

Referências
AGUIAR, W. M.; GAGLIANONE, M. 
C. Comunidade de Abelhas Euglossina 
(Hymenoptera: Apidae) em Remanescentes de 
Mata Estacional Semidecidual sobre Tabuleiro 
no Estado do Rio de Janeiro, Neotropical 
Entomology, v.37, n. 2, p. 118-125, 2008.
AYRES, M.; AYRES Jr, M.; AYRES, D. L., 
SANTOS, A. de A. dos S. BioEstat: aplicações 
estatísticas nas áreas das ciências biológicas e 
médicas. Versão 5.3. Belém; Sociedade Civil  
Mamirauá: MCT-CNPq, 2007.
CAMPOS, L. A. O.; SILVEIRA, F. A. da; 
OLIVEIRA, M. L. de; ABRANTES, C. V. M.; 
MORATO, E. F.; MELO, G. A. R. de. Utilização 
de armadilhas para captura de machos de 
Euglossini (Hymenoptera, Apoidea). Revista 
Brasileira de Zoologia, v. 6, p. 621-626, 1989.
COLWELL, R. K. Estimates  Statistical 
Estimation of  Species Richness and Shared 
Species for Samples. Versão 9. 2013. Disponível 
em: http://purl.oclc.org/estimates
GIMENES, M. Interactions between bees and 
Ludwigia elegans (Camb.) Hara (Onagraceae) 
flowers at different altitudes in São Paulo, Brazil. 
Revista Brasileira de Zoologia, São Paulo, v.19, 
n. 3, p.681-689, 2003.
JANZEN, D. H. Euglossine bees as long-distance 
pollinators of  tropical plants. Science, v. 171, 
203–205, 1971.
LOPES, M.; FERREIRA, J. B.; SANTOS, G. dos. 
Abelhas sem-ferrão a biodiversidade invisível. 
Agriculturas, v. 2, n. 4, 2005.
MORETI, A. C. C. C.; ANACLETO, D. A.; 
ÁVILA, M.; VIEIRA, G. H. C.; MARCHINI, L. 
C. Abelhas visitantes em vegetação de diferentes 
áreas remanescentes de cerrado. Magistra, v.18, 
n. 4, p.229-248, 2006.
NETO, J. N. M.; NETO C. de M. S.; SILVA, E. 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 428 ]

C. da; MORENO, M. I. C. Aspectos da riqueza e 
distribuição de abelhas Euglossini (Hymenoptera: 
Apidae) no Brasil; Revista Caminhos de 
Geografia, v. 13, n.43, p. 71-81, 2012.
ROSA, G.A. da; SANTOS, M. do S. V. dos; 
BARROS, D. M. de; SILVEIRA, F. A. da; 
PEREIRA L. G. Levantamento da fauna de 
abelhas utilizando essências aromáticas na floresta 
nacional do Taipé – Aquirí, Pará. Anais do 9º 
Seminário Anual de Iniciação Cientifica, 2011
SOFIA, S. H.; SUZUKI, K. M. Comunidades 
de abelhas Euglossina (Hymenoptera: Apidae) 
em fragmentos florestais no sul do Brasil. 
Neotropical Entomology. 33(6); 693-702, 2004
STORCK-TONON, D.; MORATO E. F.; 
MELO, A. W. F. de; OLIVEIRA M. L. de. 
Efeitos da fragmentação florestal sobre abelhas 
Euglossina (Hymenoptera: Apidae) na Amazônia 
sul ocidental. Anais do VIII congresso de 
Ecologia do Brasil, p. 1-2, 2007.

PERFIL CROMATOGRÁFICO E 
AÇÕES NEUROCOMPORTAMENTAIS 

COM ZICLAGUE® EM MODELO 
EXPERIMENTAL DE TRAUMATISMO 
RAQUIMEDULAR SUBMETIDOS AO 

TRATAMENTO SUBAGUDO

Rafaela Santos da Silva (Provic/UNIT), 
e-mail: raphaela_sds@hotmail.com; Jés-
sica Adriene Santos (Provic/UNIT), e-mail: 
kinha_adriene@hotmail.com;  Mayanna 
Machado (Mestranda/PSA/UNIT), email: 
mayannammf@gmail.com Edna Aragão 
Farias Cândido (Orientadora/PSA/UNIT), 
e-mail:    Laiza Canielas Krause, e-mail: lai-
za_canielas@hotmail.com Elina Bastos Car-
amão, e-mail: elinaufrgs@gmail.com

Universidade Tiradentes/Fisioterapia/
Aracaju, SE.

Palavras-chave: Alterações comporta-
mentais, Alpinia zerumbet, Cromatografia

Resumo:
Esse projeto objetivou analisar o perfil cro-

matográfico do óleo essencial de Alpinia zerumbet e 
a influência do seu uso nas alterações funcionais em 
modelo experimental de Traumatismo Raquimedu-
lar submetidos ao tratamento subagudo. Trata-se 
de uma pesquisa do tipo experimental com estudo 
pré-clínico, onde foram utilizados 36 ratos da raça 
Wistar, submetidos à indução de lesão medular. 
Os animais foram tratados por 14 dias e divididos 
em 6 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 com dose 0,05ml/2Kg 
de OEAz aplicado pelo método de gavagem, grupo 
4 com uso do Baclofeno em suspensão, grupo 5 
composto pelo grupo Laminectomia e o grupo 6 
Controle. Os testes comportamentais foram Basso, 
Beattie e Bresnahan (BBB), sensibilidade dolorosa, 
posicionamento tátil, proprioceptivo e capacidade 
motora, para serem observados os comprometi-
mentos funcionais na lesão subaguda, semelhantes 
aos indivíduos acometidos de lesão medular espin-
hal. Esses dados foram analisados com a utilização 
do teste ANOVA ONE WAY e o pós- teste Tukey. 
É possível que a utilização do óleo essencial de-
rivado das folhas verdes da Alpinia zerumbet, influ-
encie na diminuição do tônus muscular, tornando 
menor as limitações funcionais. Caso este propósito 
ocorra, serão iniciadas novas pesquisas para maio-
res elucidações e complementações das pesquisas já 
executadas.

Introdução 
O traumatismo raquimedular (TRM) é 

uma lesão traumática que atinge a medula, apre-
senta quadro funcional provisório ou irreversível 
e provoca danos sensoriais e motores ao indivíduo 
lesado. (Kubo, 2008). Nos anos atuais tem-se veri-
ficado um crescente interesse pela medicina popu-
lar, com a utilização de produtos naturais para o 
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tratamento de doenças (SOUSA et al., 2008. A 
Alpinia zerumbet, também conhecida como Alpinia 
speciosa Schum, é uma planta herbácea que está en-
tre as dez mais consumidas devido aos seus po-
deres medicinais (CORREA et al., 2010; MAIA, 
2011). Justifica-se a escolha do Óleo essencial de 
Alpinia zerumbet a ser utilizado no tratamento de 
modelo de TRM pela necessidade de estudos pré-
clínicos para efeitos moduladores e miorelaxantes, 
de modo a verificar as alterações musculares em 
modelo murino de lesão medular, as quais se tem 
estudos desde 2004 pelo Instituto de Tecnologia e 
Pesquisa (ITP) de Sergipe.

Materiais e métodos
Trata-se de um estudo experimental, lon-

gitudinal, prospectivo e intervencional Foram uti-
lizados 30 ratos da raça Wistar (Rattus norvegicus al-
binus), adultos, de ambos os sexos, os quais foram 
submetidos o modelo de lesão medular baseou-se 
no experimento de Torres et al. (2010).

Os animais foram separados aleatoria-
mente e igualmente em cinco grupos da seguinte 
forma: Grupo Ziclague®: aplicação sob dose 
0,05ml/2Kg (diluído à 33% em óleo vegetal), apli-
cado por via dérmica nas panturrilhas; Grupo Fi-
sioterapia: realização de exercícios fisioterápicos 
passivos em ambas as patas traseiras, realizando 
tríplice flexão com 2 séries de 10 repetições; Gru-
po Fisioterapia+Ziclague®: aplicação do sob dose 
0,05ml/2Kg (diluído à 33% em óleo vegetal) dividi-
do igualmente em ambas as patas traseiras, aplicado 
por via dérmica nas panturrilhas, seguido de reali-
zando tríplice flexão com 2 séries de 10 repetições; 
Grupo Controle: sem nenhum tipo de tratamento; 
Grupo Shan: sem tratamento, tendo sido realizada a 
laminectomia, porém sem lesão medular.

O tratamento foi iniciado 15 dias pós-oper-
atório, quando a espasticidade tornou-se presente, 
sendo mantidos até o 45° DPO, totalizando 30 dias 
de tratamento.

Os testes realizados para análise comporta-
mental e neurológica foram o protocolo descrito 
por Basso, Beattie e Bresnahan (BBB), teste de 

capacidade motora (CM), sensibilidade dolorosa 
(SD), posicionamentos proprioceptivo (PP) e tátil 
(PT). Assim possibilitou-se observar o compro-
metimento funcional e comportamental na lesão 
crônica.

Resultados e Discussão 
O grupo Shan apresentou os maiores es-

cores na avaliação BBB, quando comparado aos 
demais grupos observando significativa diferença 
estatística, com p<0,001. A avaliação neurológica, 
composta pelos testes de sensibilidade dolorosa, 
posicionamento tátil e proprioceptivo apresen-
taram valores máximos em todos os animais do 
grupo Shan, apresentando diferença estatística 
(p<0,01) para os demais grupos. Já os animais do 
grupo Controle não atingiram valores de normali-
dade em nenhuma das avaliações. Segundo Von 
Euler et al. (1996), os testes realizados apresen-
tam acurácia na avaliação de sequelas neurais em 
modelo animal. Ao final do tratamento todos os 
grupos apresentaram diferença estatística quando 
comparados ao BBB do grupo Controle. Porém, 
apenas o grupo Fisioterapia+Ziclague® não apre-
sentou valores diferentes estatisticamente quando 
comparados ao grupo Shan, ao final do trata-
mento. Assim entende-se que estes animais teriam 
sequelas motoras mínimas, sem características de 
lesão neurológica. O mesmo acontece na avaliação 
da Capacidade Motora.

Conclusões 
Verificou-se que a utilização do Zi-

clague® associado aos exercícios de cinesiotera-
pia mostrou-se eficaz para modificar as alterações 
na espessura e organização do colágeno causadas 
pela espasticidade após LM em modelo murino. 
Os animais que receberam os tratamentos sepa-
radamente obtiveram melhoras funcionais quando 
comparados ao grupo controle porém, mesmo ao 
final do período de tratamento, ambos os grupos 
ainda apresentavam diferença do grupo sem lesão 
medular.
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Resumo
A Fisioterapia Aquática é um recurso fi-

sioterapêutico que tem como alguns objetivos a 
redução da dor, melhora das habilidades funcio-
nais e restrições físicas, devido às propriedades 
físicas da agua e promove assim também ganho 
de amplitude de movimento, força e resistência 
muscular. A utilização de equipamentos é pouco 
relatada, onde apenas um estudo foi encontrado 
sobre a utilização do Hydro-Tone. Devido à ampla 
utilização desse equipamento na prática clínica 
justifica-se a realização deste estudo. O objetivo é 
avaliar a ativação muscular dos flexores e exten-
sores do joelho durante a realização de exercícios 
na água com uso do Hydro-Boots e da caneleira de 
EVA. A pesquisa está em desenvolvimento na 
piscina do Centro de Saúde da Universidade Ti-
radentes – Ninota Garcia. Trata-se de um estudo 
analítico, observacional e transversal onde foram 
incluídos na pesquisa indivíduos saudáveis, sed-
entários entre 18 e 30 anos que não apresentam 
alteração neuromusculoesquelética e não tenham 
passado por cirurgias prévias de membros inferi-
ores. Avaliou a ativação muscular dos flexores e 
extensores do joelho com o uso dos dois tipos de 
equipamentos por meio da analise eletromiográ-
fica subaquática. Constatou-se uma maior ativação 
muscular para os extensores e flexores de joelho 
com o uso do Hydro-Boots em comparação ao uso 
da caneleira de EVA.
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Introdução
A Fisioterapia Aquática é um recurso fi-

sioterapêutico utilizado com o objetivo de pro-
mover melhorias como redução da dor, melhora 
das habilidades funcionais e restrições físicas, ao 
mesmo tempo em que fornece grande quanti-
dade de informações sensoriais promovendo uma 
melhora das reações de equilíbrio corporal. É um 
recurso de grande importância, uma vez que ex-
ercícios aquáticos são realizados com a ação da 
gravidade diminuída promovendo maior ganho de 
ADM, força e resistência muscular. Devido à dife-
rença de densidade, viscosidade de fluidos e pela 
força do empuxo o exercício na água quando real-
izado contra essas forças com equipamentos resis-
tidos promovem uma maior resistência durante a 
execução do movimento, outros fatores que tam-
bém podem promover o aumento da resistência é 
a pressão hidrostática e a tensão superficial. 

Vários equipamentos vêm sido desenvolvi-
dos e pesquisados para aprimorar ainda mais a re-
abilitação aquática, um deles é o Hydro-Tone, um 
dispositivo que gera resistência ao ser movido pela 
água em qualquer direção e variação de velocidade, 
este é usado para membros inferiores e o Hydro-
Bells usado em membros superiores. 

A eletromiografia é uma técnica utilizada 
para estudo da atividade elétrica das unidades moto-
ras e ativação muscular. Alguns estudos têm mostra-
do por meio da EMG que o exercício aquático re-
sistido também promove adaptações funcionais e 
hipertróficas no sistema neuromuscular. Na análise 
eletromiográfica com utilização do equipamento re-
sistido Hydro-Boots, a ativação muscular dos isquio-
tibiais e do quadríceps femoral é maior quando o 
movimento é realizado na angulação de 90 graus, 
este equipamento aumenta cerca de 30% a 40% a 
área frontal promovendo uma maior resistência ao 
movimento e possibilitando  melhoras na resistên-
cia muscular e promove hipertrofia.

Materiais e Métodos
Trata-se de um estudo analítico, observacional, 

transversal. Os participantes serão recrutados do cur-

so de fisioterapia da Universidade Tiradentes, foram 
estabelecidos critérios de inclusão como, indivíduos 
saudáveis e sedentários, de acordo com o Question-
ário Internacional de atividade Física (IPAQ), com 
idades entre 18 e 30 anos e critérios de exclusão como, 
indivíduo com alteração neuromusculoesquelética ou 
que tenha realizado cirurgia prévia em membros in-
feriores, e alterações na pele que impossibilite a en-
trada na piscina. Será avaliada a ativação muscular dos 
flexores (semitendíneo e semimembranáceo e bíceps 
femoral) e extensores do joelho (quadríceps). Para a 
coleta dos dados será utilizado um eletromiógrafo de 
superfície, eletrodos bipolares, auto-adesivos e des-
cartáveis, um eletrodo monopolar de referência auto 
adesivo e descartável, foi utilizado um No-break, para 
evitar a interferência da rede elétrica na capitação do 
sinal. Os eletrodos e cabos foram isolados cuidadosa-
mente do meio aquático com uma proteção trans-
parente e auto-adesiva. Foi realizada tricotomia na 
região muscular avaliada limpa com gaze embebida 
em álcool. Todos os indivíduos serão submetidos a 
uma avaliação inicial para identificar o padrão de ati-
vação do quadríceps e isquiotibiais para compará-los 
com as demais avaliações a serem realizadas com os 
dois equipamentos (caneleira de EVA e Hydro-Boots), 
posteriormente foi realizada a vedação dos eletrodos 
e cabos com o uso de filme transparente adesivo, fita 
cirúrgica transparente e vaselina. Os equipamentos 
foram posicionados no membro inferior dominante 
de cada um, e todos os indivíduos foram instruídos 
a realizarem os exercícios na piscina, em velocidade 
autosselecionada, o movimento foi realizado a partir 
de uma flexão máxima do joelho até a extensão total. 
A pesquisa está a ser realizada na piscina do Centro 
de Saúde da Universidade Tiradentes – Ninota Gar-
cia,  com temperatura do meio a 33 graus Celsius. Os 
sinais eletromiográficos serão processados, filtrados 
e analisados pelo programa AcqKnowledge 3.7.1.

Resultados e Discussão
Foi calculada o RMS (raiz da média ao 

quadrado) para cada músculo, bem como a % da 
CIVM (sinal normalizado). Foi realizada apenas 
uma avaliação, com uma pessoa saudável, do gêne-
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ro feminino, 21 anos. Ao analisar os valores das 
três coletas, foi verificado um valor de CIVM com 
média de 4,66 µV (DP = 0,02). O valor bruto da 
RMS durante o exercício com a caneleira de EVA 
foi de 71,74 µV. Já no exercício com o Hydro-Boots 
o valor obtido foi de 121,17 µV.

Conclusões
Foi observado que o valor da ativação mus-

cular com o uso do equipamento Hydro-Tone 
Boots foi superior ao uso do equipamento canelei-
ra de EVA. Desta forma conclui-se que o exercício 
realizado com o Hydro-boots exigiu um maior re-
crutamento de unidades motoras devido a o equi-
pamento atuar de forma mais eficiente contra as 
forças de empuxo e arrasto, enquanto o equipa-
mento caneleira de EVA, por ser um  flutuador, 
atua apenas contra a força de empuxo. 
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Resumo
O aumento do número de quedas tem sido 

considerado um problema de saúde pública. Com 
o passar dos anos, os idosos sofrem algumas alter-
ações que causam problemas na funcionalidade, de 

forma progressiva e irreversível, o que pode gerar 
danos nas suas vidas. A prática de atividade física vai 
favorecer aos idosos a manutenção da independên-
cia, da saúde e da qualidade de vida e pode reduzir o 
uso de serviços de saúde e de medicamentos, como 
também o risco de desenvolver quedas, doenças ou 
morte. Este estudo Tem como objetivo analisar a  
associação entre o medo e risco de quedas em idosas 
praticantes de atividade física com idade acima de 
60 anos residentes em Sergipe que façam atividade 
física 3 vezes por semana durante com duração de 
20 minutos e idosas sedentárias, que consigam reali-
zar as tarefas corretamente.  Trata-se de um estudo 
analítico, observacional, transversal. Para a avaliação 
dinâmica, foi utilizados os testes de Escala Interna-
cional de Eficácia de Quedas - Falls Efficacy Scale-
internacional – Brasil (FES-I BRASIL), TUG teste 
(Timed Up and Go) e Marcha Tandem (MT), para a 
avaliação estática foi utilizado o Teste do alcance – 
Functional Reach test (FRT). Não foram encontra-
das diferenças nas variáveis FES (p= 0,116), TUG 
(p= 0,172), TA (p= 0,136) e TM (p= 0,193) Ainda 
há poucos números de amostra que possa relacio-
nar a falta de equilíbrio com o medo de cair.

Introdução 
A velocidade do crescimento da população 

idosa mundial é observada por todos.  Assim como 
no Brasil, um exemplo de país emergente que teve 
um engrandecimento. Incluso com o avanço da 
idade surgem modificações nos sistema músculo 
esquelético, neuromuscular e cognitivo. Essas al-
terações causam problemas na funcionalidade, de 
forma progressiva e irreversível, o que pode gerar 
danos na vida do idoso.  Um dos problemas mais 
frequente é o risco de queda, pois, pode levar a uma 
diminuição da qualidade de vida, tendo  como cau-
sa a redução de massa nos membros inferiores que 
proporciona alteração na marcha, fraqueza muscu-
lar,  falta de equilíbrio,  diminuição da amplitude de 
movimento e agilidade. Esse tipo de acidente pode 
ser evitado com a prática de exercício físico. 

A prática de atividade física vem sendo cada 
vez mais reconhecida por apresentar seu benefício 
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físico, psicológico e social. Entre os idosos ela vai 
favorecer manutenção da independência, da saúde 
e da qualidade de vida e pode reduzir o uso de ser-
viços de saúde e de medicamentos, como também 
o risco de desenvolver doenças ou morte. Quando 
um idoso sofre um acidente por quedas, além de 
ocasionar uma diminuição da mobilidade tam-
bém pode causar dependência física permanente 
ou temporária devido à lentidão do processo de 
reabilitação. Em decorrência disso, eles tendem a 
restringir suas atividades por motivos de incapaci-
dades, medo de cair novamente e dores resultantes 
de lesões, agravando ainda mais o declínio funcio-
nal e psicológico para sua qualidade de vida. 

O aumento do número de quedas tem sido 
considerado um problema de saúde pública, em 
virtude de sua alta ocorrência, as resultantes com-
plicações para a saúde e os custos assistenciais 
que acarreta. Esse tipo evento aumenta progres-
sivamente com a idade em ambos os sexos, estu-
dos mostram que pessoas com idade acima de 65 
anos caem pelo menos uma vez por ano, sendo 
que 40% delas tem idade acima de 85 anos e que o 
numero de quedas pode estar relacionado ao sed-
entarismo.  Sendo assim, o presente estudo tem 
como objetivo analisar a  associação entre o medo 
e risco de quedas em idosas praticantes e não prati-
cantes de atividade física.

Materiais e métodos 
Trata-se de um estudo analítico, observa-

cional, transversal. Foram recrutadas neste estudo 
idosas residentes no estado de Sergipe, pratican-
tes  e não praticantes de atividade física. Foram 
incluídas no estudo idosas com idade a partir de 
60 anos que praticam exercício físico pelo menos 3 
vezes na semana com duração mínima de 20 minu-
tos, de acordo com os critérios do American College 
of  Sports Medicine e idosas que não realizam ne-
nhum tipo de exercício físico. As idosas incluídas 
em ambos os grupos devem apresentar uma boa 
compreensão das informações. Foram excluídas 
idosas portadoras de doenças neuromusculares, 
labirintite não tratada, déficit visual e auditivo que 

impeçam a realização dos testes físicos, responder 
ao questionário e que usem dispositivos de auxílio 
para a marcha. Foram excluídas também, aquelas 
que reprovaram no Mini Exame de Estado Mental 
(MEEM). Foram avaliados o risco de quedas (es-
tático e dinâmico) e o medo de quedas. Todas as 
idosas incluídas na pesquisa assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido

Para avaliar o medo de quedas (avaliação 
dinâmica), foi utilizado a  Escala Internacional de 
Eficácia de Quedas - Falls Efficacy Scale-inter-
nacional – Brasil (FES-I BRASIL) - Consiste em 
um questionário com 16 domínios que abrangem 
diferentes atividades de vida diária, com quatro 
possibilidades de respostas e respectivos escores 
de um a quatro (“Nem um pouco preocupado” 
a “Extremamente preocupado”). Para avaliar o 
risco de quedas (avaliação dinâmica) foi utilizado o 
TUG teste (Timed Up and Go) – Onde o idoso deve 
sentar-se em uma cadeira com braços e é demar-
cada uma distância de três metros à frente no chão. 
Ao receber a ordem “vá”, devendo caminhar até a 
marca no piso, girar, voltar e sentar-se na cadeira, 
com o tempo medido com um cronômetro. A 
Marcha Tandem (MT) - O idoso é orientado a de-
ambular de modo que o calcâneo não dominante 
ficasse a frente dos artelhos do outro pé. A sua 
interpretação consiste no número de passos dados 
pelo indivíduo sobre uma linha reta. Para avaliar 
Risco de quedas (avaliação estática) foi utilizado 
o Teste do alcance – Functional Reach test (FRT) 
– que constite em orientar o sujeito para ficar de 
pé com o ombro direito próximo a uma parede 
e realizar flexão anterior do braço a 90°, com os 
dedos da mão em flexão. Após esse procedimento 
pede-se ao sujeito que tente alcançar algum objeto 
à frente sem dar passos ou compensações.

Resultados e Discussão 
Não foram encontradas diferenças nas 

variáveis FES (p= 0,116), TUG (p= 0,172), TA (p= 
0,136) e TM (p= 0,193) entre as idosas praticantes 
e não praticantes de atividade física. Entretanto 
pode ser verificado que o grupo de praticantes de 
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atividade física apresentaram melhores resultados 
quando comparadas ao grupo de não praticantes. 
Ao correlacionar o medo de cair com o risco de 
quedas, tanto estático quanto dinâmico, foram 
encontradas correlações fracas e insignificantes. 
O resultado encontrado justifica-se pelo pequeno 
tamanho da amostra, o que caracteriza um erro do 
tipo II.

Conclusões
 Através desse estudo podemos concluir 

que os idosos praticantes de atividade física têm 
um melhor desempenho físico comparado com o 
grupo de não praticantes, isso é perceptível não 
apenas por melhorar a qualidade de vida, mas tam-
bém por propiciar independência e funcionalidade 
a eles. Ainda há poucos números de amostra que 
possa relacionar a falta de equilíbrio com o medo 
de cair.
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dade antioxidante, Caramujo Africano. 

Resumo: 
O caramujo africano (Achatina fulica), per-

tencente à família Achatinidae, encontra-se entre 
as cem espécies exóticas invasoras do mundo. 
Por ser facilmente adaptável, possui um hábito 
generalista, alta resistência a variáveis ambientais 
e elevado potencial reprodutivo, tornando-se um 
problema de saúde pública. Este molusco é o hos-
pedeiro do Angiostrongylus cantonensis, o agente eti-
ológico da meningite eosinofílica. Seu muco vem 
sendo utilizado, ao logo dos anos, para fins ter-
apêuticos e cosméticos. Este trabalho tem o intuito 
de avaliar a atividade antioxidante do muco do car-
amujo africano e dos extratos da planta medicinal 
Punica granatum (romã) usada para alimentá-lo e de 
verificar se o metabolismo do caramujo pode in-
fluenciar na atividade das substâncias das espécies 
vegetais utilizadas como alimento. Os moluscos 
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serão submetidos à massagem da glândula podal, 
a fim de estimular a liberação de secreção muco-
glicoprotéica pelo espécime. As fezes e o muco 
deverão ser submetidos à avaliação parasitária evi-
tando contaminações Para avaliação da atividade 
antioxidante do muco do caramujo e dos extratos 
do vegetal serão utilizados os métodos de avalia-
ção da atividade sequestrante de radical DPPH - 
1,1-difenil-2-picrilidrazil e o ABTS - 2,2´- azinobis 
(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) e análise 
em CLAE. Espera-se que a partir dos resultados 
obtidos seja possível traçar estratégias a serem uti-
lizadas para o controle do caramujo africano, tais 
como a imobilização de vias enzimáticas que pro-
duzam substâncias importantes para a sua sobre-
vivência, assim como, verificar a possibilidade de 
produção de metabólitos ativos ou capazes de po-
tencializar a atividade antioxidante de substâncias 
com potencial já descrito. 

Introdução 
O caramujo africano (Achatina fulica), per-

tencente à família Achantinidae, encontra-se en-
tre as cem espécies exóticas invasoras do mundo. 
Por ser facilmente adaptável, possui um hábito 
generalista, alta resistência a variáveis ambientes e 
elevado potencial reprodutivo se tornou um prob-
lema de saúde pública. Este molusco é hospedeiro 
do Angiostrongulus cantonensis, o agente etiológico 
da meningite eosinófilica. A secreção produzida 
por escargots é comumente denominada como 
muco cutâneo. A liberação do muco em molus-
cos pulmonares ocorre por secreção apócrina e é 
constituída por uma mistura de substâncias pro-
duzidas por glândulas cutâneas, principalmente 
as pediosas. Esta secreção é conhecida, desde os 
primórdios da humanidade, devido a suas aplica-
ções terapêuticas e cosméticas. A. fulica é capaz de 
produzir secreção glicoproteica com atividade an-
timicrobiana contra as espécies Staphylococcus aureus 
e Staphylococcus epidermidis. Dentro deste contexto, 
este trabalho tem o intuito de avaliar a atividade 
antioxidante, possivelmente apresentada pelos 
extratos das plantas medicinais, utilizadas como 

alimento, verificando se houve redução ou se foi 
intensificada, após metabolização do vegetal pelo 
caramujo. Foram utilizadas para avaliação da ação 
antioxidante do muco as espécies: Lactuca sativa (al-
face) como controle e Punica granatum L. (romã) 
como alimento. A espécie P. granatum L. é uma 
fruta originária do Oriente Médio e contem na sua 
composição compostos fenólicos que apresentam 
potencial antioxidante. 

Materiais e métodos 
Material biológico
Inicialmente foi realizada a coleta da espé-

cie Achatina fulica (10 caramujos), no município de 
Itaporanga/SE de acordo com o método descrito 
por Fischer e Colley (2005). As fezes dos caramu-
jos foram submetidas a testes parasitológicos de 
acordo método de Lutz (1998) para possível iden-
tificação de parasitos, evitando assim contamina-
ção. Logo após, foram divididos em dois grupos 
de acordo com a espécie da planta que foram ali-
mentados durante 15 dias, sendo elas: Lactuca sa-
tiva (alface) e Punica granatum (romã), sendo a L. 
sativa o controle. Os moluscos foram submetidos 
à massagem da glândula podal, a fim de estimular 
a liberação do muco, que foi purificado utilizando 
o método de centrifugação e, posterior extração 
utilizando como solvente metanol.

Obtenção dos extratos
Inicialmente, foi realizada a coleta da Romã 

(P. granatum) no município de Itaberaba/BA e, 
posteriormente, a identificação da exsicata no her-
bário da Universidade Tiradentes com número de 
inscrição 0321. O fruto dessa espécie foi seco em 
estufa de ventilação a 55°C no LBMat e, em se-
guida, realizada moagem do material seco em mo-
inho de facas. Logo após, foi feita a granulometria 
em peneira com tampa número 32 e armazenado 
em frasco âmbar, obtendo uma massa de 100 g. 
O material vegetal obtido foi submetido à extra-
ção sob-refluxo com aquecimento de duas horas, 
utilizando os solventes metanol e água, obtendo 
os extratos metanólico e hidrometanólico, de acor-
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do com metodologia realizada por Nascimento 
(2013). Os extratos obtidos foram rotaevaporados, 
obtendo 3,902 g do extrato metanólico e 3,529 g 
do extrato hidrometanólico, os quais foram arma-
zenados em refrigerador. 

Resultados e Discussão 
Neste período foram obtidos os extratos 

da espécie P. granatum (Romã), metanólico e hidro-
metanólico, nomeados RM (3,902 g) e RMA (3,529 
g), respectivamente. Estes extratos encontram-se ar-
mazenados em refrigerador para análise de CLAE. 

As fezes dos 18 caramujos obtidos no mu-
nicípio de Simões Dias/SE foram submetidos a 
testes parasitológicos, obtendo resultado negativo. 
Os caramujos foram separados em dois grupos 
de acordo com as espécies que foram alimentadas 
(L. sativa e P. granatum) Figura 1. Em seguida, foi 
realizada a extração do muco através de massa-
gem podal, obtendo 5 mL de muco por caramujo. 
Observou-se que este tipo extração não apresenta 
bom rendimento e dependente do tempo que o 
caramujo foi retirado do seu habitat natural. Logo 
após, foi realizada a purificação do muco por cen-
trifugação seguido da extração com álcool metí-
lico. Após ter sido seco, em capela, foi armazenado 
em refrigerador para posterior análise em CLAE. 

Figura 1 – Caramujos africanos sendo ali-
mentados com romã

Conclusões 
A conclusão das análises previstas, para re-

alização do controle do caramujo africano, através 

da imobilização de vias enzimáticas e a verificação 
da produção de metabólitos ativos ou capazes de 
potencializar a atividade antioxidante de substân-
cias, é necessário dar continuidade a este projeto.
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Resumo: 
A Classificação Internacional de funcionali-

dade e Incapacidade (CIF) foi introduzida como uma 
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ferramenta prioritária na contribuição e qualificação 
da informação para a melhoria do gerenciamento no 
Sistema de Saúde (BRASIL, 2008). OBJETIVO: Aval-
iar a capacidade funcional dos usuários assistidos pelo 
Sistema Único de Saúde em média e baixa complexi-
dade de acordo com Classificação Internacional de 
Funcionalidade e Incapacidade em um dos dois Cen-
tros de Reabilitação Motora de Sergipe. METODO: 
Pesquisa de campo e avaliativa, com N=25 indivíduos, 
entre 18 e 64 anos, com diagnostico clínico neurológi-
co. Os mesmos eram classificados pela CIF visando: 
corpo, estrutura, desempenho e fator ambiental, além 
da mensuração angular das articulações com flexí-
metro pendular. RESULTADO: Na função do corpo 
foi visto significância (p<0.001) para deficiência mod-
erada nas articulações, músculos e forças; nas estrutu-
ras do corpo foi observado comprometimento grave 
em membro superior com ausência parcial de movi-
mento, moderado e com ausência parcial em coluna 
e nos membros inferiores, em todos os seguimentos 
predomínio do lado direito ou em ambos os lados; as 
atividades demonstraram deficiência moderada para 
realizar tarefas e deficiência grave para atividades com-
plexas, a participação teve comprometimento mod-
erado para tarefas domesticas e comprometimento 
moderado a grave em tarefas domesticas complexas; 
nos fatores ambientais houve facilitador elevado para 
medicamentos e leve para produtos e tecnologia. A 
fleximetria foi significativa (p<0.001) em relação à 
flexão plantar de tetraparéticos quando comparados a 
hemiparéticos. CONCLUSÃO: O perfil atendido foi 
de pacientes com deficiência moderada. O tônus apre-
sentou deficiência moderada. Os membros superiores 
são mais comprometidos que os inferiores com ausên-
cia parcial à direita. As atividades de participação e des-
empenho também se apresentam de forma moderada, 
com facilitador elevado para medicamentos e leve para 
produtos e tecnologias. 

Introdução 
A Classificação Internacional de funciona-

lidade e Incapacidade (CIF) foi introduzida como 
uma ferramenta prioritária na contribuição e quali-
ficação da informação para a melhoria do geren-

ciamento no Sistema de Saúde. A CIF responderá 
questões importantes de Saúde Pública, pois ela irá 
perceber em qual estado esta pessoa se encontra 
(BRASIL, 2008).

Materiais e métodos 
Pesquisa de campo e avaliativa, com N=25 

indivíduos, entre 18 e 64 anos, com diagnostico 
clínico neurológico. Os mesmos eram classificados 
pela CIF visando: corpo, estrutura, desempenho e 
fator ambiental, além da mensuração angular das 
articulações com flexímetro pendular para analise 
das estruturas musculares e articulares.

 
Resultados e Discussão 
   Na função do corpo foi visto significância 

(p<0.001) para deficiência moderada nas articula-
ções, músculos e forças; nas estruturas do corpo 
foi observado comprometimento grave em mem-
bro superior com ausência parcial de movimento, 
moderado e com ausência parcial em coluna e nos 
membros inferiores, em todos os seguimentos pre-
domínio do lado direito ou em ambos os lados; as 
atividades demonstraram deficiência moderada para 
realizar tarefas e deficiência grave para atividades 
complexas, a participação teve comprometimento 
moderado para tarefas domesticas e comprome-
timento moderado a grave em tarefas domesticas 
complexas; nos fatores ambientais houve facilitador 
elevado para medicamentos e leve para produtos e 
tecnologia. A fleximetria foi significativa (p<0.001) 
em relação à flexão plantar de tetraparéticos quando 
comparados a hemiparéticos.
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Conclusões 
 O perfil atendido foi de pacientes com de-

ficiência moderada. O tônus apresentou deficiên-
cia moderada. Os membros superiores são mais 
comprometidos que os inferiores com ausência 
parcial à direita. As atividades de participação e de-
sempenho também se apresentam de forma mod-
erada, com facilitador elevado para medicamentos 
e leve para produtos e tecnologias. 
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Resumo
Introdução: A Classificação Internacio-

nal de Funcionalidade, Incapacidade e saúde 
(CIF) relata os estados de saúde de pessoas por-
tadoras de alguma deficiência motora a partir de 
cinco categorias que permiti descrever situações 
referentes as restrições e funcionalidade (FAR-
IAS; BUCHALA, 2005).   Objetivo: Verificar 
o perfil de pacientes através da CIF em paci-
entes neurológicos de média e baixa complexi-
dade assistidos pelo Sistema Único de Saúde em 
Clínica Escola de Fisioterapia em Universidade 
Privada. Metodologia: Trata-se de uma pes-
quisa prospectiva, de campo e analítica, com 
N=47 pacientes com idade entre 18 a 64 anos 
com diagnóstico clínico de comprometimento 
neurológico, classificados de acordo com a CIF 
e seus constructos para função do corpo, estru-
tura do corpo, desempenho (atividades e partici-
pação), e fatores contextualizados (ambientais e 
pessoais). Os dados foram analisados de acordo 
com o teste Qui-quadrado, respeitando p<0.05. 
Resultados: Foi encontrado valores significati-
vos para comprometimento motor leve e mod-
erado; ausência parcial de movimento, onde os 
MMII são mais comprometidos que os MMSS; 
já o desempenho das atividades e participação, 
não apresentaram incapacidade para tarefa sim-
ples, porém incapacidade para as complexas; 
e faz uso regular das tecnologias. Conclusão: 
Através da CIF foi possível delinear o perfil dos 
pacientes do centro de Reabilitação de referên-
cia do município de Sergipe apresentando com-
prometimento leve e moderado para as deficiên-
cias motoras.
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Resumo:
A produção de pólen apícola é considerada 

uma das atividades mais rentáveis na apicultura. 
Apesar do grande potencial polinífero do estado 
de Sergipe, não há produção suficiente. Alguns fa-
tores podem influenciar diretamente na produção: 
equipamentos adequados, manejo, mão de obra es-
pecializada, flora polinífera, patologia apícola, lon-
gevidade da rainha e genética das abelhas. O ob-
jetivo do presente trabalho foi avaliar a produção 
mensal e anual de pólen apícola e correlacionar 
com o comportamento higiênico em colônias de 
abelhas africanizadas para aplicação em trabalhos 
de melhoramento. A produção foi avaliada por 
meio de pesagens mensais durante 5 dias. O teste 
comportamento higiênico foi realizado com base 
no método de perfuração de crias, durante uma 
estação chuvosa e outro em uma não-chuvosa. 
Os dados foram analisados pelo teste de ANOVA 

e pós-teste de Tukey, e correlações de Pearson, 
considerando significativo para p<0,05 (n=21). 
A variabilidade entre as colônias com relação a 
produção de pólen foi estatisticamente significa-
tiva (p<0,05, p=0,04). O mês mais produtivo foi 
maio (7300g). Foram classificadas 7 colônias como 
higiênicas e 14 não-higiênicas, a produção media 
das colônias higiênicas (1834g) foi 931g a mais que 
as não-higiênicas (903g), sendo estatisticamente 
significativo p<0,05). A chuva (p<0,05) influen-
ciou negativamente na produção de produtividade 
do pólen, porém não foi um fator terminante. 
Para realização de trabalhos de seleção e melho-
ramento genético para produção de pólen deve-se 
ser levada em consideração a seleção das colônias 
quanto ao comportamento higiênico.

Introdução 
O estado de Sergipe destaca-se como grande 

produtor de pólen apícola, que concentra-se na 
região do município de Brejo Grande, detentor de 
um dos mais baixos Índices de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do país.  A produção de pólen apí-
cola é uma atividade muito valorizada, mas exige 
maior nível tecnológico comparado a produção de 
mel (BRITO, 2014). Doenças e pragas apícolas é 
um dos fatores que pode limitar a produção devido 
a quedas bruscas na população tornando-se ne-
cessário, portanto, a utilização de métodos que ven-
ham controlar ou impedir o desenvolvimento des-
tas, como a aplicação do comportamento higiênico, 
o qual é de extrema importância para estudos gené-
ticos, como seleção de linhagens mais higiênicas, 
que visa aumentar a frequência dos genes desejáveis 
obtendo assim sucesso relacionado ao desenvolvi-
mento e produtividade (GRAMACHO & GON-
ÇALVES, 2009 a,b). 

Materiais e métodos 
O experimento foi realizado em um apiário 

comercial, localizado no município de Brejo Grande, 
no povoado de Brejão dos negro-SE-Brasil, no perío-
do de fevereiro de 2014 a 2015. As avaliações das 
colmeias foram feitas pesando o pólen retirado dos 
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coletores no próprio apiário, colocados em recipiente 
plástico e pesados com uma balança portátil digital 
em um período de cinco dias seguidos durante cada 
mês. Durante o período das pesagens foram coleta-
dos dados climáticos de temperatura, umidade, vento 
e chuva no Instituto Nacional de Meteorologia (IN-
MET). Para a avaliação do comportamento higiênico 
foi utilizado o método de perfuração de crias descri-
to por Newton e Ostasiewski (1986) e modificado 
por Gramacho e Gonçalves (1994 e 1999). Foram 
avaliadas duas estações climáticas: período chuvoso 
(em julho) e não-chuvoso (janeiro). Foi utilizado o 
programa BioEstat 5.3 para as análises estatísticas, 
e análise de variância ANOVA-onde way e pós test 
de Tukey, e para correlação da produção de pólen e 
os fatores climáticos foi aplicado teste de Correlação 
Linear de Pearson.

Resultados e Discussão 
Foram avaliadas um total de 21 colônias, 

onde 7 foram classificadas como higiênicas e 
14 não higiênicas. As colmeias mais produtivas 
foram as higiênicas (removem acima de 80% de 
crias mortas), que produziram em média 1834g 
enquanto as não-higiênicas 903g, com uma dife-
rença 931g, diferença estatisticamente significante 
(p<0,050, p=0,0431). Estes resultados, corrobora 
com encontrados por PANKIW et al., 2008; MES-
SAGE, 2010; MACHADO, 2013) demonstram 
que colônias higiênicas são mais aptas na produção 
de pólen por terem mais áreas de crias abertas, es-
timulando o forrageio das abelhas campeiras para 
coleta de pólen devido aos feromônios das crias. 
Os meses mais produtivos que foram respectiva-
mente maio (7300g), junho (6397g), julho (6400g) 
e janeiro (5330g). Dos fatores climáticos estuda-
dos, apenas a chuva foi estatisticamente significan-
te (p<0.0173), mas não determinante na produção 
de pólen, pois durante o período de estudo não 
registrou-se ocorrências de longos e constantes 
períodos chuvosos, no entanto esta variável pode 
ter contribuído para a baixa produção no período, 
devido a redução das atividades forrageiras das 
operárias.

Conclusões
As colônias higiênicas foram superiores em 

produção que as não higiênicas, demostrando que 
o comportamento higiênico deve ser aplicado em 
trabalhos de seleção para alta produção de pólen. 
Dos fatores climáticos, apenas chuva tem influen-
cia na produção (p<0.0173), porem não é um fator 
determinante na produção de pólen apícola.
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Resumo 
Esse projeto objetiva definir o método mais 

eficaz e fidedigno de indução à lesão medular, de 
modo a avaliar as consequências traumáticas dos 
modelos experimentais, analisar as alterações do 
comportamento motor das duas formas de lesão, 
bem como verificar os achados histomorfológicos 
de para padronização do procedimento cirúrgico. 
Trata-se de uma pesquisa do tipo experimental e in-
tervencional, onde estão sendo utilizados 12 ratos 
da raça Wistar, submetidos à indução de lesão por 
compressão e hemissecção da medula. As avaliações 
estão sendo realizadas em 3 e 7 dias em ambos os 
grupos. Assim, será observado o comprometimento 
funcional e comportamental nas lesões aguda e suba-

guda, respectivamente. A análise comportamental 
segue o protocolo descrito por Basso, Beattie e Bres-
nahan a partir de uma escala de avaliação locomo-
tora padronizada. No 3º e 7º dias pós-operatórios, os 
animais serão eutanasiados, terão os gastrocnêmios e 
medula espinhal retirados e embebidos em formol a 
10%. Posteriormente, serão confeccionados os cor-
tes para análises histológicas e histopatológicas asso-
ciadas ao processo inflamatório e de reparação. Caso 
este propósito ocorra, serão iniciadas novas pesqui-
sas para maiores elucidações. 

Introdução 
O traumatismo raquimedular (TRM) é 

caracterizada como uma das patologias que mais 
atingem a sociedade moderna, afetando princi-
palmente, indivíduos jovens, hígidos e economi-
camente ativos, representando um problema rel-
evante de saúde pública (ANDRADE et al., 2010). 

Trata-se de uma lesão traumática que atinge 
a medula, apresenta quadro funcional provisório 
ou irreversível e provoca danos sensoriais e mo-
tores ao indivíduo lesado. Vários modelos experi-
mentais de lesão medular foram descritos durante 
os últimos 90 anos, a seguir: clips para aneurisma, 
cateteres com balões (KHAN et al., 2010), con-
tusão por queda de peso (TORRES et al., 2010), 
placas compressivas (SILVA, 2006), transecção 
(LIU et al., 2010), hemissecção medular, cabos 
circunferências e estreitamento do canal vertebral 
(CARLSON et al., 2003). 

Dos procedimentos cirúrgicos supracitados, 
a hemissecção medular e a contusão por queda de 
peso são utilizados pelo Programa de Pós-Gradu-
ação em Saúde e Ambiente da Universidade Tira-
dentes. Desse modo, há a necessidade de definir o 
método mais eficaz e fidedigno de indução à lesão 
medular, com intuito de avaliar as consequências 
traumáticas dos modelos experimentais, analisar 
as alterações do comportamento motor das duas 
formas de lesão, bem como verificar os achados 
histomorfológicos para padronização do procedi-
mento cirúrgico. 
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Materiais e métodos
O presente estudo caracteriza-se como ex-

perimental e intervencional. Estão sendo utilizados 
12 ratos da raça Wistar (Rattus norvegicus albinus), 
com 5 semanas de idade de ambos os sexos pro-
venientes do Biotério da Universidade Tiradentes.

Os 12 animais serão divididos em 2 grupos, 
grupo 1 = 6 ratos cirurgiados pelo processo de 
compressão medular e observados durante 3 e 7 
dias; grupo 2 = 6 ratos cirurgiados pelo método 
de hemissecção da medula e observados durante 
3 e 7 dias.

As avaliações serão realizadas em 3 e 7 
dias, a partir do teste BBB, que avalia a capacid-
ade locomotora do animal (BASSO et al., 1995). 
Para avaliação das características histológicas e his-
topatológicas associadas ao processo inflamatório 
(reparação), serão analisadas as secções histológi-
cas coradas em HE, observando-se os seguintes 
critérios: Intensidade e tipo do infiltrado infla-
matório; Categorização do processo inflamatório.

Resultados parciais 
Os procedimentos cirúrgicos e os testes 

comportamentais foram iniciados com o método 
de compressão medular dos primeiros 3 animais. 
Porém, ainda não é possível apresentar resultados 
do projeto, pelo fechamento do local de realiza-
ção dos procedimentos cirúrgicos. Além disso, o 
retorno e utilização do biotério será priorizado 
aos alunos em programas de mestrado, o que gera 
condições que desfavoreceram o andamento do 
projeto.
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Resumo: 
A Paralisia Cerebral (PC) é uma lesão no 

cérebro imaturo, com predominante distúrbio 
do desenvolvimento motor resultando em alter-
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ações na biomecânica corporal. O objetivo deste 
estudo foi avaliar ergonomicamente e antropo-
metricamente refletindo o nível funcional e quali-
dade de vida de crianças com PC cadeirantes, 
frequentadoras de clínicas de Fisioterapia e suas 
correlações, além de analisar a influência do nível 
socioeconômico nas adequações das cadeiras de 
rodas. Foram avaliadas 50 crianças (02 a 12 anos; 
ambos os sexos), através das medidas ergonômi-
cas e antropométricas, além de instrumentos de 
avaliação. A análise foi realizada pelo teste Krus-
kal Wallis e pós teste Dunn’s, além de correlação 
de Spearman e Qui-quadrado, após normalidade 
da amostra, com nível de significância de p<0,05. 
Houve influência do nível socioeconômico nas ad-
equações das cadeiras de rodas das crianças com 
PC e inadequações na classe social C1, C2, D e E 
(40%; p<0,001). Essas inadequações foram entre 
largura do assento da cadeira de rodas e largura do 
quadril; largura do encosto da cadeira e largura dos 
ombros; e suportes de descanso para os braços e 
pernas. Já a altura do encosto; altura do assento; 
profundidade do assento; e apoio para os pés 
encontraram-se adequados.  A capacidade funcio-
nal da qualidade de vida está diretamente correla-
cionada com a função motora grossa (r = -0,48; 
p<0,0003). Pode-se concluir que há relação entre 
as medidas ergonômicas das cadeiras de rodas e 
as medidas antropométricas das crianças com PC 
ao baixo nível socioeconômico, influenciando na 
qualidade de vida. 

Introdução 
A Paralisia Cerebral (PC), também conhe-

cida como encefalopatia crônica não progressiva, é 
o resultado de uma lesão no cérebro imaturo, com 
predominante distúrbio no seu desenvolvimento 
motor. Seu resultado são alterações na biomecâni-
ca corporal, causadas por quaisquer condições que 
levem a uma anormalidade do Sistema Nervoso 
Central. A depender do local afetado, pode levar a 
alterações no tônus muscular, na postura, provocar 
dificuldades funcionais dos movimentos, gerando 
movimentos involuntários e alteração no equilíbrio 

(GARÇÃO, 2011; ARAÚJO; SILVA; MENDES, 
2012; TEIXEIRA, 2012; ROTHSTEIN, 2013; 
SANTOS, 2013; SILVA et al., 2015).

Neste sentido, apesar dos inúmeros bene-
fícios que a cadeira de rodas pode trazer à criança 
com PC, ainda assim, pode acarretar alterações 
posturais e o surgimento de contraturas e deformi-
dades, se as medidas ergonômicas adequadas não 
forem levadas em consideração, além de fazer-se 
de fundamental importância uma avaliação prévia 
para a prescrição deste mobiliário, assegurando a 
obtenção de um dispositivo mais apropriado.

O objetivo deste estudo foi avaliar er-
gonômica e antropometricamente refletindo o 
nível funcional e qualidade de vida de crianças 
com Paralisia Cerebral cadeirantes, frequentadoras 
de clínicas de Fisioterapia e suas correlações; além 
da influência do nível socioeconômico nas adequa-
ções das cadeiras de rodas.

Materiais e métodos 
Este estudo caracteriza-se como descritivo 

diagnóstico, do tipo transversal analítico, sendo 
avaliadas 50 crianças com diagnóstico clínico de 
Paralisia Cerebral (CID 10 – G80), de ambos os 
sexos, com faixa etária entre 02 e 12 anos, que fazem 
uso de cadeira de rodas. O estudo foi realizado no 
período de 03/2014 e 02/2015, em sete Clínicas de 
Fisioterapia do Município de Aracaju – SE, sendo 
cinco com prioridade de convênio com o Sistema 
Único de Saúde (SUS) e duas particulares.

A análise dos dados foi realizada através do 
Software GraphPad Prism 6.01 pelo teste Kruskal 
Wallis e pós teste Dunn’s, além de correlação de 
Spearman e Qui-quadrado, após normalidade da 
amostra, considerando o nível de significância de 
p < 0,05.

Resultados e Discussão 
Quando categorizadas as classes, de acordo 

com Assis (2010) foi observado que 74% (p<0.001) 
das crianças mostraram-se pertencentes a classe social 
baixa, 14% classe na classe alta e 12% não respond-
eram ao questionário aplicado, conforme Tabela 1. 
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Esses resultados foram esperados, pois das sete clíni-
cas pesquisadas, cinco apresentaram prioridade de 
convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS).

Tabela 1: Frequência absoluta e relativa 
demonstrando Nível Socioeconômico catego-
rizado em Classe Alta e Baixa de crianças com 
Paralisia Cerebral e frequentadoras das Clínicas de 
Fisioterapia do município de Aracaju em 2014.
Nível Socioeconômico N %

Classe alta (A1, A2, B e B2) 7 14
Classe baixa (C1, C2, D e E) 37 74***
Sem resposta 6 12

TOTAL 50 100
*** p<0,001; Qui-Quadrado

Observou-se que 80% (p<0,001) das crian-
ças apresentaram inadequações; 14% apresenta-
ram uma adequação; e 6% apresentaram duas ad-
equações entre as medidas ergonômicas da cadeira 
de rodas e medidas antropométricas da criança 
com Paralisia Cerebral, demostrado através de sua 
frequência absoluta e relativa, conforme Tabela 2. 

Tabela 2: Frequência absoluta e relativa 
demonstrando quantitativo de adequação entre 
ergonomia das cadeiras de rodas e medidas antro-
pométricas das crianças com Paralisia Cerebral fre-
quentadoras das Clínicas de Fisioterapia do mu-
nicípio de Aracaju em 2014.
Quantitativo de Adequações N %

Inadequações 40 80***
1 Adequação 7 14
2 Adequações 3 6
TOTAL 50 100

*** p<0,001; Qui-Quadrado

Ao serem comparadas as medidas antropo-
métricas com as medidas ergonômicas da cadeira 
de rodas das 50 crianças, foi percebido que apenas 
10 itens apresentaram adequações. Essas adequa-
ções foram: Altura do Dorso-Encosto (10%); Lar-
gura do Ombro- Encosto (0%); Altura do braço 
- Descanso do braço (0%); Largura do Quadril – 
Assento (0%); Comprimento da Coxa - Profun-

didade do Assento (40%; p<0.001); Profundidade 
do assento (Altura da Coxa) - Altura do Assento 
(30%); Altura da Perna - Descanso da perna (0%); 
Tamanho dos Pés – Tamanho de apoio dos pés 
(20%), conforme exposto na Tabela 4.

Tabela 4: Tipo de itens avaliados entre er-
gonomia das cadeiras de rodas e medidas antropo-
métricas das crianças frequentadoras das Clínicas 
de Fisioterapia do município de Aracaju em 2014.
Tipos de itens Antropométri-
cos e Ergonômicos

N %

Altura do Dorso-Encosto 1 10
Largura do Ombro- Encosto 0 0
Altura do braço - Descanso 
do braço 0 0
Largura do Quadril – Assento 0 0
Comprimento da Coxa - Pro-
fundidade do Assento

4 40***

Profundidade do assen-
to (Altura da Coxa) - Al-
tura do Assento

3 30

Altura da Perna - Descanso 
da perna

0 0

Tamanho dos Pés – Tamanho 
de apoio dos pés

2 20

TOTAL 10 100
*** p<0,001; Qui-Quadrado

Ainda em relação à adequação da cadeira, 
foi observado que a maioria das crianças usavam 
cinto de segurança (60%; p<0,001). E desses (42%) 
que utilizavam eram do tipo torácico (p<0.001) se-
guido de abdominal e pélvico. Entretanto, quan-
do se avaliou esses tipos em relação aos que não 
utilizaram também foi encontrado frequência 
relativa significativa em relação aos que utilizavam 
(p<0.001), como demonstra na Tabela 5.

Tabela 5: Frequência absoluta e relativa do 
uso ou não de cinto de segurança e os tipos nas 
cadeiras de rodas das crianças frequentadoras das 
Clínicas de Fisioterapia do município de Aracaju 
em 2014.
Utilização de cinto de segurança N %

SIM 30 60***
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NÃO 20 40
TOTAL 50 100

Tipo de cinto de segurança

Abdominal 8 16
Torácico 21 42***
Pélvico 1 2
Nenhum tipo 20 40***
TOTAL 50 100

*** p<0,001; Qui-Quadrado

De acordo com o Questionário SF-36 - 
domínio Capacidade Funcional (9,64±4,1), apre-
sentou menor escore com diferença significa-
tiva (p<0,001) quando comparado aos demais: 
Limitação por aspectos físicos (80,36±9,86); Dor 
(92,79±3,44); Aspectos Sociais (75±7,05); Limi-
tação por Aspectos Emocionais (80,95±10,32); e 
Saúde Mental (77,43±4,03). Apesar das categori-
as: Estado Geral de Saúde (63±8,59) e Vitalidade 
(71,07±5,69) estarem sem diferença estatística, 
essas categorias apresentam escores adequados 
(Figura 1).

Figura 1: Média e erro-padrão da média dos es-
cores do Questionário de Qualidade de Vida (SF-36) 
das crianças com Paralisia Cerebral usuárias de cadeira 
de rodas frequentadoras de Clínicas de Fisioterapia do 
município de Aracaju em 2014. Teste Kruskal Wallis e 
pós teste Dunn’s; p<0,001.

Observa-se na Figura 2, correlação entre 
GMFCS e SF-36, demonstrando negativa correla-
ção baixa entre os escores de menor motricidade 
grosseira (nível III, IV e V) e a qualidade de vida, 
ou seja, quanto maior for os escores de GMFCS, 
pior a qualidade de vida (r = -0.29; p = 0,04). 

Figura 2: Correlação entre Gross Motor Function 
Classification System e Questionário de Qualidade de Vida 
SF-36 das crianças com Paralisia Cerebral usuárias de 
cadeira de rodas frequentadoras de Clínicas de Fisiote-
rapia do município de Aracaju em 2014. Teste Spear-
man; r = -0,29; p=0,04.

Ao ser analisado a correlação do escore 
do SF-36 que se apresentou alterado (Capacid-
ade Funcional) e GMFCS foi encontrada nega-
tiva correlação moderada (r = - 0,48; p=0,003), 
uma vez que as crianças com diagnóstico de PC 
demonstram que quanto maior o GMFCS menor 
é a capacidade funcional. Esses resultados demon-
stram que foi esse escore (Capacidade Funcional) 
o responsável pela diminuição da qualidade de 
vida, visto que o SF-36 e GMFCS apresentaram 
correlação baixa enquanto Capacidade Funcional 
de GMFCS apresentaram correlação moderada 
(Figura 3). 

Figura 3: Correlação entre Gross Motor 
Function Classification System e Capacidade Funcio-
nal das crianças com Paralisia Cerebral que fazem 
uso de cadeira de rodas frequentadoras de Clínicas 
de Fisioterapia do município de Aracaju em 2014. 
Teste Spearman; r = - 0,48; p=0,0003.

Conclusões 
Neste estudo, verificou-se que a relação entre 

as medidas ergonômicas das cadeiras de rodas e as 
medidas antropométricas das crianças com PC es-
tão inadequadas e relacionadas ao baixo nível socio-
econômico e à aquisição tardia deste mobiliário, in-
fluindo na qualidade de vida e função motora grossa.
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Resumo:
Introdução: A insuficiência renal crônica 

(IRC) pode ser definida como uma síndrome 
complexa, que se caracteriza pela perda lenta, pro-
gressiva e irreversível das funções renais. Obje-
tivo: Avaliar o estado nutricional de pacientes em 
hemodiálise na cidade de Aracaju (SE). Material 
e Método: Foram coletados os seguintes dados: 
idade, gênero, tempo que realiza HD (≤ 12 meses, 
13 a 36 meses, 37 a 60 meses e ≥ 61 meses), Aval-
iação Subjetiva Global (ASG), específica para pa-
cientes renais, dados antropométricos, peso seco 
(obtido após sessão de HD) e altura para cálculo 
do Índice de Massa Corporal (IMC). Os testes 
estatísticos utilizados foram de Qui-quadrado de 
Pearson ou o Exato de Fisher. A margem de erro 
utilizada nas decisões dos testes estatísticos foi de 
5,0%. Resultados: A amostra foi composta por 55 
pacientes, com idade média de 56,95 ± 12,83 anos, 
dos quais 37 (67,3%) são do gênero masculino e 
18 (32,7%) do gênero feminino. Na análise dos da-
dos, segundo a faixa etária, observou-se segundo 
a ASG que 61,8% estavam eutróficos e 38,2% 
com desnutrição leve (p=0,49); enquanto no IMC 

43,6% dos pacientes eram eutróficos, 45,5% ex-
cesso de peso e 10,9% magreza (p=049). Tam-
bém não houve correlação (p=0,57) entre tempo 
de diálise e estado nutricional. Conclusão: Dentre 
os métodos nutricionais empregados para avaliar 
o estado nutricional de pacientes em HD, a ASG 
que é um método simples, de baixo custo e de alta 
aplicabilidade na prática clínica, foi o que detectou 
o maior número de pacientes com desnutrição. 

Introdução 
O sistema renal é fundamental para a ma-

nutenção do equilíbrio do organismo humano, é 
responsável por funções regulatórias, excretórias e 
endócrinas, quando o ritmo da filtração glomeru-
lar (RFG) é diminuído no caso da Doença Renal 
Crônica (DRC), essas funções são atingidas, com-
prometendo o funcionamento de diversos órgãos 
do organismo.(SILVA et al, 2015). Apesar de o 
tratamento de hemodiálise trazer benefícios, como 
prolongar a vida dos pacientes com insuficiência 
renal crônica, as condições impostas pela doença e 
pelo próprio tratamento dialítico resultam em uma 
série de alterações no organismo humano que po-
dem prejudicar a condição nutricional destes paci-
entes (D’AMICO, 2010). Em virtude desses danos 
que o tratamento dialítico pode causar ressalta-se 
a importância da nutrição no cuidado com a saúde 
renal desde o contexto das medidas preventivas, 
pois o alto IMC é um forte fator de risco para 
doença renal crônica e pode ser modificado pela 
alimentação (SANTOS et. al, 2013).

Materiais e métodos 
Estudo transversal, realizado com 55 paci-

entes renais, adultos e idosos, de ambos os gêne-
ros, em tratamento de HD. Foram coletados os 
seguintes dados: idade, gênero, tempo que realiza 
HD (≤ 12 meses, 13 a 36 meses, 37 a 60 meses e 
≥ 61 meses), Avaliação Subjetiva Global (ASG), 
específica para pacientes renais, dados antropo-
métricos, peso seco (obtido após sessão de HD) 
aferido em balança Filizola® (com capacidade de 
150 kg e divisão em 100g) e a altura foi aferida com 
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estadiômetro portátil Seca® (com capacidade de 
2m, graduada em centímetros) para obter o Índice 
de Massa Corporal (IMC). Os testes estatísticos 
utilizados foram de Qui-quadrado de Pearson ou 
o Exato de Fisher. A margem de erro utilizada nas 
decisões dos testes estatísticos foi de 5,0%.

Resultados e Discussão 
A idade média da amostra estudada foi de 

56,95 ± 12,83 anos, dos quais 37 (67,3%) são do 
gênero masculino e 18 (32,7%) do gênero femi-
nino. Na análise dos dados, segundo a faixa etária, 
observou-se segundo a ASG que 61,8% estavam 
eutróficos e 38,2% com desnutrição leve (p=0,49); 
enquanto no IMC 43,6% dos pacientes eram eu-
tróficos, 45,5% excesso de peso e 10,9% magreza 
(p=049). Também não houve correlação (p=0,57) 
entre tempo de diálise e estado nutricional. 

Concordado com um estudo feito por Fer-
nandes e Marshell, (2013) onde os resultados en-
contrados sugerem que a ASG Modificada tem 
maior sensibilidade e melhor correlação com da-
dos objetivos quando comparada a outros méto-
dos estudados e foi encontrada uma prevalência 
média de 65% de bem nutridos pela ASG e boa 
correlação com medidas antropométricas. Esse 
método apresentou 100% de sensibilidade e 59% 
de especificidade.

Conclusões 
Dentre os métodos nutricionais emprega-

dos para avaliar o estado nutricional de pacientes 
em HD, a ASG que é um método simples, de baixo 
custo e de alta aplicabilidade na prática clínica, foi 
o que detectou o maior número de pacientes com 
desnutrição. 
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Palavras-chave: Transtornos mentais, 

cinema, psicopatologia.

Resumo
Diante da influência e abrangência do 

cinema, em especial se tratando dos transtornos 
mentais, este projeto pretende apontar quais os 
principais erros e conceitos ultrapassados, ainda 
utilizados pelos filmes; poder divulgar o que está 
de acordo com os critérios diagnósticos estabe-
lecidos e o que está de fora dos mesmos, sendo 
considerados inadequados. O projeto será real-
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izado com uma amostra representativa de filmes 
que abordem algum transtorno mental fazendo 
uma análise detalhada das manifestações dos tran-
stornos como são retratados nos filmes. Feito isso, 
fazer uma análise comparativa dessas informações 
com base na literatura da psicopatologia no CID 
10 e o DSM-IV. Este projeto abrange variados 
níveis culturais desde os mais leigos no assunto, 
até aqueles que estudam a psicopatologia.

Introdução 
O tema “loucura” tem invadido as telas do 

cinema há algum tempo, demonstrando em con-
textos variados a sintomatologia dos transtornos 
mentais, o que possibilita ao público ter uma visão, 
e até mesmo compreensão sobre as manifestações 
desses transtornos através do papel ilustrativo as-
sumido pelos filmes.

Em função de sua grande acessibilidade 
e natureza multissensorial, os filmes tornam-se 
atraentes e envolventes, agindo como aliados no 
que concerne a formação de uma imagem sobre a 
psiquiatria e os transtornos mentais. Foi com base 
nessa acessibilidade própria do cinema que se foi 
pensado em usá-lo como uma possível ferramenta 
de ensino da psicopatologia, no auxílio da apren-
dizagem, por sua linguagem mais acessível e por 
ser uma forma mais dinamizada de ensino do que a 
didática limitada aos métodos convencionais, asso-
ciando assim o lazer ao processo de aprendizagem. 
É necessário frisar que em hipótese alguma em seu 
uso como método didático, o cinema deverá substi-
tuir a anamnese e o contato com o paciente.

Revisão de literatura
Diante de toda a influência, facilidade e 

abrangência que o cinema possui, faz-se necessário 
constatar que todas as informações transmitidas 
pelo mesmo possuem o máximo de veracidade 
com base na literatura. Dessa forma, certificar 
que o seu conteúdo possui fundamento em dados 
empíricos, para que assim possa ser utilizado sem 
restrições como uma ferramenta útil, seja nas salas 
de aula ou a título informativo para leigos.

O tema transtorno mental se demonstrou 
tão fascinante que anos mais tarde teve força o su-
ficiente para invadir as telas de cinemas, e a medida 
que os transtornos mentais foram sendo descobe-
rtos eram criados filmes que abordassem as carac-
terísticas inerentes a cada um deles.

Resultados e Discussão 
O longa a ser descrito em análise é ar-

gentino, de 2011, dirigido por Gustavo Taretto e 
trata do tema que é a solidão, não de uma forma 
dramática e melancólica, mas a solidão urbana que 
todo mundo aprendeu a suportar, aquela sensação 
de estar só no meio de uma multidão. Trata ainda 
do “amor líquido”, como postulado por Zigmunt 
Bauman, ou relacionamentos que não são feitos 
para durar, e duas pessoas que estão buscando ex-
atamente o oposto.

 A narrativa é extremamente simples, e 
por essa razão é muito fácil se identificar com as 
situações apresentadas, nosso dia a dia de fugas 
pessoais e busca por amor estão estampados ali, 
tudo muito óbvio, exposto e escancarado, mas as-
sim como as Medianeiras, as vezes essas questões 
passam despercebidas.

Conclusões 
Conclui-se diante das colocações sobre cin-

ema e loucura, a necessidade de uma revisão bib-
liográfica bem elaborada de como os filmes estão 
retratando os transtornos mentais. Como afirmou 
Oliva, Zorzetto e Lotufo (2010, p.101) a respeito 
do cinema, estudar esse fenômeno contribui para 
compreender os conceitos transmitidos aos espe-
ctadores e, consequentemente, aos pacientes.
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Resumo: 
Nesta pesquisa, pretendeu-se a análise com-

parativa das propriedades antioxidantes de vitami-
nas e Formononetina, princípio ativo da própolis 
vermelha, de forma isolada, assim como a combi-
nação dessas, com a finalidade de desenvolvimento 
e formulação de um possível composto vitamínico 
a ser utilizado na terapêutica e profilaxia de doen-
ças neurodegenerativas, como da doença de Par-
kinson. Procedeu-se à análise in vitro da atividade 
antioxidante das diferentes vitaminas e do extrato 
hidroetanólico de própolis vermelha, isolados ou 
em combinação, utilizando o método do DPPH. 
Após a formulação das melhores combinações,foi  
realizada administração por via intraperitonel in 
vivo. Foram realizados testes comportamentais 
aos vinte e um (21) dias e sacrifício aos vinte e 
oito (28) dias após a lesão, para análises morfológi-

cas pela imunohistoquímica contra proteínas em 
regiões dos núcleos da base.

Introdução 
Algumas substâncias com atividade anti-

oxidante, agem isoladamente,  como as  vitami-
nas A, C, E e compostos fenólicos da própo-
lis vermelha, a exemplo da formononetina, 
sendo capazes de sequestrar radicais livres, 
que no organismo humano causam danos às 
células, tecidos e órgãos, danos estes que po-
dem gerar ou contribuir para doenças neuro-
degenerativas, como a Doença  de Parkinson. 
Diversas vitaminas, assim como os compostos 
fenólicos, principalmente os flavonoides, pos-
suem atividade de sequestro de espécies reativas 
de oxigênio, como os radicais hidroxila (OH), 
peróxido de hidrogênio (H2O2), ânion hipo-
clorito (OCl), óxido nítrico (NO), peroxinitrito 
(ONOO), oxigênio singlet (¹O2) e superóxido 
(O2). Eles também possuem a propriedade de 
quelar metais de transição, impedindo a for-
mação de espécies reativas tóxicas. (HALLI-
WELL,2006). O estresse oxidativo tem sido 
relacionado à diversas neuropatologias (HALLI-
WELL, 2001;), em razão do tecido nervoso ser 
especialmente sensível ao dano oxidativo, por 
possuir células aeróbicas e apresentar altos níveis 
de ferro, que pode catalisar reações de formação 
de radicais livres (, FERNANDEZ, et al, 2007). 
Desta forma, a utilização de agentes antioxi-
dantes pode reduzir esse dano oxidativo (HAL-
LIWELL, 2006).

Materiais e métodos 
In vitro
Foram utilizados  para determinar a ativi-

dade antioxidante em extratos e em substâncias 
isoladas,  os métodos DPPH, ABTS e FRAP. 
Reagentes no preparo dos radicais livres DPPH 
(2,2-difenil-1-picrilhidrazila) CAS:1898-66-4; 
ABTS (2,2´-azino bis 3-etilbenzotiazolina-6-ácido 
sulfônico) CAS:30931-67-0 e o reagente FRAP 
preparado a partir do TPTZ (2,4,6-Tris(2-piridil) 
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-s-triazina) CAS: 3682-35-7, todos obtidos da Sig-
ma-Aldrish e etanol 70% como solvente no prep-
aro das diluições, com diferentes concentrações.

 In vivo
A amostra deste estudo foi composta de 

20 ratos Wistar, machos, provenientes do Biotério 
da Universidade Tiradentes, com massa corporal 
aproximada de 250g (±30g). Os animais foram 
mantidos em gaiolas com cama de maravalha.

Para indução do Parkinson experimental, 
a injeção intra-cerebral de 6-OHDA ou veículo 
(solução salina contendo ácido ascórbico a 0,02%) 
foi realizada por meio de cirurgia estereotáxica. Os 
animais destinados ao experimento de lesão com 
6-Hidroxidopamina (6-OHDA) foram submetidos 
à cirurgia estereotáxica, anestesiados previamente 
com ketamina/xilasina (2,5mg/kg, i.p.). Após 
anestesia, foi realizada a tricotomia na região dor-
sal da cabeça, onde foi administrada injeção sub-
cutânea local de 0,2 ml de lidocaína 3% contendo 
epinefrina a 2%. Foi injetado 8ul (4X 2µl) de uma 
solução de 6-OHDA ou de salina contendo 5% 
de Ácido ascórbico, utilizando uma micro seringa 
Hamilton (50 µl) acoplada ao aparelho estereotáxi-
co. Ao final da cirurgia, foi aplicada injeção intra-
muscular de pentabiótico veterinário para animais 
de pequeno e logo após foram aquecidos por uma 
lâmpada de 60 W até recuperação da anestesia. 

Resultados e Discussão 
A formononetina demonstrou forte ativi-

dade antioxidante, comprovada pela analise do 
Concentração Inibitória (IC 50) comparada ás 
vitaminas A, C e E.  A IC 50,   corresponde ao 
percentual de redução do radical livre relacionado 
ao equivalente em vitamina C (ácido ascórbico), 
vitamina com IC50 próximo a 1, tomada como 
referência de ação antioxidante; Quanto mais 
próximo de 0 (zero) maior a atividade antioxidante 
da amostra. 

Para os resultados In vivo, a utilização de  
substâncias  indutoras de lesão em modelos ani-
mais experimentais podem reproduzir caracter-

ísticas bioquímicas, celulares e fisiopatológicas 
semelhantes à Doença de Parkinson desenvolvida 
por humanos (YOKOYAMA et al., 2011; Assim, 
obteve-se como resultados comprobatórios da 
neuroproteção promovida pela formononetina 
através de analise de Imunohistoquimica com 
Tirosina Hidroxilase, marcador do citoplasma 
neuronal de células remanescentes. Observou-se 
bons resultados com a dosagem de 10 mg/ kg e 
melhores com 20 mg/kg. 

Conclusões 
O estudo avaliou a atividade antioxidante da 

formononetina comparada às vitaminas e compro-
vou-se alto poder antioxidante; Como também, foi 
verificada atividade anti-inflamatória e neuroprotetora 
da formononetina em modelo experimental da doen-
ça de Parkinson, sendo que duas Patentes relacionadas 
ao trabalho estão sendo submetidas para depósito.
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Resumo: 
O desenvolvimento de produtos contendo 

agentes fotoprotetores naturais com ação antioxi-
dante e anti-inflamatória vem aumentando princi-
palmente devido aos inúmeros danos causados pela 
exposição à radiação ultravioleta (UV). Estudos de-
senvolvidos com a própolis vermelha confirmaram 
a presença de substâncias com alta atividade anti-
oxidante, anti-inflamatória e imunomodulatória. O 
objetivo da pesquisa foi desenvolver formulações 
tópicas contendo Extrato Hidroalcoólico de Própo-
lis Vermelha (EHPV) e avaliar a sua atividade foto-
protetora em ratos. O ensaio consistiu na irradiação 
UVB na parte dorsal do animal, quantificação da cor 
da pele e avaliação da integridade epitelial. Os dados 
obtidos foram avaliados através da análise de variân-
cia ANOVA, seguido de teste de Tukey, com nível 
de significância α=0,05. A quantificação da cor da 
pele induzida por UVB mostrou que o as formula-
ções com EHPV e a formulação padrão inibiram a 
formação clínica de eritema induzido por radiação 
UVB. O estudo histólogico dos animais irradiados e 
tratados com EHPV mostrou-se compatível com a 
normalidade, além de algumas áreas de discreta in-
filtração inflamatória, focos de hiperemia capilar. Já 
naqueles irradiados sem proteção e Lanette® obser-
vou-se marcante espessamento epidérmico, edema 
intracelular, formação de crostas e infiltração infla-
matória. Dessa maneira, por apresentar alta atividade 
antioxidante, o EHPV associado a uma formulação 
tópica demonstrou ser capaz de reduzir a resposta 
inflamatória em ratos irradiados por UVB.

Introdução 
Com os avanços da tecnologia e do mer-

cado cosmético, uma das tendências de desen-
volvimento de filtros solares é a sua produção 

com o maior número de elementos de origem 
natural. Há pouco tempo, estas substâncias têm 
sido consideradas como potenciais recursos para 
a fotoproteção, e isto é devido a sua capacidade de 
absorção da radiação ultravioleta pelos cromófo-
ros da molécula, em combinação à possível ativi-
dade anti-inflamatória e antioxidante dos extratos 
(MUNHOZ, 2012).

A própolis vermelha, encontrada no 
nordeste brasileiro, contém isoflavonóides 
(formononetina,biochanina e pinocembrina) que 
são metabólitos antioxidantes que não são en-
contrados em outros tipos de própolis brasileira 
(ALENCAR et al., 2007; LÓPEZ et al., 2014). Es-
sas características tornam a própolis vermelha um 
ingrediente de grande potencial para o desenvolvi-
mento de protetores solares a base de produtos 
naturais. Dentro do exposto, o objetivo da pes-
quisa foi estudar a atividade fotoprotetora de um 
produto tópico contendo Extrato Hidroalcoólico 
de Própolis Vermelha em ratos.

Materiais e métodos 
Desenvolvimento e caracterização das formulações 

semissólidas contendo EHPV
Foram elaboradas formulações com con-

centrações iniciais de EHPV a 3,5% e 5,0% incor-
poradas em creme Polawax® e creme Lanette® 
e gel Aristoflex® AVC. Testes de centrifugação 
foram utilizados para a avaliação da estabilidade 
preliminar, observando-se  qualquer sinal de in-
stabilidade física da amostra (separação de fases, 
precipitação).

Avaliação da atividade fotoprotetora e anti-infla-
matória do EHPV em ratos foram realizados experi-
mentos com 18 ratos Wistar machos adultos (com 
peso de 250-300 g), subdivididos aleatoriamente 
em 6 grupos (n=6) de tratamento individuais, de 
modo em cada grupo de seis animais foram tes-
tados dois grupos experimentais em áreas dorsais 
diferentes. Os grupos experimentais foram: Ir-
radiado sem Proteção, Creme Lanette®, Creme 
Padrão comercial – Oxibenzona 6% Formulação 
com EHPV a 1,5%, 2,5% e 3,5% - EHPV 1,5% 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 452 ]

EHPV 2,5%, EHPV 3,5%, respectivamente).
Os animais foram submetidos à irradiação 

UVB uma vez por dia, 1h/dia, durante seis dias 
de tratamento. Após os seis dias de experimento, 
os animais foram sacrificados em câmara de CO2 
(Insight, Ribeirão Preto, SP – fluxo contínuo de 
100% de CO2 por 50 min), e removida a área dor-
sal em estudo para a realização dos estudos histo-
morfométricos.

Resultados e Discussão 
O EHPV pode ser incorporado nas for-

mulações até a concentração de 3,5% (m/m). A 
partir da triagem realizada para selecionar a base a 
ser trabalhada nesse estudo os resultados dos tes-
tes conduziram a escolha da base Lanette® por 
apresentar melhor estabilidade, incorporação do 
EHPV e valor de FPS.

Os resultados do experimento in vivo mostr-
aram que houve alteração na tonalidade da cor 
(ΔE) da pele dos animais irradiados, expressa por 
um aumento progressivo da vermelhidão (Δa), 
nos animais dos grupos controle (irradiado sem 
proteção e Lanette®). Outros estudos também re-
lataram mudanças na cor da pele de animais em 
intervalo de tempo semelhante após irradiação por 
UVB, atestando a eficiência do modelo utilizado 
para indução de eritema.

Todos os grupos tratados com EHPV e 
oxibenzona 6% exibiram variações significativa-
mente menores na tonalidade vermelha (p<0,001), 
sugerindo que as formulações a base de própolis 
vermelha utilizadas neste estudo foram capazes de 
prevenir a formação do eritema de maneira semel-
hante ao filtro químico padrão (oxibezona 6%).

Os achados histomorfológicos sugerem que 
a utilização tópica do EHPV na concentração mais 
alta não promoveu sinais morfológicos de toxici-
dade. Os resultados das análises histológicas sug-
erem que as formulações a base de EHPV (2,5% 
e 3,5%) desempenham um importante papel fo-
toprotetor contra danos teciduais induzidos por 
radiação UVB, comparável ao filtro solar químico 
padrão, pois mostraram uma redução no recruta-

mento de neutrófilos (resposta inflamatória aguda) 
induzido por radiação UVB;

Conclusões 
A utilização de formulações a base de 

EHPV inibe a formação clínica de eritema indu-
zido por radiação UVB em ratos, além de reduzir 
o desenvolvimento de alterações histopatológicas 
dermoepidérmicas induzidas por radiação UVB.
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Resumo: 
A fibromialgia (FM) é uma síndrome re-

umática predominante no sexo feminino, de etio-
logia específica desconhecida, caracterizada por 
dor musculoesquelética crônica difusa, além de 
pontos dolorosos específicos à palpação. O pre-
sente estudo teve como objetivo avaliar o efeito 
da corrente interferencial (CI) na funcionalidade 
em pacientes com FM. Trata-se de um estudo 
prospectivo controlado por placebo, com distri-
buição aleatória, sendo incluídos no estudo 29 
pacientes fibromiálgicos, do gênero feminino, 
com idades entre 18 e 60 anos não submetidas 
a nenhum tratamento fisioterapêutico. As paci-
entes foram recrutadas no ambulatório do Hos-
pital Universitário da Universidade Federal de 
Sergipe e distribuídas aleatoriamente entre três 
grupos: Intensidade Motora; Intensidade Senso-
rial e Placebo. Para verificar o efeito do trata-
mento foram utilizados os seguintes métodos 
de mensuração: Questionário de Impacto da Fi-
bromialgia (QIF) e Fadiga. Quando analisada a 
QIF, observou-se diferença significativa no gru-
po intensidade motora, na avaliação intragrupo 
(p=0,01). Entretanto, nas análises intergrupo 
não houve diferença significativa no pré-trata-
mento e no pós-tratamento (p>0,05). Quanto à 
fadiga, houve resultados significativos na análise 
intra-grupo motor (p=0,02) e sem significância 
estatística na análise inter-grupo (p>0,05 para 
as análises inter-grupo pré-tratamento e inter-
grupo pós tratamento). Apesar de não oferecer 
resultados significativo intergrupo, a CI trouxe 
diferença significativa na redução do impacto 
da doença no grupo intensidade motora. Os re-
sultados sugerem que quando utilizada em altas 
intensidades a CI traz benefícios em relação à 
diminuição da fadiga de mulheres fibromiálgi-

cas. Além disso, outros métodos de mensuração 
estão sendo avaliados, como parte do projeto de 
pesquisa realizado na instituição.

Introdução 
A fibromialgia (FM) é uma síndrome re-

umática que afeta milhões de pessoas no mundo, 
com predominância do sexo feminino, de etiolo-
gia específica desconhecida, caracterizada por dor 
musculoesquelética crônica difusa, além de pontos 
dolorosos específicos à palpação (WOLFE et al., 
1990). Estudos recentes demonstram que terapias 
não-farmacológicas têm sido eficazes na redução 
da dor e aumento da capacidade funcional e quali-
dade de vida desses pacientes (VITORINO et al., 
2006). A Corrente Interferencial (CI) é uma tera-
pia não-farmacológica, e sua modalidade de eletro-
estimulação é eficaz no alívio da dor. Este estudo 
justifica-se pela deficiente comprovação científica 
em verificar o real efeito da CI na funcionalidade 
em indivíduos fibromiálgicos. Além disso, pouco 
se conhece sobre os parâmetros ideais de estimu-
lação da CI. Pouco se têm investigado sobre a in-
tensidade (ou amplitude de pulso) dessa corrente.

Materiais e métodos 
Trata-se de um estudo prospectivo con-

trolado por placebo, com distribuição aleatória. 
A casuística  foi composta por pacientes fibro-
miálgicos, do gênero feminino. Todas as par-
ticipantes foram previamente diagnosticadas 
de acordo com os critérios de classificação do 
ACR, com idade entre 18 e 60 anos e que não 
realizassem tratamento fisioterapêutico. Para 
cálculo do n Amostral foi analisada a eficácia 
da CI na melhora do quadro funcional dos indi-
víduos acordo com estudos anteriormente pub-
licados, onde, foi definido um n de 20 sujeitos 
por grupo, totalizando 60 indivíduos.  O paci-
entes foram distribuídos aleatoriamente em três 
grupos: 1) Intensidade Sensorial; 2) Intensidade 
Motora; 3)Placebo. Foi realizado 10 sessões de 
aplicação da CI, duas vezes por semana, nas pa-
cientes participantes do estudo, totalizando 5 
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semanas de tratamento. A aplicação da corrente 
ocorreu durante 30 minutos. Duas correntes de 
média frequência foram aplicadas, uma de 4000 
Hz e outra de 4100 Hz, que interagiram entre si 
para gerar uma frequência de amplitude modu-
lada de 100 Hz. Após a estimulação, os sujeitos 
foram reavaliados. Os métodos de mensuração 
foram: Questionário de Impacto da Fibromial-
gia (QIF), e Fadiga (mensurada através de uma 
escala numérica de 11 pontos, composta por 
números de 0 a 10). O questionário de Impacto 
da Fibromialgia e Fadiga  analisados estatistica-
mente utilizando o programa SPSS, versão 15.0. 
Para verificação da normalidade dos dados, foi 
utilizado o teste de Shapiro-Wilk, seguindo uma 
análise paramétrica. O teste T de Student foi uti-
lizado para comparação dos resultados encon-
trados, antes e após o tratamento, nos question-
ários e escalas aplicados e o teste ANOVA de 
um fator para análise intergrupo, antes e após o 
tratamento com CI. Além disso, os dados foram 
descritos como média ± erro padrão. Os demais 
testes estão em análise estatística. Esse projeto 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesqui-
sa com seres humanos sob protocolo CAAE 
16037113.0.0000.5546. Após aprovação, os su-
jeitos somente foram incluídos no estudo me-
diante assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE).

Resultados e Discussão 
Foram avaliados 46 pacientes, sendo que 

desse total, foram excluídas 17 participantes devido 
à dificuldade de transporte (n=08), conciliação com 
as atividades do trabalho (n=05), gravidez (n=02) 
e desistência (n=02). Sendo assim, 29 voluntárias 
foram alocadas nos três grupos dessa pesquisa.

Quando analisada a QIF, observou-se dife-
rença significativa no grupo intensidade motora, 
na avaliação intragrupo (p=0,01). Entretanto, nas 
análises intergrupo não houve diferença significati-
va no pré-tratamento e no pós-tratamento (p>0,05). 
Quanto à fadiga, os resultados encontrados foram 
significativos na análise intra-grupo motor (p=0,02) 

e sem significância estatística na análise inter-grupo 
(p>0,05 para as análises inter-grupo pré-tratamento 
e inter-grupo pós tratamento).

Conclusões 
A utilização a CI trouxe diferença signifi-

cativa na redução do impacto da doença no gru-
po intensidade motora, apesar de não demonstrar 
diferença significativa nas análises intergrupo no 
pré-tratamento e no pós-tratamento. Na análise da 
fadiga foram encontrados resultados significativos 
intra-grupo motor, e isso sugere que quando uti-
lizada em altas intensidades a CI traz benefícios em 
relação à diminuição da fadiga de mulheres fibro-
miálgicas. Além disso, outros métodos de mensu-
ração estão sendo avaliados, como parte do projeto 
de pesquisa realizado na instituição.
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Resumo
O sagui-do-nordeste, Callithrix jacchus, é 

endêmico da região Nordeste do Brasil e devido 
a sua grande plasticidade são frequentemente 
encontrados ocupando áreas urbanas. O presente 
trabalho teve como objetivo descrever o padrão de 
atividades de dois grupos de saguis (CAJU e ITP) 
dentro do Campus Farolândia e caracterizar os 
encontros intergrupais entre esses grupos. A co-
leta de dados ocorreu de Abril de 2014 a Janeiro de 
2015, totalizando 10 meses de coleta e 346 horas 
de campo.

Introdução 
Os saguis Callithrix jacchus, (LINNAEUS, 

1758), conhecidos popularmente como “sagui-do-
nordeste”, “sagui comum” ou “mico-estrela” per-
tencem à família Callitrichidae, são endêmicos da 
região Nordeste do Brasil, sendo encontrados na 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. São primatas 
com ampla facilidade adaptativa sendo frequent-
emente observados vivendo em áreas urbanas, 
devido à fl exibilidade para sobreviver ambientes 
alterados e perturbados (REVORÊDO, 2007). Vi-
vem em grupos sociais de 3 a 15 indivíduos for-
mados pelo casal reprodutor e sua prole de dife-
rentes idades e são territoriais (STEVENSON; 
RYLANDS, 1988). O objetivo do trabalho foi 
descrever o padrão de atividades de dois grupos 
de Callithrix jacchus no Campus Farolândia/UNIT 
e caracterizar os encontros intergrupais.

Materiais e Métodos 
A pesquisa foi realizada no Campus da Uni-

versidade Tiradentes (UNIT), localizada no bairro 

Farolândia, Zona Sul do município de Aracaju, 
Sergipe. A área onde está localizado o Campus era 
um antigo sítio, com área de 155.000 m2 (Barreto, 
2012).  Os Grupos de estudo foram: Grupo do 
Cajueiro/CAJU e Grupo do ITP/ITP. A coleta de 
dados ocorreu no período de Abril de 2014 a Ja-
neiro de 2015. 

O método de observação utilizado foi o 
scan com duração de um minuto realizado que a 
cada cinco minutos durante o período de acompan-
hamento do grupo (Martin e Bateson, 1986). Os 
grupos foram acompanhados 2 dias por semana 
e a cada scan o comportamento de cada indivíduo 
foi classifi cado em uma dentre seis categorias (Es-
tacionário, Locomoção, Forrageio, Alimentação, 
Interação e Não Visível) (CASTRO, 2003; MAR-
TINS, 2007; Santos, 2013). Adicionalmente, foi 
utilizada a metodologia ad libitum (MARTIN e 
BATESON, 1986) para coleta de dados dos en-
contros intergrupais e dados adicionais como nas-
cimento de fi lhotes, reprodução, dispersão e locais 
de pernoite. 

Resultados e Discussão
Durante a coleta foram realizados 3.798 

Scans em 346 horas de campo distribuídas para 
os grupos Caju e ITP.  Os dois grupos passaram 
mais tempo interagindo e locomovendo (Figura 
1). e a alimentação foi predominante de frutos, 
mas observou-se que os grupos comem produtos 
industrializados (Figura 2). 

Figura 1. Padrão de atividades dos Grupos 
Caju e ITP.
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Figura 2. Composição da dieta dos Grupos 
Caju e ITP.

Foram registrados ao longo da pesquisa 61 
encontros intergrupais, com uma média de 7 en-
contros mensais e duração média de 15 minutos 
por encontro (Tabela 1). Durante os encontros, 
os comportamentos territoriais foram os mais evi-
dentes (Figura 3 e 4). 

Tabela 1. Número de encontros intergrupais.

Número 
de en-
contros

Caju/ITP Caju/
MS

ITP/
MS

ITP/MS/
Caju Total

20 6 27 8 61

Figura 3. Categorias comportamentais ob-
servadas durante os encontros intergrupais.

Conclusões 
Os resultados mostram que o comporta-

mento dos saguis em áreas urbanas pode ser al-
terado devido a mudanças na dieta dos grupos e 
ressaltam a importância de se realizar estudos so-
bre animais silvestres em áreas urbanas. 
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Resumo: 
Desmidiaceae no Brasil é representada por 

480 espécies reunidas em aproximadamente 40 gêne-
ros. A característica mais marcante desse grupo é a 
conjugação, juntamente com os flagelos ausentes nas 
células reprodutivas, e as duas semicélulas unidas, 
que resultam em formas específicas. Hoje, estudos 
que complementam informações taxonômicas e de 
distribuição geográfica das desmídias no Brasil têm 
avançado. Entretanto, 13 estados da federação ainda 
não possuem registros sobre essa família. Dentre 
estes, destaca-se Sergipe. Por esta razão, o presente 
estudo propôs realizar um checklist da família Des-

midiaceae em uma lagoa dunar da região sul de Ara-
caju. Amostras foram coletadas de outubro de 2014 
a abril de 2015 em três pontos pré-definidos na lagoa 
em questão. Para identificação, foram feitas lâminas 
semipermanentes para comparação do material en-
contrado com bases bibliográficas especializadas. Foi 
registrada a ocorrência de 29 táxons pertencentes à 
Desmidiaceae distribuídos em cinco gêneros [Acti-
notaenium (Nägeli) Teiling, Cosmarium Corda ex Ralfs, 
Euastrum Ehrenb. ex Ralfs, Micrasterias C.Agardh ex 
Ralfs e Staurastrum Meyen ex Ralfs], sendo dois dess-
es táxons novas ocorrências para o Brasil. Conclui-se 
que Sergipe é uma área rica em espécies desta família 
e necessita de mais trabalhos ecológicos e taxonômi-
cos que possam contribuir para a composição da fi-
coflórula do Estado.

Introdução 
A familia Desmidiaceae no Brasil é repre-

sentada por 480 espécies reunidas em aproximada-
mente 40 gêneros (Araújo et al. 2015). A importân-
cia dessa família reside na grande representatividade 
de espécies em relação às demais famílias de Con-
jugatophyceae (Gerrath 2003). Segundo Oliveira 
(2011), as pesquisas que complementam informa-
ções taxonômicas e de distribuição geográfica de 
Desmidiaceae no Brasil tiveram um grande salto 
com os estudos de Bicudo (1969). 

O incentivo a estudos que envolvam a di-
versidade de espécies presentes nestes ambientes 
degradados torna-se imprescindível, especialmente 
quando relacionados à família Desmidiaceae, cujos 
representantes funcionam como bioindicadores de 
qualidade da água (Gerrath 2003). Por esta razão, o 
presente estudo propôs realizar um checklist da famí-
lia Desmidiaceae em uma lagoa dunar da região sul 
de Aracaju, contribuindo para o conhecimento a re-
speito das algas continentais em Sergipe e no Brasil.

Materiais e métodos 
Uma lagoa dunar permanente no Bairro 

Aruanda, na cidade de Aracaju, foi escolhida para o 
desenvolvimento do estudo. Essa área foi escolhida 
por conta do esforço por parte dos orgãos estad-
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uais na preservacao de áreas de interesse biológico, 
já que a cidade vem sofrendo descaracterização de 
seus ambientes naturais (Prata et al. 2013).

Nessa lagoa, três pontos fixos foram determi-
nados para coleta de material com o intuito de se obter 
uma padronização do espaço amostral. As amostras 
contendo algas foram adquiridas através do método 
qualitativo de coleta descrito por Bicudo & Menezes 
(2006). A periodicidade da amostragem ocorreu du-
rante os meses de outubro de 2014 a abril de 2015. 

Para cada material coletado, unidades 
amostrais foram montadas em lâminas semiper-
manentes para a identificação dos táxons exis-
tentes. Os principais caracteres diagnósticos das 
populações-amostra (contendo o maior número 
possível de organismos) foram observados em 
vista frontal, lateral ou apical ao microscópio óp-
tico. A confirmação da identidade biológica teve 
como base comparações e bibliografia especial-
izada, sobretudo Araújo (2006) e Oliveira (2011). 
Para a distribuição geográfica das espécies no Bra-
sil, consultou-se o site da Lista da Flora do Brasil 
(Araújo et al. 2015) e os trabalhos de Araújo (2006) 
e Oliveira (2011).

Resultados e Discussão 
Este trabalho registrou a ocorrência de 29 

táxons pertencentes à família Desmidiaceae (ex-
emplos na Fig.1), distribuídos em cinco gêneros 
representados por Actinotaenium (Nägeli) Teiling, 
com dois táxons; Cosmarium Corda ex Ralfs, com 
19 táxons; Euastrum Ehrenb. ex Ralfs e Micrasterias 
C.Agardh ex Ralfs, ambas com apenas um táxon; e 
Staurastrum Meyen ex Ralfs, com seis táxons. 

Entre esses grupos foram encontrados uma 
variedade e uma espécie antes nunca registrados no 
Brasil: Cosmarium angulosum Bréb e Cosmarium sp. 1. 
Este último possui a célula 1.2 vezes mais longa 
que larga, constrição mediana profunda, seno me-
diano fechado em toda sua extensão, semicélula 
subretangular, margens laterais paralelas entre si, 
levemente côncavas, margem apical retusa, ângu-
los basais e apicais arredondados, superfície celu-
lar ornamentada com grânulos, parede celular de 

hialina finamente pontuada e um pirenoide cen-
tral por semicélula. Estas características não con-
cordaram com as descrições de táxons no gênero 
apresentadas nas bibliografias utilizadas, podendo 
assim indicar a existência de um novo registro para 
a ciência. No entanto, são necessárias mais investi-
gações relacionadas à morfologia do táxon.

Dentre os táxons mais representativos, 
destaca-se Staurastrum gracile var. coronulatum Boldt, 
que esteve presente em todos os pontos de coleta. 
O material analisado concordou com a descrição e 
ilustração de Oliveira (2011), apresentando como 
característica morfológica marcante a vista apical 
triangular. Este táxon pode ser encontrado desde a 
Bahia até o estado do Rio de Janeiro (Oliveira 2011).

Conclusões 
Por ser um trabalho pioneiro, todos os táx-

ons estudados correspondem a novos registros 
no estado de Sergipe. Analisando a distribuição 
geográfica, foram identificados 11% dos táxons 
de Cosmarium encontrados em território brasileiro, 
além de uma possível espécie desse gênero sem 
registro no Brasil. 

Durante as coletas, foram detectadas alter-
ações antrópicas e certo grau de poluição na lagoa 
estudada, indicando este ser um ambiente desfa-
vorável para a manutenção da vida das desmídias. 
No entanto, os resultados obtidos neste estudo 
demonstraram que Sergipe é uma área rica em espé-
cies da família Desmidiaceae e necessita de mais tra-
balhos ecológicos e taxonômicos que possam con-
tribuir para a composição da ficoflórula do Estado.
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Resumo:
O estado de Sergipe possui uma destacada 

produção de pólen apícola, concentrada na região 
de Brejo Grande com tendência a expansão. Para 
esta atividade é necessária à dedicação diária do 
apicultor para garantia na produção. Dada a alta 
variabilidade genética de produção entre as colô-
nias e ocorrência de doenças e pragas apícolas, 
faz-se necessário a adoção de métodos de mel-
horamento genético que utilizam o Comporta-
mento Higiênico (C.H.) como uma característica 
a ser adicionada para resistência á doenças e alta 
produtividade. O objetivo deste trabalho é analisar 
a variância da manifestação da característica do 
“comportamento higiênico” em colônias de abel-
has africanizadas de colônias parentais e filhas de 
colônias higiênicas e sua influencia na produção de 
pólen apícola em apiário comercial do município 
de Brejo Grande-SE. A avaliação de produção 
do pólen esta sendo feita mediante de pesagem 
da produção de suas colônias durante 5 dias con-
secutivos, o comportamento higiênico está sendo 
avaliado pelo método de perfuração de crias. Serão 
feitos 3 testes por colônia, a média destes dará o 
resultado das colônias como higiênica ou não. As 
colônias com maior taxa de C.H. serão escolhidas 
para produção de gerações filiais e posteriormente 
serão realizadas novas avaliações da produção de 
pólen e de C.H. Serão realizadas análises estatísti-
cas ANOVA e correlação de Pearson, a fim de 
analisar a eficiência do comportamento higiênico 
e sua variação nas colônias das gerações filiais.

Introdução
No estado de Sergipe destaca-se uma 

grande produção de pólen apícola, que concen-
tra-se na região do município de Brejo Grande, 
que é detentor de um dos mais baixos Índices 
de Desenvolvimento Humano (IDH).  Onde a 
produção de pólen apícola no município uma 
atividade muito valorizada, sendo uma atividade 
intensiva e diária, que exige maior nível tec-
nológico comparado a produção de mel (BRI-
TO, 2014). Para que esta atividade se consolide, 
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e venha a contribuir para a melhoria da quali-
dade de vida dos produtores e famílias envolvi-
das e consequentemente, fornecer o aumento 
do IDH da região, é necessária a dedicação do 
apicultor para garantia na produção, manuten-
ção dos enxames e aumento de produtividade, 
para que isto ocorra faz-se necessário técnicas 
adequadas de manejo, aplicação de trabalhos 
de melhoramento genético para aumento de 
produtividade resistência a doenças. Com a sub-
stituição anual de rainhas selecionadas associa-
das a técnicas de manejo pode-se chegar a um 
aumento de 50% ou mais na produção de mel 
(DUAY, 1996) e segundo Fonseca e Kerr (2006) 
podemos aumentar em 20% a produtividade de 
pólen das colônias apenas com a substituição 
das 25% rainhas filhas piores. Desta forma, o 
objetivo deste trabalho é analisar a manifestação 
da característica “comportamento higiênico” 
em colônias de abelhas africanizadas e sua influ-
encia na produção de pólen apícola em apiário 
comercial do município de Brejo Grande-SE.

Materiais e métodos
Para avaliar a produção do pólen apí-

cola (in natura) foi retirado direto dos coletores 
no próprio apiário, sendo coletado sempre no 
mesmo recipiente e pesado em balança portátil 
digital, durante 5 dias consecutivos durante cada 
mês. Para avaliações das colônias quanto ao 
C.H., foram baseadas no método de perfuração 
de crias de Newton e Ostasiewski (1986), modi-
ficado por Gramacho (1999), e adaptados para 
esta pesquisa. Para cada colônia teste retirou-se 
um quadro de crias operculadas de operárias 
com idade aproximada de 12-14 dias. Neste, 
foram escolhidas duas áreas vizinhas e delin-
eadas áreas na forma de um losango, contendo 
100 células, (A-tratamento com perfuração; e 
B-controle, sem perfuração). As células encon-
tradas em A e B eram contadas e anotadas para 
cálculos posteriores. Após perfuração das crias 
o quadro teste era devolvido à colônia, per-
manecendo lá por 24 horas. Após este período, 

eram feitas as recontagens das células nas duas 
áreas. As colônias que removerem 80% ou mais 
das crias mortas são consideradas higiênicas e 
as demais são classificadas como não higiênicas 
(Gramacho e Gonçalves, 1994).

Resultados e Discussão
Este projeto esta sendo executado, en-

contram-se aqui relatados os resultados par-
ciais. No apiário executou-se 3 pesagens de 
pólen e 2 testes de C.H. de março a maio em 
total de 11 colônias. De acordo com o padrão 
utilizado por Gramacho e Gonçalves (1994), 
para ser considerada higiênica a colônia deve 
remover no mínimo 80% das crias mortas em 
24 horas, no apiário de estudo verificou-se que 
63,64% das colônias removeram mais de 80% 
(higiênicas) e 36,36% removeram menos (não 
higiênicas), demonstrando alta variabilidade 
genética. As colônias do grupo higiênico C12, 
C14 e C16 foram as que obtiveram maior de-
sempenho em remoção de crias. Sendo assim 
foram estas as colônias escolhidas para ser feita 
a geração F1, ou seja, suas colônias deveram 
doar as larvas pra produção de novas rainhas e 
serem introduzidas em colônias que possuírem 
baixo comportamento higiênico.

Não foi possível analisar as pesagens de 
pólen, pois apenas cinco colônias estavam pro-
duzindo pólen, devido o período de chuvas e ao 
mal manejo das colônias, e também a longevi-
dade de suas rainhas. Devido a isso a seleção das 
melhores colônias será feita apenas com o com-
portamento higiênico. No decorrer do projeto 
outras avaliações serão executadas de C.H. e de 
produção de pólen, para comparação de resulta-
dos. Com os resultados obtidos será dada con-
tinuação ao projeto com a criação da geração F1 
e substituição de rainhas

Conclusões
As médias de testes de C.H. apresentaram 

7 colônias higiênicas e 4 não higiênicas, demon-
strando alta variabilidade genética no apiário, 
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passível de seleção e melhoramento. Nas pesa-
gens da produção de pólen não foi possível ob-
servar todas colônias, pois apenas 5 colônias 
estavam produzindo.
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Resumo:
Esse projeto objetivou analisar o perfil cro-

matográfico do óleo essencial de Alpinia zerumbet 
e a influência do seu uso nas alterações funciona-
is em modelo experimental de Traumatismo Ra-
quimedular submetidos ao tratamento subagudo. 
Trata-se de uma pesquisa do tipo experimental 
com estudo pré-clínico, onde foram utilizados 
36 ratos da raça Wistar, submetidos à indução 
de lesão medular. Os animais foram tratados por 
14 dias e divididos em 6 grupos respectivamente: 
grupo 1 com dose 0,05ml/2Kg de OEAz apli-
cado via dérmica, grupo 2 com dose 0,05ml/2Kg 
de OEAz aplicado no local da lesão cirúrgica, 
grupo 3 com dose 0,05ml/2Kg de OEAz apli-
cado pelo método de gavagem, grupo 4 com uso 
do Baclofeno em suspensão, grupo 5 composto 
pelo grupo Laminectomia e o grupo 6 Controle. 
Os testes comportamentais foram Basso, Beat-
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tie e Bresnahan (BBB), sensibilidade dolorosa, 
posicionamento tátil, proprioceptivo e capa-
cidade motora, para serem observados os com-
prometimentos funcionais na lesão subaguda, 
semelhantes aos indivíduos acometidos de lesão 
medular espinhal. Esses dados foram analisados 
com a utilização do teste ANOVA ONE WAY e 
o pós- teste Tukey. É possível que a utilização do 
óleo essencial derivado das folhas verdes da Al-
pinia zerumbet, influencie na diminuição do tônus 
muscular, tornando menor as limitações funcio-
nais. Caso este propósito ocorra, serão iniciadas 
novas pesquisas para maiores elucidações e com-
plementações das pesquisas já executadas.

Introdução 
O traumatismo raquimedular (TRM) é 

uma lesão traumática que atinge a medula, apre-
senta quadro funcional provisório ou irreversível 
e provoca danos sensoriais e motores ao indivíduo 
lesado. (Kubo, 2008). Nos anos atuais tem-se veri-
ficado um crescente interesse pela medicina popu-
lar, com a utilização de produtos naturais para o 
tratamento de doenças (SOUSA et al., 2008. A 
Alpinia zerumbet, também conhecida como Alpinia 
speciosa Schum, é uma planta herbácea que está en-
tre as dez mais consumidas devido aos seus po-
deres medicinais (CORREA et al., 2010; MAIA, 
2011). Justifica-se a escolha do Óleo essencial de 
Alpinia zerumbet a ser utilizado no tratamento de 
modelo de TRM pela necessidade de estudos pré-
clínicos para efeitos moduladores e miorelaxantes, 
de modo a verificar as alterações musculares em 
modelo murino de lesão medular, as quais se tem 
estudos desde 2004 pelo Instituto de Tecnologia e 
Pesquisa (ITP) de Sergipe.

Materiais e métodos
Trata-se de um estudo experimental, lon-

gitudinal, prospectivo e intervencional Foram uti-
lizados 30 ratos da raça Wistar (Rattus norvegicus al-
binus), adultos, de ambos os sexos, os quais foram 
submetidos o modelo de lesão medular baseou-se 
no experimento de Torres et al. (2010).

Os animais foram separados aleatoria-
mente e igualmente em cinco grupos da seguinte 
forma: Grupo Ziclague®: aplicação sob dose 
0,05ml/2Kg (diluído à 33% em óleo vegetal), apli-
cado por via dérmica nas panturrilhas; Grupo Fi-
sioterapia: realização de exercícios fisioterápicos 
passivos em ambas as patas traseiras, realizando 
tríplice flexão com 2 séries de 10 repetições; Gru-
po Fisioterapia+Ziclague®: aplicação do sob dose 
0,05ml/2Kg (diluído à 33% em óleo vegetal) dividi-
do igualmente em ambas as patas traseiras, aplicado 
por via dérmica nas panturrilhas, seguido de reali-
zando tríplice flexão com 2 séries de 10 repetições; 
Grupo Controle: sem nenhum tipo de tratamento; 
Grupo Shan: sem tratamento, tendo sido realizada a 
laminectomia, porém sem lesão medular.

O tratamento foi iniciado 15 dias pós-oper-
atório, quando a espasticidade tornou-se presente, 
sendo mantidos até o 45° DPO, totalizando 30 dias 
de tratamento.

Os testes realizados para análise comporta-
mental e neurológica foram o protocolo descrito 
por Basso, Beattie e Bresnahan (BBB), teste de ca-
pacidade motora (CM), sensibilidade dolorosa (SD), 
posicionamentos proprioceptivo (PP) e tátil (PT). 
Assim possibilitou-se observar o comprometimen-
to funcional e comportamental na lesão crônica.

Resultados e Discussão 
O grupo Shan apresentou os maiores es-

cores na avaliação BBB, quando comparado aos 
demais grupos observando significativa diferença 
estatística, com p<0,001. A avaliação neurológica, 
composta pelos testes de sensibilidade dolorosa, 
posicionamento tátil e proprioceptivo apresen-
taram valores máximos em todos os animais do 
grupo Shan, apresentando diferença estatística 
(p<0,01) para os demais grupos. Já os animais do 
grupo Controle não atingiram valores de normali-
dade em nenhuma das avaliações. Segundo Von 
Euler et al. (1996), os testes realizados apresen-
tam acurácia na avaliação de sequelas neurais em 
modelo animal. Ao final do tratamento todos os 
grupos apresentaram diferença estatística quando 
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comparados ao BBB do grupo Controle. Porém, 
apenas o grupo Fisioterapia+Ziclague® não apre-
sentou valores diferentes estatisticamente quando 
comparados ao grupo Shan, ao final do trata-
mento. Assim entende-se que estes animais teriam 
sequelas motoras mínimas, sem características de 
lesão neurológica. O mesmo acontece na avaliação 
da Capacidade Motora.

Conclusões 
Verificou-se que a utilização do Zi-

clague® associado aos exercícios de cinesiotera-
pia mostrou-se eficaz para modificar as alterações 
na espessura e organização do colágeno causadas 
pela espasticidade após LM em modelo murino. 
Os animais que receberam os tratamentos sepa-
radamente obtiveram melhoras funcionais quando 
comparados ao grupo controle porém, mesmo ao 
final do período de tratamento, ambos os grupos 
ainda apresentavam diferença do grupo sem lesão 
medular.
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Resumo: 
Acidentes escorpiônicos constituem um 

sério problema de saúde pública no Brasil. Os am-
bientes urbanos ofertam uma quantidade variada 
de microclimas, com condições favoráveis para a 
reprodução e proliferação das espécies, que po-
dem atingir acidentalmente ao homem. Esse es-
tudo teve como objetivo, verificar a frequência 
dos acidentes com escorpiões em Sergipe, no 
período entre 2004 e 2014. Foram utilizados da-
dos secundários extraídos das notificações de aci-
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dentes escorpiônicos do Sistema de Informação 
de Agravos de Notifi cação (SINAN). O Território 
da Grande Aracaju apresentou a maior ocorrência 
dos casos 68,2% e quanto a zona de ocorrências 
a maior frequência foi para a zona urbana (80%).  
O sexo mais cometido foi o feminino e a idade foi 
entre 20 e 29 anos. 

Introdução 
Os escorpiões são invertebrados com car-

acterísticas extremamente adaptáveis e algumas 
espécies vivem com facilidade em condições am-
bientais variadas. Muitas espécies tem uma capaci-
dade metabólica baixa, possibilitando permanecer 
de maneira inativa, apenas aguardando que alguma 
presa se aproxime, para capturá-la e imobilizá-la 
com suas toxinas (POLIS,1990). Acidentalmente, 
os escorpiões podem atingir o homem e causar 
sintomatologias que podem ser graves, levando in-
clusive ao óbito (GAZARIN et al., 2005). 

Os ambientes urbanos ofertam uma quan-
tidade variada de microclimas, com condições 
favoráveis que facilitam a reprodução e prolifera-
ção de escorpiões (SZILAGYI-ZECCHIN et al., 
2012). No Brasil, as regiões com maiores frequên-
cias de ocorrência de acidentes são o Nordeste 
(48%) e o Sudeste (40,7%) (RECKZIEL; PINTO 
JUNIOR, 2014). 

A produção científi ca relacionada aos es-
corpiões, especialmente em Sergipe, ainda é es-
cassa. O estudo visa quantifi car a frequência de 
escorpionismo nas regiões de saúde do Estado de 
Sergipe, segundo variáveis socio-demográfi cas. 

Materiais e métodos 
Para este trabalho foram utilizados os reg-

istros de casos de picadas de escorpiões ocorridos 
no Estado de Sergipe no período entre 2004 a 
2014, notifi cados pelo Sistema de Informação de 
Agravos de Notifi cação (SINAN). 

O estado possui uma população estimada 
de 2.219.574 habitantes distribuídos entre 75 mu-
nicípios e dividido em 8 territórios: Alto Sertão 
Sergipano, Médio Sertão Sergipano, Agreste Cen-

tral Sergipano, Baixo São Franciso Sergipano, Leste 
Sergipano, Grande Aracaju, Centro Sul Sergipano, 
Sul Sergipano. As variáveis sócio-demográfi cas 
abordadas foram: sexo, idade e zona de ocorrência 
do acidente. A pesquisa foi submetida e aprovada 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Univer-
sidade Tiradentes, sob o protocolo de número 
39543814.3.0000.5371.

Resultados e Discussão 
Durante o período amostrado foram registra-

dos pelo SINAN 5133 casos de escorpionismo. Os 
acidentes acometem principalmente o sexo feminino 
(57,1 %). Quanto a faixa etária, observa-se que o 
maior número de acidentes ocorreu com indivíduos 
entre 20 e 29 anos (19,5%) (Gráfi co 1.). O território 
com a maior frequência de notifi cações foi o ter-
ritório da Grande Aracaju (76,7%) (Gráfi co 2.). 

Gráfi co 1. Notifi cações por Faixa Etária* 
registradas em Sergipe no período de 2004 a 2014. 

    *Faixa Etária segundo IBGE, (2010).

Gráfi co 2. Frequências das notifi cações por 
Territórios* registradas em Sergipe no período de 
2004 a 2014. 

 *Territórios de Sergipe, segundo SINAN, 
(2015).
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O gênero feminino é mais acometido com 
acidentes escorpionicos provavelmente porque as 
mulheres permanecem mais tempo nos seus lares 
e executa com mais frequência atividades de orga-
nização, podendo ter contato com escorpiões. A 
falta de saneamento básico, construções inacaba-
das e coletas irregulares de lixo também podem 
proporcionar um maior risco e aumento do núme-
ro de casos nos domicílios. O território de Aracaju 
teve um maior numero de casos notificados, visto 
que, é uma área urbana com um aglomerado de 
pessoas e imóveis, que alguma das vezes de forma 
irregular está em espaços propícios para a prolif-
eração e presença do escorpião.

Conclusões
Os dados analisados até o momento 

mostram que ambos os sexos são acometidos por 
acidentes, o que mostra a necessidade de um maior 
cuidado e atenção voltada para políticas publicas, 
saneamento básico e infraestrutura, promovendo a 
saúde da população e prevenindo agravos à saúde.
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Resumo: 
O objetivo da pesquisa foi verificar o per-

fil epidemiológico da esquistossomose mansônica 
em área urbana do município de Nossa Sra. do 
Socorro, SE. Foram aplicados dois questionários 
para avaliar parâmetros socioambientais, de saúde 
e de conhecimentos sobre a esquistossomose, e 
solicitada uma amostra fecal. Schistosoma mansoni 
(16,3%) e Ascaris lumbricoides (27,6%) foram os 
parasitas mais prevalentes. Indivíduos do sexo 
masculino mostraram 3,9 vezes mais chances de 
se infectar com S. mansoni. A população mostra 
baixo nível de escolaridade, pouco conhecimen-
to em relação a esquistossomose e suas formas 
de infecção e prevenção e, se expõem a infecção 
principalmente nos períodos de chuva quando 
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ocorrem enchentes e transbordamentos de fos-
sas. O crescimento desordenado, a precariedade 
do saneamento são aspectos evidenciados na área 
estudada, casas improvisadas construídas perto de 
córregos e do rio, crianças brincando descalças 
são aspectos que propiciam a infecção por para-
sitas. Por outro lado, a desinformação em saúde 
da população potencializa o risco de infecção por 
parasitas, principalmente, S. mansoni. Certamente 
existe uma necessidade urgente de medidas que 
envolvam melhoria da infraestrutura de ruas, de 
saneamento básico aliadas indiscutivelmente a 
medidas socioeducativas e de conscientização da 
população estudada.

Introdução
A esquistossomose, doença parasitaria cujo 

agente etiológico é Schistosoma mansoni, tem como 
hospedeiro intermediário moluscos do gênero 
Biomphalaria e o homem como hospedeiro defini-
tivo, é considerada uma doença infectoparasitária 
endêmica em áreas tropicais (GRYSEELS et al., 
2006), representa um dos principais problemas de 
saúde publica no Brasil e particularmente no Nor-
deste nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Per-
nambuco (MELO et al., 2011; ROLLEMBERG et 
al., 2011). O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
perfil epidemiológico da população residente em 
área endêmica para esquistossomose no conjunto 
habitacional Parque dos Faróis no município Nos-
sa Senhora do Socorro/SE.

Materiais e métodos 
A pesquisa foi realizada no Conjunto Habit-

acional Parque dos Faróis, localizado no município 
de Nossa Sra. do Socorro/SE. A área de estudo 
foi limitada as residências localizadas próximas a 
criadouros de moluscos transmissores. Os sujeitos 
da pesquisa foram voluntários residentes na área 
em estudo de ambos os sexos e sem distinção de 
faixa etária. 

Foram aplicados dos questionários: o ques-
tionário 1 permitiu delinear o perfil socioeconômi-
co,  comportamental  e sanitário-ambiental e foi 

aplicado por domicílio aos chefes de família. O 
questionário 2 foi aplicado a todos os moradores 
com o objetivo de avaliar o conhecimento dos 
sujeitos referente à esquistossomose tais como: 
forma como se desenvolve a doença, sintomato-
logia, tratamento, reconhecimento do hospedeiro 
intermediário (molusco) no ambiente no qual eles 
residem, entre outros. Os dados foram coletados 
nas residências dos sujeitos da pesquisa.

A cada um dos participantes da pesquisa foi 
solicitada uma amostra fecal. Para as analises para-
sitológicas foram usadas às técnicas de sedimen-
tação espontânea e Kato-Katz. Para cada amostra 
de fezes foram feitas duas laminas para analise no 
microscópio de luz.

O projeto foi submetido ao Comitê de 
Ética em pesquisa da Universidade Tiradentes e 
aprovado sob o protocolo 28689514.4.0000.5371. 

Para a análise dos dados foi utilizado o 
programa estatístico Statistica 7.1, foi calculado 
o Odds ratio com um nível de significância de 
0,05%. 

Resultados e Discussão 
Participaram da pesquisa 82 famílias repre-

sentando um universo de 300 moradores. Foram 
avaliadas um total de 232 amostras fecais, foi ob-
servada um prevalência de 66,4% para algum hel-
minto ou protozoário (parasita e/ou comensal). 
As maiores prevalências foram para os helmin-
tos Ascaris lumbricoides (27,6%) e para S. mansoni 
(16,3%). O sexo masculino apresentou uma maior 
prevalência de indivíduos infectados por S. man-
soni, apresentando 3,9 vezes mais chances de se 
infectar com o parasita. 

A renda das famílias foi na sua grande maio-
ria de um salário mínimo ao mês (91,5%), e cerca 
de 40% recebe auxilio do governo (Bolsa Família). 

Dos moradores entrevistados, 87% relatam 
desconhecer as vias de contaminação para a es-
quistossomose, certamente um fato que potencial-
iza o risco de infecção na comunidade; 53% dos 
moradores utiliza o rio para algumas atividades 
como pesca, lavagem de carros e animais dentre 
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outros. Independente do motivo de contato com 
a água, os resultados mostraram que uma parcela 
importante da população mantem contato fre-
quente com o rio pondo assim em risco a saúde, 
pois o local pode ser uma fonte importante de in-
fecção para os moradores da área.

Outro fator predisponente para infecção 
e o contato com as águas dos córregos encon-
trados no local e onde são visualizados moluscos 
vetores, já que 52% dos entrevistados relatam ter 
entrado em contato com essas águas. Os mora-
dores (35%) também relataram que já entraram 
em contato com aguas provenientes de enchentes 
e transbordamentos dos córregos e fossas sépticas 
que ocorrem frequentemente no período chuvoso. 
Este último fato aliado às condições precárias de 
moradia, de saneamento básico e a desinformação 
em saúde da população potencializam o risco de 
infecção por protozoários e helmintos como A. 
lumbricoides e, principalmente S. mansoni (MAGAL-
HÃES et al., 2011; SARVEL et al., 2011).

Conclusões
As precárias condições de saneamento ob-

servadas na população estudada, aliadas a baixa 
escolaridade e desinformação em saúde da popu-
lação potencializam a infecção por protozoários e 
helmintos, principalmente, S. mansoni. 
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Resumo: 
Objetivo: caracterizar o escorpiõesvítimas 

fatais de acidentes de trânsito na faixa etária de 0 e 
19 anos no estado de Sergipe, em 1 ano. Materiais e 
Métodos: estudo transversal, baseado nos dados de 
mortes violentas por acidentes de trânsito entre jo-
vens que deram entrada no Instituto Médico Legal 
Dr Augusto Leite em Aracaju/SE, no período de 01 
de abril de 2014 a 31 de março de 2015. Resultados: 
ocorreram 67 óbitos, destes 83,6% com indivíduos 
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do sexo masculino na faixa etária dos 10 aos 19 anos, 
sendo 85,1% da cor parda. Com relação à hora do 
evento, 41,8% ocorreram no período noturno e 
31,3% no vespertino. Dos acidentes, 61,2% ocorre-
ram na zona rural, de todos os óbitos 55,2% foram 
no local do acidente, enquanto 44,8% chegaram a ser 
atendidas em hospital.  O atendimento pré-hospitalar 
foi realizado em 56,2% dos casos pelo Serviço de At-
endimento Móvel de Urgência (SAMU-192). Dentre 
as categorias envolvidas, os motociclistas representa-
ram 62,7%, os pedestres 17,9%. A principal causa foi 
traumatismo intracraniano, em 61,2%. A dosagem de 
alcoolemia foi positiva em 47% das realizadas. Con-
clusão: No estado de Sergipe a morte violenta decor-
rente de acidente de trânsito entre jovens e adoles-
centes foi mais frequente nos indivíduos do gênero 
masculino e pardos. Destes, 2/3 dos óbitos ocor-
reram na zona rural decorrentes de acidentes com 
motocicletas e a causa mortis principal foi o trauma-
tismo intracraniano. O atendimento foi na maioria 
das vítimas realizado pelo SAMU 192 e em torno de 
50% das vítimas a alcoolemia foi positiva.

Introdução 
Atualmente as mortes por causas externas 

atingem praticamente todas as faixas etárias, porém 
com maior expressão nas mais jovens. Tais agra-
vos são responsáveis por expressiva parcela dos 
problemas de saúde e sociais, adquirindo caráter 
epidêmico. De acordo com dados do Sistema de 
Informações sobre Mortalidade (SIM), no Brasil, 
em 2008, as causas externas foram à primeira cau-
sa de morte (em números de óbitos) na faixa etária 
de 0 a 14 anos, à exceção dos menores de um ano. 

Entre crianças as causas externas têm carac-
terísticas especiais por resultarem em lesões sérias 
como déficits neurológicos persistentes, decorren-
tes de traumatismos cranianos, déficits motores 
em indivíduos que se encontram em plena fase 
de crescimento e desenvolvimento. Além disto, os 
traumas decorrentes das causas externas trazem 
danos emocionais e psicológicos que repercutirão 
ao longo de toda a vida das vítimas. Na adolescên-
cia as causas externas também constituem impor-

tantes fatores de morbidade e mortalidade. No 
Brasil, em 2011, foram responsáveis por 128.316 
internações de pacientes entre 10 a 19 anos, em 
hospitais que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e por 16.050 óbitos nessa faixa etária.

Pela frequência com que ocorrem nas 
faixas etárias mais jovens, as causas externas são 
as mais importantes responsáveis pelos anos 
potenciais de vida perdidos (APVP), que acar-
retam grande impacto socioeconômico pela di-
minuição da força de trabalho e da expectativa 
de vida da população.

Um dos fatores que contribui para es-
sas estatísticas é a maior vulnerabilidade de 
indivíduos jovens e do sexo masculino ao uso 
precoce de álcool e à violência que estão atre-
ladas também a um processo cultural, ampla-
mente discutido e que perdura no Brasil por 
décadas, e que os expõe a um número maior de 
acidentes e a uma maior frequência de mortes 
violentas. A publicidade voltada para essas be-
bidas traz uma conotação social permissiva es-
pecialmente direcionada para os jovens, o que 
estimula ao consumo de bebidas, sem levar em 
conta os riscos a que eles se expõem.

Propõe-se, com o presente trabalho, carac-
terizar o perfil das vítimas fatais de acidentes de 
trânsito na faixa etária de 0 e 19 anos, atendidas 
pelo Instituto Médico Legal de Aracaju - Sergipe.

Materiais e métodos 
Estudo de delineamento transversal, 

baseado nos dados de mortes violentas por 
acidentes de trânsito entre indivíduos na faixa 
entre 0 e 19 anos que deram entrada no IML-
SE na cidade de Aracaju, Sergipe, Brasil, no 
período de 01 de abril de 2014 a 31 de março 
de 2015.

Para a coleta de dados foi utilizado um 
questionário semiestruturado, contendo 37 
perguntas mescladas entre fechadas e abertas. 
Foram analisados: gênero, faixa etária, etnia, 
ocupação das vítimas de morte por causas vi-
olentas; a cena do evento traumático; a sazon-
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alidade, o local do óbito; as circunstâncias/
intenções prováveis do evento traumático; o 
mecanismo do trauma; a causa mortis; o uso 
de substâncias psicoativas por estas vítimas.

Resultados e Discussão
O IML de Aracaju recebe as vítimas 

decorrentes de mortes externa de todo o es-
tado de Sergipe. No período estudado ocorre-
ram 67 óbitos sendo que entre 10 e 19 anos 
ocorreram 59 (88,1%) eventos e entre 0 e 9 
anos foram 8 (11,9%) óbitos por acidentes de 
transporte. Destes 56 (83,6%) do sexo mascu-
lino e 11 (16,4%) do sexo feminino. A maior 
incidência foi da cor parda com 57 (85,1%) in-
divíduos, seguida da cor branca com 5 (7,5%), 
e da cor preta com 3 (4,5%), indígenas 1 (1,5%) 
e 1 (1,5%) não relatado.

Em relação a ocupação, obteve-se que 
39 (58,2%) deles eram estudantes, 13 (19,4%) 
lavradores, 12 (17,9%) ocupavam outras pro-
fissões e 3 (4,5%) não foram obtidos. Ocor-
reram, em média, 6 óbitos por mês e 9 por 
dia da semana. Determinou-se a hora do 
evento traumático em 63 casos (94%), sendo 
28 (41,8%) no período noturno, 21 (31,3%) 
no vespertino, 9 (13,4%) durante a manhã e 5 
(7,5%) na madrugada.

Verificou-se que 41 (61,2%) acidentes 
ocorreram na zona rural e 26 (38,8%) na ur-
bana. De todos os óbitos 37 (55,2%) foram no 
local do acidente, enquanto 30 (44,8%) vítimas 
chegaram a ser atendidas em hospital, antes do 
óbito. 

O atendimento pré-hospitalar foi realiza-
do em 18 (56,2%) casos pelo Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência (SAMU-192), am-
bulâncias municipais o fizeram em 4 (12,5%), 
parentes e populares somados corresponderam 
a 3 (9,4%) e em 7 (21,9%) casos não foi pos-
sível identificar quem prestou o atendimento 
pré-hospitalar as vítimas.

Dentre as categorias envolvidas, os motoci-
clistas representaram 42 (62,7%), os pedestres 12 

(17,9%), os ocupantes de automóveis 11 (16,4%) e 
os ciclistas 2 (3,0%) óbitos. A principal causa mor-
tis descrita foi o traumatismo intracraniano, em 
41 (61,2%), e o choque hipovolêmico vitimou 9 
(13,4%) dos indivíduos (Tabela 1).

Tabela 1 - Distribuição absoluta e relativa 
de óbitos por acidentes de transporte em Ser-
gipe em indivíduos entre 0 e 19 anos, por causa 
mortis, entre abril de 2014 a março de 2015.
Causa Frequência Porcentagem
Traumatismo 
intracraniano

41 61,2

Choque 
hipovolêmico

9 13,4

Politraumatismo 6 9,0
Lesão por 
esmagamento de 
crânio

3 4,5

Anemia aguda 
pós-hemorrágica

2 3,0

Traumatismo de 
tórax

2 3,0

Insuficiência 
Respiratória 
Aguda

2 3,0

Outros 2 3,0
Total 67 100,0

A dosagem de alcoolemia foi realizada em 
17 das vítimas, sendo positiva em 8 (47%) e em 
9 (53%) negativa. Todos eles tinham entre 10 
e 19 anos, o que representa 13,6% dos óbitos 
nessa faixa etária.

Conclusões
A morte violenta decorrente de acidente 

de trânsito entre crianças e adolescentes no es-
tado de Sergipe foi mais frequentes nos indi-
víduos do gênero masculino, pardos, na faixa 
etária dos 10 aos 19 anos. Destes, 2/3 dos óbi-
tos ocorreram na zona rural; sendo mais fre-
quente por acidentes envolvendo motociclistas 
e a causa mortis principal foi o traumatismo 
intracraniano. O atendimento pré-hospital-
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ar foi na maioria das vítimas realizado pelo 
SAMU 192 e nos cadáveres onde dosou-se a 
alcoolemia esta foi positiva em torno de 50% 
das vítimas.
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Palavras-chave: Tubarões, raias, biometria. 

Resumo
Os elasmobrânquios são capturados como 

sobrepesca na pesca com rede de emalhar e essa 
modalidade pesqueira pode ocasionar o declínio 
de espécies desse grupo. O presente trabalho teve 
como objetivo conhecer a composição da fauna de 
elasmobrânquios capturada com rede de emalhar 
de fundo por embarcações artesanais no litoral sul 
do Estado de Sergipe e coletar dados biométricos. 
Foram adquiridos 92 espécimes entre Fevereiro de 
2014 e Abril de 2015, sendo identificadas duas es-
pécies de raias e cinco de tubarões. 

Introdução 
Os elasmobrânquios são animais estrategis-

tas K, pois gastam muita energia para a produção 
de poucos filhotes e estes que já nascem comple-
tamente desenvolvidos. São caracterizados por 
maturação sexual tardia, ciclos reprodutivos e 
períodos gestacionais longos e baixa fecundidade 
o que resulta em um potencial reprodutivo lim-
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itado e baixo (CASTRO, WOODLEY, BRUDEK, 
1999; PARKER, PARKER, 1999). O presente tra-
balho teve como objetivo conhecer a composição 
da fauna de elasmobrânquios capturada com rede 
de emalhar de fundo por embarcações artesanais 
no litoral sul do Estado de Sergipe e coletar dados 
biométricos além do sexo e estágio de desenvolvi-
mento sexual.

Materiais e Métodos 
Foram adquiridos elasmobrânquios de duas 

embarcações: Jupira e Gavião I que desembarcam 
nas Praias de Atalaia e Mosqueiro, Aracaju, SE. 
Os elasmobrânquios foram identifi cados quanto 
à espécie, sexo, estágio de desenvolvimento sex-
ual (MENNI; LESSA, 1998; GADIG, MOTTA, 
NAMORA, 2002), pesados e medidos quanto 
ao comprimento total (COMPAGNO, DANDO, 
FOWLER, 2005), largura do disco para raias 
(MCEACHRAN, DE CARVALHO, 2002) e com-
primento total do clásper para machos. 

Resultados e Discussão 
A amostra de elasmobrânquios adquirida 

foi composta por 92 animais sendo 16 raias e 76 
de tubarões. Foram identifi cadas cinco espécies de 
tubarões e duas espécies de raias e a família com 
maior número de espécies foi Carcharhinidae (Ta-
bela 1). É importante ressaltar que duas espécies 
adquiridas encontram-se criticamente ameaçadas 
de extinção.

Tabela 1. Composição da fauna de elasmo-
brânquios capturados na pesca artesanal em Ser-
gipe entre Fevereiro de 2014 a Abril de 2015. 

Família Espécie Grau de Ameaça*

Raias Dasyatidae Dasyatis guttata  (Bloch & Schneider, 1801) Dados Insufi cientes*

Rhinopteridae Rhinoptera bonasus (Mitchill, 1815) Quase Ameaçada*

Tubarões Carcharhinidae Carcharhinus porosus (Ranzani, 1840) Criticamente em Perigo**

Rhizoprionodon lalandii (Muller & Henle, 1839) Dados Insufi cientes*

Rhizoprionodon porosus (Poey, 1861) Pouca Preocupação*

Sphyrnidae Sphyrna lewini (Griffi th & Smith, 1834) Criticamente em Perigo**

Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837) Em perigo**

Fonte: *IUCN, **Portaria nº 445, de 17 de dezem-
bro de 2014.

A amostra total foi composta por 58,7% de 
machos e 41,3% de fêmeas e quanto ao estágio de 
desenvolvimento sexual a maior frequência foi de 
neonatos (51%), seguida de juvenis (44,6%) e adultos 
(4,4%). Para as raias, 81,25% da amostra foi compos-
ta pela espécie Dasyatis guttata e 18,75% pela espécie 
Rhinoptera bonasus. O sexo mais representado para R. 
bonasus foi fêmea e para D. guttata, macho (Gráfi co 
1). Para o estágio de desenvolvimento não foram 
observados indivíduos neonatos (Gráfi co 2). O peso 
médio para D. guttata foi de 3,72Kg e para R. bonasus 
foi de 3,6Kg. A média para largura do disco foi de 
49,38cm para D. guttata e de 65,15cm para R. bonasus. 

Gráfi co 1. Proporção Sexual das espécies de raias 
capturadas no litoral de Sergipe entre Fevereiro de 2014 
e Abril de 2015

Gráfi co 2. Estágio de Desenvolvimento das espécies de 
raias capturadas no litoral de Sergipe entre Fevereiro de 
2014 e Abril de 2015.
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Para os tubarões espécie mais repre-
sentativa foi Rhizoprionodon lalandei (38,2%). 
Houve variação quanto ao sexo para as es-
pécies adquiridas com número maior de in-
divíduos machos para R. lalandei e S. lewini. 
S. mokarran teve igual número de machos e 
fêmeas e C. porosus e R. porosus foram repre-
sentados por um número maior de fêmeas 
(Gráfico 3). Quanto ao estágio de desenvolvi-
mento, três espécies apresentaram mais neo-
natos e três mais juvenis (Gráfico 4).

Gráfi co 3. Proporção Sexual das espécies de tubarões 
capturados no litoral de Sergipe entre Fevereiro de 2014 
e Abril de 2015.

Gráfi co 4. Estágio de Desenvolvimento das espécies de 
tubarões capturados no litoral de Sergipe entre Fevereiro 
de 2014 e Abril de 2015.

O comprimento total médio variou de 41 a 62 
metros entre as diferentes espécies. O peso médio 
variou de 273 a 510 gramas e o comprimento mé-
dio do clásper foi entre 1,8 e 2,4 cm.  

Conclusões 
A pesca artesanal com rede de emalhe de 

fundo no litoral de Sergipe vêm capturando in-
divíduos em estágio inicial de desenvolvimento 
o que pode apresentar risco de extinção para as 
populações, uma vez que as espécies não con-

seguem alcançar maturidade sexual e reproduz-
ir. Adicionalmente, espécies ameaçadas estão 
sendo capturadas. 
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Resumo:
A recusa familiar de potenciais doadores 

de órgãos é um grave problema que impede o 
crescimento do número de transplantes. Ob-
jetivou descrever as principais variáveis en-
volvidas na não doação de órgãos no estado 
de Sergipe. Estudo epidemiológico, documen-
tal, retrospectivo, transversal, com abordagem 
quantitativa e análise descritiva, através dos 
155 prontuários com protocolo de morte ence-
fálica concluído entre junho de 2011 a junho 
de 2014. Entre os 155 prontuários, 37,4% apre-
sentou faixa etária entre 21-40 anos, 70,3% do 
sexo masculino, 33,5% de etnia parda, 27,7% 
solteiros e 98,1% não referiram crença reli-
giosa. A causa do coma predominante foi o 
Trauma Crânio Encefálico Grave (41,9%). O 
exame gráfico preponderante foi a Angiogra-
fia Cerebral com 67,1%, e o tempo entre os 
dois exames clínicos foi entre 6-12hs (46,5%). 
Foram realizadas 116 entrevistas familiares, e o 
grau de parentesco predominante relacionado 
à recusa foram os genitores com 35,3%. 36,2% 
não tinha registro do motivo da não doação. O 
desejo de não doação do potencial doador em 
vida apresentou 26,7%, seguido de 21,6% para 
corpo íntegro. Entre os motivos da não entrev-
ista, 32,1% foi devido à parada cardiorrespira-
tória, seguido por exame não compatível com 
morte encefálica e Sepse (21,4%). A principal 
causa da não efetivação do doador foi o desejo 
de não doação em vida. Considerando que a 
doação depende exclusivamente de autorização 
familiar, percebeu-se que o desejo do corpo ín-
tegro foi outro motivo de recusa familiar im-
portante. Campanhas de conscientização são 
necessárias para incentivar a população a mani-
festar seu desejo em doar. 

Introdução 
O processo de doação de órgãos é enten-

dido como ações e procedimentos que conseguem 
transformar um potencial doador em um doador 
efetivo. Os avanços apresentados na área de doação 
de órgãos e transplantes se devem principalmente 
a efetividade do processo, onde abrangem ações 
que vão desde o diagnóstico de morte encefálica 
até a realização dos transplantes. O diagnóstico 
precoce de morte encefálica e o adequado suporte 
clínico desse paciente são ainda hoje etapas muito 
difíceis de serem executadas (CINQUE; BIAN-
CHI, 2010; LIMA; BATISTA; BARBOSA, 2013).

Conhecer o processo de doação e a ex-
ecução adequada de suas etapas possibilita a ob-
tenção de órgãos adequados a fim de serem dis-
ponibilizados para realização de transplantes. 
Inúmeros fatores são apontados como causas da 
não efetivação do doador, porém o desconheci-
mento do assunto é visto como a principal dificul-
dade para dar continuidade ao processo de doação 
(SANTOS; MASSAROLLO, 2011).

Materiais e métodos 
Tratou-se de um estudo de caráter epidemi-

ológico, documental, retrospectivo, transversal, com 
abordagem quantitativa e análise descritiva realizado 
na Organização de Procura de Órgãos de Sergipe 
(OPO-SE), localizada nas dependências do Hospi-
tal de Urgência de Sergipe. A coleta de dados teve 
duração de duas semanas, nos turnos manhã, tarde 
e noite. Foi realizada nos prontuários com protocolo 
de morte encefálica concluído, e analisados de forma 
retrospectiva de junho de 2011 a junho de 2014. Os 
dados foram coletados pelas pesquisadoras utilizan-
do um formulário para coleta de dados, registrando-
se as seguintes informações: características sóciode-
mográficas, epidemiológicas, dados relacionados ao 
diagnóstico da morte encefálica e informações sobre 
o processo de doação de múltiplos órgãos. O univer-
so da pesquisa correspondeu a 155 prontuários com 
protocolo de morte encefálica concluído entre junho 
de 2011 a junho de 2014, arquivados na Organização 
de Procura de Órgãos de Sergipe.
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Os dados coletados através do formulário 
contendo as variáveis do estudo foram analisados 
através do programa estatístico SPSS 21.0 (Statisti-
calPackage for the Social Sciences). 

Resultados e Discussão 
Foram analisados 155 prontuários com pro-

tocolos concluídos para morte encefálica em to-
das as faixas etárias, realizado na Organização de 
Procura de Órgãos de Sergipe (OPO-SE), local-
izada nas dependências do Hospital de Urgência 
de Sergipe. Quanto à faixa etária dos potenciais 
doadores, a pesquisa identificou maior incidência 
entre 21-40 anos com um total de 37,4%, seguida 
da faixa etária entre 41-60 anos com 33,5%, prev-
alecendo o sexo masculino com 70,3%. A etnia 
predominante foi parda com 33,5%. Na amostra 
estudada, evidenciou-se que o perfil da tipagem 
sanguínea foi O positivo com 21,3%, sendo que 
56,1% não referiram. Em relação ao estado civil, 
27,7% eram solteiros. No que se refere à religião, 
98,1% não referiram nenhuma crença religiosa. 
Em relação ao processo de doação, no que se 
refere à causa do coma evidenciou-se predominân-
cia do Trauma Crânio Encefálico Grave (TCE) 
com 41,9% seguida de Acidente Vascular Cerebral 
Hemorrágica (AVC-H) com 34,2%. O exame grá-
fico mais utilizado foi a Angiografia Cerebral com 
67,1% e 46,5% apresentaram um tempo entre os 
dois exames clínicos entre 06 a 12 horas. O grau 
de parentesco predominante relacionado à recusa 
foi de genitores com 35,3%. Entre os motivos de 
recusa, notou-se que 36,2% não tinham o registro 
do motivo da não doação; o desejo de não doação 
do potencial doador em vida apresentou 26,7%, 
seguido de 21,6% para corpo íntegro. Entre os 
motivos da não entrevista, observou-se que 32,1% 
ocorreram devido a parada cardiorrespiratória, se-
guido por exame não compatível com morte ence-
fálica e sepse, com 21,4% respectivamente.

Conclusões
A principal causa da não efetivação do 

doador foi o desejo de não doação em vida. 

Considerando que a doação depende exclusiva-
mente de autorização familiar, percebeu-se que 
o desejo do corpo íntegro foi outro motivo de 
recusa familiar importante. Campanhas de con-
scientização são necessárias para incentivar a 
população a manifestar seu desejo em doar.
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Resumo: 
 O objetivo deste trabalho foi identificar 

critérios morfológicos para o estabelecimento se-
guro do diagnóstico diferencial entre o Fibroma 
Ossificante Central (FOC) e Displasia Fibrosa 
Monostótica (DFM), assegurando a adoção de 
uma conduta terapêutica adequada às mesmas. Foi 
proposto um estudo histoquímico comparativo no 
intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a 
distinção microscópica dessas patologias.

Introdução 
Fibroma Ossificante Central (FOC) e Dis-

plasia Fibrosa Monostótica (DFM) representam 
lesões fibro-ósseas benignas dos maxilares que 
compartilham diversos achados histomorfológi-

cos semelhantes. em virtude dessa semelhança 
histopatológica, o diagnóstico destas entidades 
apresenta grande dificuldade. Por ser tratar de uma 
abordagem terapêutica completamente distinta en-
tre o FOC E DFM, um diagnóstico inconsistente 
pode acarretar sérios problemas para o paciente e 
para o clínico.

Materiais e métodos 
Foram selecionados 23 casos de FOC e 12 

casos de DFM oriundos de diversos centros de di-
agnóstico brasileiros. Para o estudo histoquímico, 
secções histológicas de 5mm foram coradas pelo 
método histoquímico do Tricrômico de Mas-
son, que destaca estruturas colagênicas em azul 
e não-colagênicas em vermelho. Desta forma foi 
analisado o teor colagênico do estroma de tecido 
conjuntivo fibroso (TC) e do tecido ósseo (TO) 
depositado nas duas lesões. Os dados foram pos-
teriormente trabalhados através de uma análise es-
tatística descritiva. 

 
Resultados e Discussão 
As lesões enquadradas no grupo dos FOCs 

apresentaram um estroma de tecido conjuntivo 
fibroso exibindo quantidade escassa a moderada 
de fibras colágenas, coradas em azul, que se arran-
javam predominantemente sob a forma de feixes 
delgados e delicados dispostos entrelaçadamente. 
O tecido mineralizado depositado apresentou 
intensa coloração azulada. .As lesões interpreta-
das como DFMs exibiram um estroma de tecido 
conjuntivo intensamente colagenizado, os feixes 
de fibras colágenas apresentando-se espessos e 
grosseiros, dispostos paralelamente em sua maio-
ria. O tecido mineralizado, por sua vez, corou-se 
predominantemente em vermelho.

Conclusões 
O FOC e a DFM exibem padrões distin-

tos de teor colagênico no TC e TO depositado, 
facilmente diferenciados pela técnica histoquímica 
do tricrômico de Masson. Infere-se, pois, que o 
emprego desta técnica representa um parâmetro 
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seguro, simples e barato para o estabelecimento do 
diagnóstico diferencial entre essas entidades.
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Resumo: 
No Brasil, são registrados 14 gêneros e ca. 

74 espécies de Violaceae. A família pode ser re-
conhecida pelas folhas glanduloso-serreadas e es-
tipuladas, além do ovário súpero, tricarpelar e uni-
locular com placentação parietal. Apesar da ampla 
distribuição no país, sua diversidade não havia sido 
inventariada para Sergipe. Portanto, efetuou-se um 
tratamento taxonômico da família para este Esta-
do. Foram realizadas viagens a campo de outubro 
de 2014 a março de 2015, bem como análises de 
materiais depositados nos herbários AJU, ASE, 
ESA, HUEFS e UEC. As identificações se deram 
por meio de literatura específica e comparações. 
Foram encontradas dez espécies, sendo três reg-
istradas pela primeira vez em Sergipe: Amphirrhox 
longifolia (A.St.-Hil.) Spreng., Hybanthopsis bahiensis 
Paula-Souza, Paypayrola blanchetiana Tul., Pombalia 
arenaria (Ule) Paula-Souza, P. barbata Paula-Souza, 
P. calceolaria (L.) Paula-Souza, P. communis (A.St.-
Hil.) Paula-Souza, P. oppositifolia (L.) Paula-Souza, 
P. verrucosa (Paula-Souza) Paula-Souza, e Rinorea 
guianensis Aubl. Diante dos resultados, são apresen-
tados descrições, comentários e ilustrações de seus 
representantes, contribuindo com o projeto Flora 
de Sergipe e permitindo um melhor conhecimento 
para a Flora do Brasil.

Introdução
Violaceae pertence à ordem Malpighiales 

e apresenta uma distribuição cosmopolita, abran-
gendo 23 gêneros e ca. 1100 espécies (Wahrlet et 
al. 2014). No Brasil, são registrados atualmente 
14 gêneros e 74 espécies, sendo 25 delas avaliadas 
como endêmicas (Paula-Souza 2015). Violaceae 
pode ser reconhecida pelas folhas glanduloso-
serreadas e estipuladas, além do seu ovário súpero, 
tricarpelar e unilocular com placentação parietal 
(Paula-Souza 2009). 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 477 ]

Apesar de amplamente distribuída ao longo 
de todo o país, alguns estados, a exemplo Sergipe, 
carecem de tratamentos taxonômicos adequados 
sobre Violaceae. Portanto, buscou-se realizar um 
estudo taxonômico sobre Violaceae em Sergipe, a 
fim de avaliar sua diversidade, distribuição e mor-
fologia através de coletas em campo e observação 
de materiais herborizados. 

Material e métodos
Foram realizadas coletas de materiais 

botânicos em Sergipe, dando preferência à época 
de floração e frutificação. Partes reprodutivas de 
alguns espécimes foram fixadas em álcool 70% 
a fim de facilitar a observação de sua morfolo-
gia. A herborização seguiu o método de Mori et 
al. (1989), incluindo uma etapa de resfriamento 
após a secagem, sendo os vouchers registrados no 
Herbário Tiradentes (AJU) da Universidade Tira-
dentes (UNIT). Além dessas coleções, materiais 
depositados nos Herbários ASE, ESA, HUEFS e 
UEC também foram analisados (siglas de acordo 
com Thiers 2015). 

A identificação dos exemplares se deu por 
meio de literatura especializada e comparações 
com coleções-tipo no sítio Global Plants Initiative 
(JSTOR 2015) e exsicatas depositadas em her-
bários brasileiros através do sítio speciesLink (CRIA 
2015). As descrições seguiram Paula-Souza (2009), 
buscando representar a variação morfológica exis-
tente nas espécies encontradas. A chave de iden-
tificação foi elaborada com base nos caracteres 
diagnósticos, e imagens destes compuseram pran-
chas fotográficas. Os resultados obtidos foram 
formatados de acordo com as normas de publica-
ção da “Flora de Sergipe” (Prata et al. 2013).

Resultados e Discussão
No decorrer do estudo, foram encontra-

das dez espécies: Amphirrhox longifolia (A.St.-Hil.) 
Spreng., Hybanthopsis bahiensis Paula-Souza, Paypay-
rola blanchetiana Tul., Pombalia arenaria (Ule) Paula-
Souza, P. barbata Paula-Souza, P. calceolaria (L.) 
Paula-Souza, P. communis (A.St.-Hil.) Paula-Souza, 

P. oppositifolia (L.) Paula-Souza, P. verrucosa (Pau-
la-Souza) Paula-Souza e Rinorea guianensis Aubl. 
Foram consideradas como novas ocorrências para 
Sergipe as espécies Pombalia barbata (recentemente 
descrita), P. oppositifolia e Hybanthopsis bahiensis, esta 
considerada até o momento endêmica da Bahia. 

Dentre os gêneros, Rinorea ganhou destaque 
por suas flores pequenas e ligeiramente zigomor-
fas, sendo o único com tal característica. Assim 
como Rinorea, Amphirrhox apresentou hábito arbo-
rescente, mas diferiu por suas inflorescências em 
dicásio e flores grandes, bastante vistosas. Encon-
trada em áreas de caatinga, Hybanthopsis foi o único 
a apresentar hábito lianescente. Pombalia é o gênero 
com maior riqueza em Sergipe, compreendendo 
ervas a subarbustos que podem ser encontrados 
por todo o estado, especialmente restingas. Pomba-
lia difere dos demais gêneros por possuir, em sua 
maioria, flores fortemente zigomorfas, solitárias 
ou organizadas em racemos terminais.

Conclusões
Os dados obtidos permitiram avaliar a dis-

tribuição da família em Sergipe, bem como carac-
terizar seus representantes através de descrições, 
comentários e fotografias. Além disso, foram atu-
alizadas as informações nos herbários estaduais 
através da identificação dos materiais de Violaceae 
presentes nas coleções visitadas. O conhecimento 
obtido com este estudo contribuirá com o projeto 
Flora de Sergipe, e consequentemente com a Flora 
do Brasil Online 2020, permitindo aprimorar o sa-
ber a cerca de Violaceae no país. 
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Resumo: 
O Parque Nacional Serra de Itabaiana (PAR-

NASI) é uma Unidade de Conservação localizada 
no agreste do estado de Sergipe. Abriga diversas 
espécies da fauna e flora sendo algumas destas es-
pécies endêmicas. Este trabalho teve como obje-
tivo mapear e caracterizar a fauna de abelhas Eu-
glossini (Apidae; Apinae) que polinizam orquídeas, 
em diferentes fitofisionomias no PARNASI e no 
seu entorno, capturadas com isca odorífera: o Eu-
caliptol. Para a coleta dos espécimes foi utilizado 
o método de captura passiva através de armadil-
has aromáticas (isca de cheiro), confeccionadas a 
partir de garrafas pet de dois litros, possuindo três 
entradas com cones revestidos de areia para facili-
tar a entrada das abelhas. Os espécimes coletados 
foram montados para coleção a seco e identifica-
dos por especialistas. Foram coletadas 543 abelhas 
pertencentes a três gêneros e cinco espécies, sendo 
o mais abundante o gênero Euglossa com 484 in-
divíduos. Dentre as espécies do gênero Euglossa 
destacaram-se as espécies Euglossa carolina (n=478), 
Euglossa nanomelanotricha (n=6). O gênero Eulaema 
com 58 indivíduos, dentre estes estão às espécies 
Eulaema nigrita, 1841 (n=39), Eulaema atleticana 
(n=19). Foi ainda capturada uma espécie parasita 
Exaerete fontalis, com apenas um indivíduo.

Introdução 
A manutenção das cadeias alimentares em 

ambientes naturais e da viabilidade do fluxo gêni-
co das espécies vegetais é em grande parte de re-
sponsabilidade dos polinizadores (MORETI et al., 
2006). Apesar da grande importância das abelhas 
para a manutenção e equilíbrio do ecossistema, 
as espécies que ocorrem na região neotropical do 
Brasil são muito pouco estudadas (GIMENES, 
2003), principalmente em relação a sua biologia e 
nidificação. Embora esses seres sejam de extrema 
importância para a manutenção e equilíbrio do 
ecossistema, infelizmente está havendo declínio de 
polinizadores, redução relacionada ao desapareci-
mento de algumas espécies vegetais (LOPES et al., 
2005) e utilização de produtos químicos nas lavou-
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ras. A grande eficiência das abelhas na polinização 
é devida a sua dependência pelos recursos florais 
(pólen, néctar, resinas), que são disponibilizados 
pelas plantas (STORCK-TONON, 2007).

As abelhas da tribo Euglossini, destacam-se prin-
cipalmente pela interação dos machos com as espécies 
da família Orchidaceae e outros vegetais que disponibi-
lizam de fontes aromáticas como atrativos (CAMPOS 
et al., 1989; AGUIAR; GAGLIANONE, 2008). Cerca 
de 700 orquídeas de regiões neotropicais são polinizadas 
por abelhas da tribo Euglossini (NETO, 2012).

A técnica de coleta com Armadilhas 
Aromáticas tem sido empregada para alavancar os 
estudos sobre as espécies pertencentes a esta tribo.

Materiais e Métodos 
Para a captura dos exemplares utilizou-se um 

método de captura passiva com armadilhas aromática, 
feitos de garrafas PET de dois litros com três entradas 
revestidos cones de areia (ROSA et al., 2011). Dentro 
de cada garrafa foi colocada uma haste de algodão em-
bebida com uma essência, permanecendo no local por 
um período de 8 a 17 horas, entre Janeiro e outubro 
de 2014. Os parâmetros de diversidade foram obtidos 
utilizando os programas Estimates 9.1 e o BioEstat 5.3 
(COLWELL, 2013; AYRES et al., 2007).

Resultados e Discussão 
Foram coletadas 543 abelhas pertencentes a 

três gêneros e cinco espécies, sendo o gênero Eu-
glossa o mais abundante com 484 indivíduos. Dentre 
as espécies do gênero Euglossa destacaram-se a Eu-
glossa carolina (478), E.  nanomelanotricha (6). O gênero 
Eulaema apresentou 58 indivíduos, dentre estes es-
tão às espécies E. nigrita (39), E. atleticana (19). E o 
gênero Exaerete, gênero composto de espécies clep-
toparasitas, representado por apenas um individuo, 
sendo este a espécie Exaerete frontalis.

As espécimes E. carolina, E. nigrita e E. atleti-
cana se mostraram como espécies de transição sendo 
encontradas tanto dentro como fora do PARNASI, 
estudos anteriores mostram mais frequência dessas 
espécies em áreas perturbadas (SOFIA et al., 2004). 
Além disso, devido a grande capacidade de voo des-

sas espécies durante as atividades de forrageamento 
se mostrou um fato influente de suas frequências nas 
áreas (JANZEN, 1971). 

Conclusões 
Podemos concluir que o PARNASI e seu 

entorno possui uma baixa diversidade de espécies 
de abelhas Euglossini sendo que só foram encon-
trados cinco espécimes diferentes. A E. frontalis só 
se mostrou presente na área do Entorno sugerindo 
que o local ainda apresenta características 
adequadas para essa população.

Registramos novas espécies na região do 
PARNASI e no seu Entorno, as quais são de suma 
importância para a realização de futuros estudos a 
fim de conhecer mais sobre a biologia das espécies da 
tribo Euglossini, especialmente a respeito da E. nano-
melanotricha, espécie recém descrita e pouco estudada.  
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Resumo: 
O objetivo desta pesquisa foi realizar uma 

revisão da publicação nacional de artigos cientí-
ficos no período de 2010-2015 sobre a situação 
das condições de saúde mental em universitários, 
tais como a presença dos transtornos mentais co-
muns, depressão, ansiedade e estresse nessa popu-
lação. Foram identificadas 69 pesquisas nas bases 
de dados LILACS, P@PSIC, Index Psi e SciELO 
utilizando-se descritores saúde mental, transtorno 
mental, universitários, estresse. Foram classifica-
dos por ano, formação dos autores, delineamento 
metodológico, localização geográficas da popu-
lação estudada, e principais resultados. A seguir, 
foram feitas análises qualitativas dos principais 
resultados. Verificou-se que a produção brasileira 
tem uma média de 8 artigos publicados no perío-
do pesquisado e que a maioria dos trabalhos está 
voltada aos estudantes da área de saúde, e das 
regiões sudeste e sul, seguido da região nordeste, e 
em menor número revisões de literatura. 

Introdução 
O ingresso na universidade pode constitu-

ir-se em um momento de vulnerabilidade e des-
encadear psicopatologias, que podem interferir 
no rendimento acadêmico, e na autoconfiança do 
futuro profissional, conforme Cerchiari (2004), 
Oliveira; Carlotto; Dias (2014).

Para Cerchiari (2004) há fatores externos 
e internos, que podem contribuir para o apare-
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cimento do sofrimento mental nessa população, 
tais como:  afastamento natural de um contexto 
conhecido, para o ingresso na universidade; o rit-
mo e o volume de atividades da vida acadêmica, 
dificuldades de adaptação à nova realidade.

Por isso, se faz importante que as institu-
ições de ensino superior (IES) estejam atentas ao 
desenvolvimento do seu alunato, estabelecendo 
intervenções voltadas ao acolhimento e ao cui-
dado com o sofrimento psíquico dos estudantes, 
além de dar suporte para que lidem com as situa-
ções conflituosas inerentes à vida acadêmica, pre-
venindo possíveis psicopatologias. 

Método
Realizou-se uma revisão da literatura sobre 

saúde mental dos universitários brasileiros. A bus-
ca foi realizada nas bases de dados LILACS, P@
PSIC e Scielo Brasil compreendida entre os anos 
de 2010 a 2015. Foram utilizados os seguintes de-
scritores: saúde mental, transtorno mental, univer-
sitários, serviços de saúde. 

Foram encontrados 69 trabalhos. Destes, 
foram excluídos 23 trabalhos, pois optou-se em 
priorizar estudos com discentes brasileiros e os 
trabalhos completos. Desta forma, a amostra final 
foi constituída por 47 trabalhos, que foram lidos 
na íntegra. Primeiramente, foram identificados os 
objetivos das pesquisas no intuito de agrupá-las 
dentro de uma mesma categoria e, também, clas-
sificar os trabalhos por ano, formação dos autores, 
delineamento metodológico e principais resulta-
dos. Dentro do delineamento metodológico inves-
tigou-se: a abordagem, áreas do conhecimento e 
região geográfica da população estudada. Para que 
fosse possível conhecer as peculiaridades e ofer-
ecer sugestões pertinentes ao contexto brasileiro

Resultados e Discussão 
Foram utilizados 46 artigos que abordavam 

questões referentes à saúde mental, no período de 
2010 a 2015. A maioria dos estudos sobre o tema 
é de cunho quantitativo, 72,3%. Verificou-se, tam-
bém, uma média de produção de 8 artigos por ano. 

No que se refere à formação dos autores, 
embora não se tenha uma predominância signifi-
cativa de determinada formação, pode-se identi-
ficar que são enfermeiros, médicos e psicólogos. 
Pode-se inferir que a formação dos autores pode 
ter influenciado no seu interesse em pesquisar so-
bre a temática saúde mental, visto que, os mesmos 
lidam diariamente com sujeitos portadores.

Em relação às características da população 
estudada, constatou-se que as amostras abrangiam 
ambos sexos; a maioria era composta por grad-
uandos na área de saúde – 67,8%, residentes nas 
regiões sudeste, 38,2% e sul, 19,1% seguido pela 
região nordeste, 12,7%.

Os transtornos mentais mais estudados 
foram estresse, ansiedade, depressão, desadapta-
ção social e transtornos mentais comuns, seguindo 
essa ordem de maior para menor frequência. As 
mulheres são as mais acometidas pelos transtor-
nos mentais, seguindo o padrão de outras popu-
lações já estudadas. Outro aspecto relevante foi a 
existência de trabalhos como objetivo de apresen-
tar correlações significativas entre vários fatores 
específicos do contexto acadêmico à presença dos 
transtornos mentais, um total de 36,1%.

Conclusões 
Observou-se que a maioria dos trabalhos en-

contrados se preocupou em identificar a presença 
de transtornos mentais e associá-los com variáveis 
sócio demográficas. Outro aspecto importante para 
ser destacado foi inexistência de pesquisas que se 
propõem a realizar intervenções de promoção de 
saúde na população investigada. Acredita-se que 
trabalhos de revisão de literatura sejam importantes 
para organizar as produções sobre determinada 
área. Este estudo faz parte da revisão da literatura 
de momento inicial para uma pesquisa survey com 
universitários de Aracaju. Apesar de apresentar a 
limitação de identificar somente publicações nacio-
nais, mesmo assim considera-se que possa auxiliar 
estudantes e pesquisadores interessados no tema 
em questão, a encontrar questões relevantes para 
fundamentar seus estudos.
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Resumo:
A recusa familiar de potenciais doadores 

de órgãos é um grave problema que impede o 
crescimento do número de transplantes. Obje-
tivou descrever as principais variáveis envolvidas 
na não doação de órgãos no estado de Sergipe. 
Estudo epidemiológico, documental, retrospec-
tivo, transversal, com abordagem quantitativa e 
análise descritiva, através dos 155 prontuários 
com protocolo de morte encefálica concluído en-
tre junho de 2011 a junho de 2014. Entre os 155 

prontuários, 37,4% apresentou faixa etária entre 
21-40 anos, 70,3% do sexo masculino, 33,5% de 
etnia parda, 27,7% solteiros e 98,1% não referiram 
crença religiosa. A causa do coma predominante 
foi o Trauma Crânio Encefálico Grave (41,9%). 
O exame gráfico preponderante foi a Angiogra-
fia Cerebral com 67,1%, e o tempo entre os dois 
exames clínicos foi entre 6-12hs (46,5%). Foram 
realizadas 116 entrevistas familiares, e o grau de 
parentesco predominante relacionado à recusa 
foram os genitores com 35,3%. 36,2% não tinha 
registro do motivo da não doação. O desejo de não 
doação do potencial doador em vida apresentou 
26,7%, seguido de 21,6% para corpo íntegro. En-
tre os motivos da não entrevista, 32,1% foi devido 
à parada cardiorrespiratória, seguido por exame 
não compatível com morte encefálica e Sepse 
(21,4%). A principal causa da não efetivação do 
doador foi o desejo de não doação em vida. Con-
siderando que a doação depende exclusivamente 
de autorização familiar, percebeu-se que o desejo 
do corpo íntegro foi outro motivo de recusa famil-
iar importante. Campanhas de conscientização são 
necessárias para incentivar a população a manife-
star seu desejo em doar. 

Introdução 
O processo de doação de órgãos é enten-

dido como ações e procedimentos que conseguem 
transformar um potencial doador em um doador 
efetivo. Os avanços apresentados na área de doação 
de órgãos e transplantes se devem principalmente 
a efetividade do processo, onde abrangem ações 
que vão desde o diagnóstico de morte encefálica 
até a realização dos transplantes. O diagnóstico 
precoce de morte encefálica e o adequado suporte 
clínico desse paciente são ainda hoje etapas muito 
difíceis de serem executadas (CINQUE; BIAN-
CHI, 2010; LIMA; BATISTA; BARBOSA, 2013).

Conhecer o processo de doação e a ex-
ecução adequada de suas etapas possibilita a ob-
tenção de órgãos adequados a fim de serem dis-
ponibilizados para realização de transplantes. 
Inúmeros fatores são apontados como causas da 
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não efetivação do doador, porém o desconheci-
mento do assunto é visto como a principal dificul-
dade para dar continuidade ao processo de doação 
(SANTOS; MASSAROLLO, 2011).

Materiais e métodos 
Tratou-se de um estudo de caráter epide-

miológico, documental, retrospectivo, transversal, 
com abordagem quantitativa e análise descritiva 
realizado na Organização de Procura de Órgãos de 
Sergipe (OPO-SE), localizada nas dependências 
do Hospital de Urgência de Sergipe. A coleta de 
dados teve duração de duas semanas, nos turnos 
manhã, tarde e noite. Foi realizada nos prontuári-
os com protocolo de morte encefálica concluído, 
e analisados de forma retrospectiva de junho de 
2011 a junho de 2014. Os dados foram coletados 
pelas pesquisadoras utilizando um formulário para 
coleta de dados, registrando-se as seguintes infor-
mações: características sóciodemográficas, epide-
miológicas, dados relacionados ao diagnóstico da 
morte encefálica e informações sobre o processo 
de doação de múltiplos órgãos. O universo da pes-
quisa correspondeu a 155 prontuários com proto-
colo de morte encefálica concluído entre junho de 
2011 a junho de 2014, arquivados na Organização 
de Procura de Órgãos de Sergipe.

Os dados coletados através do formulário 
contendo as variáveis do estudo foram analisados 
através do programa estatístico SPSS 21.0 (Statisti-
calPackage for the Social Sciences). 

Resultados e Discussão 
Foram analisados 155 prontuários com pro-

tocolos concluídos para morte encefálica em todas 
as faixas etárias, realizado na Organização de Procu-
ra de Órgãos de Sergipe (OPO-SE), localizada nas 
dependências do Hospital de Urgência de Sergipe. 
Quanto à faixa etária dos potenciais doadores, a pes-
quisa identificou maior incidência entre 21-40 anos 
com um total de 37,4%, seguida da faixa etária entre 
41-60 anos com 33,5%, prevalecendo o sexo mas-
culino com 70,3%. A etnia predominante foi parda 
com 33,5%. Na amostra estudada, evidenciou-se 

que o perfil da tipagem sanguínea foi O positivo 
com 21,3%, sendo que 56,1% não referiram. Em re-
lação ao estado civil, 27,7% eram solteiros. No que 
se refere à religião, 98,1% não referiram nenhuma 
crença religiosa. Em relação ao processo de doação, 
no que se refere à causa do coma evidenciou-se pre-
dominância do Trauma Crânio Encefálico Grave 
(TCE) com 41,9% seguida de Acidente Vascular Ce-
rebral Hemorrágica (AVC-H) com 34,2%. O exame 
gráfico mais utilizado foi a Angiografia Cerebral 
com 67,1% e 46,5% apresentaram um tempo entre 
os dois exames clínicos entre 06 a 12 horas. O grau 
de parentesco predominante relacionado à recusa 
foi de genitores com 35,3%. Entre os motivos de 
recusa, notou-se que 36,2% não tinham o registro 
do motivo da não doação; o desejo de não doação 
do potencial doador em vida apresentou 26,7%, se-
guido de 21,6% para corpo íntegro. Entre os moti-
vos da não entrevista, observou-se que 32,1% ocor-
reram devido a parada cardiorrespiratória, seguido 
por exame não compatível com morte encefálica e 
sepse, com 21,4% respectivamente.

Conclusões
A principal causa da não efetivação do doa-

dor foi o desejo de não doação em vida. Conside-
rando que a doação depende exclusivamente de 
autorização familiar, percebeu-se que o desejo do 
corpo íntegro foi outro motivo de recusa familiar 
importante. Campanhas de conscientização são 
necessárias para incentivar a população a manife-
star seu desejo em doar.

Referências
ABTO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS. Diretrizes 
básicas para capação e retirada de múltiplos 
órgãos e tecidos. São Paulo: ABTO, 2014.
AGUIAR, Maria Isis Freire et al. Perfil de 
doadores efetivos de órgãos e tecidos no Estado 
do Ceará. Revista Mineira de Enfermagem 
[online], v. 14, n. 3, p. 353-360, jul./set. 2010. 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SNT 
– Sistema Nacional de Transplante 2014. 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 484 ]

Disponível em: http://dtr2001.saude.gov.br/sas/
dsra/integram.htm. Acesso em: 26 set. 2014.
CINQUE, Valdir Moreira; BIANCHI, Estela 
Regina Ferraz. Estressores vivenciados pelos 
familiares no processo de doação de órgãos 
e tecidos para transplante. Rev. esc. enferm. 
USP [online], v. 44, n. 4, p. 996-1002, 2010.
DALBEM, Giana Garcia; CAREGNATO Rita 
Catalina Aquino. Doação de órgãos e tecidos 
para transplante: recusa das famílias. Texto & 
Contexto Enfermagem, v. 19, n. 4, p. 728, 2010.
LIMA, Camila Santos Pires; BATISTA, Ana 
Cláudia de Oliveira; BARBOSA, Sayonara 
de Fátima Faria. Percepções da equipe de 
enfermagem no cuidado ao paciente em morte 
encefálica. Rev. Eletr. Enf., Goiânia, v. 15, n. 3, p. 
780-789, jul./set. 2013. 
SANTOS, Marcelo José dos; MASSAROLLO, 
Maria Cristina Komatsu Braga. Fatores que 
facilitam e dificultam a entrevista familiar no 
processo de doação de órgãos e tecidos para 
transplante. Acta paul. enferm. [online], v. 24, n. 
4, p. 472-478, 2011.

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 (PROBIC-Unit), 
e-mail: maiademelo@yahoo.com.br; Bruna 
Mikaelle Ferreira Lima (PROBIT-Unit), e-
mail: brunalima771@gmail.com; Sandra Re-
gina Bragança Passos Ferro (Orientadora), 
e-mail: srpbraganca@hotmail.com.

Universidade Tiradentes/Direito /Re-
cursos Humanos/Aracaju, SE. 

Palavras-chave: ônibus, passageiros, 
qualidade de vida.

Resumo
 A má qualidade do sistema de transporte 

coletivo refletem em várias problemáticas relacio-
nadas a satisfação, saúde, ambiente e mobilidade 
urbana dos cidadãos brasileiros, que ferem direi-
tos previstos no artigo 6° da lei 8.987/95. O es-
tudo tem o objetivo de analisar comparativamente 
o 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. A metodologia utilizada 
foi o estudo descritivo e exploratório, de caráter 
quali-quantitativo. O processamento dos dados foi 
feito por análise descritiva com frequência absolu-
ta e percentual das variáveis e foi aplicado teste 
do qui-quadrado. Os resultados apontam que o 
sistema de transporte público no Brasil e em es-
pecial nas capitais analisadas, não tem propostas 
concretas de melhoria devido aos investimentos 
nos transportes individuais e falta de estrutura 
física do trânsito. A esperança é no sentido da ne-
cessidade do repensar sobre as questões voltadas 
a problemática ambiental, e esta sim, possa fazer 
surgir ações e políticas públicas eficazes.

Introdução
Para Ferraz e Torres (2004) é possível medir 

a qualidade do transporte coletivo através de al-
guns fatores: “acessibilidade, frequência de atendi-
mento, tempo de viagem, lotação, confiabilidade, 
segurança, características dos veículos, característi-
cas dos locais de parada, sistema de informações, 
conectividade, comportamento dos operadores, e 
estado das vias” (TORRES, 2004, p. 101).

Requisitos esses previstos na lei 8.987/95, 
em seu art.6º, contempla como direito dos usuári-
os de transportes coletivos o “Serviço adequado 
que satisfaz as condições de regularidade, con-
tinuidade, eficiência, segurança, atualidade, gener-
alidade, cortesia na sua prestação e modicidade das 
tarifas.” (BRASIL, 1995).
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Desta forma o estudo teve como objetivo ger-
al analisar de forma comparada o sistema de trans-
porte coletivo das cidades de Curitiba, João Pessoa e 
Aracaju e seu reflexo na qualidade de vida da popula-
ção, mensurada pela satisfação dos usuários.

Especificamente propôs: Conhecer o siste-
ma de transporte coletivo das cidades de Curitiba, 
João Pessoa e Aracaju; Avaliar a satisfação dos 
usuários do transporte coletivo das cidades de Cu-
ritiba, João Pessoa e Aracaju; Comparar os siste-
mas de transporte coletivo das três cidades e Aval-
iar o reflexo da satisfação com transporte coletivo 
na qualidade de vida da população das três cidades.

 
Materiais e métodos 
A metodologia utilizada foi o estudo descri-

tivo e exploratório, de caráter quali-quantitativo. A 
coleta de dados foi feita através da aplicação de 
questionários, aos usuários dos terminais de inte-
gração de ônibus urbano das capitais supracitadas. 
O tamanho amostral foi calculado com base no 
volume de passageiros transportados, segundo 
informação da SMTT, sendo aplicado a Cálculo 
amostral conforme Barbetta. O processamento 
dos dados foi feito por análise descritiva com 
frequência absoluta e percentual das variáveis e foi 
aplicado teste do qui-quadrado para verificar se ex-
istem diferenças significativas entre os grupos de 
usuários pesquisados.

Resultados e Discussão
Conforme pesquisa feita nas cidades alvos 

do projeto, constatou-se que apenas Curitiba e 
João Pessoa veem cumprindo com o que deter-
mina a lei, ambas prestam o serviço de transporte 
público coletivo por outorga de concessão feita 
mediante licitação. 

Já a cidade de Aracaju ainda não presta esse 
serviço público mediante licitação, mas segundo o 
site da Prefeitura Municipal de Aracaju no dia 29 de 
maio de 2015 o governador de Sergipe e os prefeitos 
dos quatro municípios que formam a Grande Ara-
caju assinaram o protocolo de intenções da licitação 
do transporte público da Grande Aracaju apresen-

tado pela SMTT, protocolo assinado, a SMTT mon-
tará o edital de licitação do consórcio.

Conclusões
Dos estudos realizados até o momento con-

statou-se que os fatores que impulsionaram a insta-
lação do Sistema Integrado de Transporte nas ci-
dades estudadas foram distintos em cada uma delas, 
apesar de ambas terem no processo de urbanização 
um elemento comum que influenciou a implanta-
ção do atual sistema de transporte coletivo.

Cumpre destacar que o objetivo maior que 
moveu o poder público nessas três cidades a de-
senvolver políticas públicas de transporte, foi sem 
dúvida atender a necessidade da sociedade buscan-
do promover o bem estar social.

Contudo é imprescindível que exista uma 
reestruturação do modelo de transporte coletivo 
em João Pessoa e Aracaju, para que a população 
tenha melhor qualidade de vida, e que estas cidades 
sejam reconhecidas por sua sustentabilidade, re-
duzindo a utilização de carros e motos, pensando 
que o ônibus consegue acomodar mais pessoas, e 
em um curto espaço de tempo deixa-las em seus 
respectivos destinos e contribuindo com a redução 
dos problemas de mobilidade urbana.
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Resumo:
O projeto teve como objetivo analisar os 

efeitos comportamentais em modelo experimen-
tal de Traumatismo Raquimedular em tratamento 
agudo e subagudo com o uso do Ziclague®, me-
dicamento extraído das folhas verdes da Alpinia 
zerumbet (OEAz). Foram realizados os procedi-
mentos cirúrgicos em 84 ratos da raça Wistar divi-
didos em 12 grupos em 2 tempos de tratamento (3 
e 14 dias), sendo: Sadio, Laminectomia, Controle, 
Lesão, Baclofen, Ziclague® gavagem e Ziclague® 
tópico. No grupo com 3 dias de tratamento as 
avaliações foram realizadas com 24 horas e 3º dia, 
enquanto no grupo de 14 dias de tratamento, os 

testes ocorreram com 24 horas, 3º, 7 º e 14º dia 
após cirúrgia (DPO). Os testes comportamentais 
usados na avaliação foram da marcha preconizado 
por BASSO; BEATTIE; BRESNAHAN (BBB), 
e Capacidade Motora (CM). Além dos testes de 
Sensibilidade Dolorosa (SD), Posicionamento 
Proprioceptivo (PP), Reflexo de Localização (RL) 
e escala de Ashworth (EA) para avaliação do grau de 
espasticidade. Esse estudo demonstrou alterações 
de todos os testes e tempos dos grupos lesiona-
dos em relação aos grupos Sadio e Laminectomia. 
A espasticidade se mostrou presente no 7º DPO 
e permaneceu com os mesmos escores em 14º 
DPO. A aplicação do Ziclague® melhorou a mo-
bilidade das patas dos ratos pós-lesão, entretanto 
não ocorreu a diminuição do tônus muscular. 

Introdução
O TRM é uma lesão neurológica e está asso-

ciada a sintomas motores e sensitivos que levam a 
alteração da postura e deambulação (FRANZOI et 
al., 2009). A espasticidade é um de seus efeitos, que 
implica na alteração de base responsável por com-
plicações secundárias às lesões do sistema nervoso 
central, evidenciadas por exacerbação dos reflexos 
miotáticos, alterações nas fibras musculares e da con-
tração muscular, e clônus (AWAAD, RIZK, 2012). 
Como possibilidade de tratamento fitoterápico tem-
se o Ziclague®, um medicamento fitoterápico a base 
do óleo essencial da Alpinia Zerumbet que possui 
ação em músculos espásticos (CÂNDIDO; XAVI-
ER-FILHO, 2012), por modular os canais de cálcio 
(SANTOS et al., 2011). Porém, ainda não tinha se es-
tudado músculos tratados logo após lesão do Sistema 
Nervoso Central (SNC); e se esse tratamento influ-
enciaria os escores da espasticidade e a capacidade 
motora muscular. Assim o objetivo do estudo foi 
analisar os efeitos comportamentais em modelo ex-
perimental de Traumatismo Raquimedular em trata-
mento agudo e subagudo com o uso do Ziclague®.

Materiais e métodos 
O projeto analisou os efeitos comporta-

mentais, através do modelo experimental de Trau-
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matismo Raquimedular em tratamento agudo e 
subagudo com o uso do Ziclague®. A amostra 
foi composta por 84 ratos da raça Wistar prove-
nientes do Biotério da Universidade Tiradentes, 
onde foram divididos em 12 grupos (n=06) em 2 
tempos de tratamento (3 e 14 dias), sendo: Sadio, 
Laminectomia, Controle, Lesão, Baclofen, ZiclO-
ral (Via de administração por gavagem) e ZiclTop 
(Via de administração por aplicação tópica). Os 
tratamentos ocorreram diariamente após 24 horas 
do procedimento cirúrgico. No procedimento 
cirúrgico, baseado no experimento de Torres et 
al. (2010), foi realizado procedimentos adequados 
para realizar a cirurgia e compressão medular com 
peso de 70g por 5 minutos nas vértebras T9 e T10. 
Após 24 horas da cirurgia se iniciou a avaliação 
dos testes em 24 horas, 3º, 7º e 14º DPO, sendo 
observados os comprometimentos funcionais na 
lesão aguda e subaguda da medula espinhal, através 
da avaliação de BBB (BASSO et al., 1995), Sensi-
bilidade Dolorosa, Capacidade Motora, Posiciona-
mento Proprioceptivo e Tátil (VON EULER et al, 
1996) e avaliação do tônus muscular através da Es-
cala de Ashworth (LUVIZUTTO, G.J.; GAMEIRO, 
M.O., 2011).

 
Resultados e Discussão
Foi observado no teste de BBB, Capacidade 

Motora e Posicionamento Proprioceptivo em 24 
horas, 3º, 7º e 14º DPO, onde o grupo Sadio e 
Laminectomia se mostraram íntegros em seus es-
cores com diferença significativa em relação aos 
grupos Controle, Baclofeno, ZiclTop e ZicOral. 

A SD em 24 horas de DPO se apresentou 
alterada nos grupos Controle, Baclofeno, ZicTop 
e ZicOral. No 3º DPO o grupo Controle, era o 
único com alterações da SD em relação aos grupos 
Sadio e Laminectomia. 

A RL em 24 horas e 3º DPO nos grupos 
Controle, Baclofeno, ZicTop e ZicOral se mostr-
aram alterados e diferentes significativamente, em 
relação aos grupos Sadio e Laminectomia. Já no 7º 
e 14º DPO apenas os grupos ZicTop, Controle e 
ZicOral não demonstraram melhora. 

Na EA não houve diferença significativa 
na hipertonia entre os grupos Sadio, Laminecto-
mia, Controle, Baclofeno, ZicTop e ZicOral, tanto 
em 24 horas quanto no 3º DPO. E no 7º DPO 
foi verificado que os grupos Controle, Baclofeno, 
ZicTop e ZicOral já se apresentaram com espastic-
idade, continuando o mesmo quadro em 14º DPO.

Conclusões
Com esse estudo foi verificado que a uti-

lização do Ziclague® influenciou de forma posi-
tiva a mobilidade das patas dos ratos pós-lesão, 
porém não ocorreu à diminuição do tônus mus-
cular, como também houve alterações em todos 
os grupos lesionados em relação aos grupos 
Sadio e Laminectomia. A espasticidade desde o 
sétimo dia já se apresentou nos grupos lesiona-
dos; e em quatorze dias permaneceram com o 
mesmo grau de espasticidade. É preciso aumen-
tar o tempo de tratamento para verificar melhor o 
comportamento da espasticidade e da capacidade 
funcional da marcha. 
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Resumo
A Fisioterapia Aquática é um recurso fi-

sioterapêutico que tem como alguns objetivos a 
redução da dor, melhora das habilidades funcio-
nais e restrições físicas, devido às propriedades 
físicas da agua e promove assim também ganho 
de amplitude de movimento, força e resistência 
muscular. A utilização de equipamentos é pouco 
relatada, onde apenas um estudo foi encontrado 
sobre a utilização do Hydro-Tone. Devido à ampla 
utilização desse equipamento na prática clínica 
justifica-se a realização deste estudo. O objetivo é 
avaliar a ativação muscular dos flexores e exten-
sores do joelho durante a realização de exercícios 
na água com uso do Hydro-Boots e da caneleira de 
EVA. A pesquisa está em desenvolvimento na 
piscina do Centro de Saúde da Universidade Ti-
radentes – Ninota Garcia. Trata-se de um estudo 
analítico, observacional e transversal onde foram 
incluídos na pesquisa indivíduos saudáveis, sed-
entários entre 18 e 30 anos que não apresentam 
alteração neuromusculoesquelética e não tenham 
passado por cirurgias prévias de membros inferi-
ores. Avaliou a ativação muscular dos flexores e 
extensores do joelho com o uso dos dois tipos de 
equipamentos por meio da analise eletromiográ-
fica subaquática. Constatou-se uma maior ativação 
muscular para os extensores e flexores de joelho 
com o uso do Hydro-Boots em comparação ao uso 
da caneleira de EVA.

Introdução
A Fisioterapia Aquática é um recurso fi-

sioterapêutico utilizado com o objetivo de pro-
mover melhorias como redução da dor, melhora 
das habilidades funcionais e restrições físicas, ao 
mesmo tempo em que fornece grande quanti-
dade de informações sensoriais promovendo uma 
melhora das reações de equilíbrio corporal. É um 
recurso de grande importância, uma vez que ex-
ercícios aquáticos são realizados com a ação da 
gravidade diminuída promovendo maior ganho de 
ADM, força e resistência muscular. Devido à dife-
rença de densidade, viscosidade de fluidos e pela 
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força do empuxo o exercício na água quando real-
izado contra essas forças com equipamentos resis-
tidos promovem uma maior resistência durante a 
execução do movimento, outros fatores que tam-
bém podem promover o aumento da resistência é 
a pressão hidrostática e a tensão superficial. 

Vários equipamentos vêm sido desenvolvi-
dos e pesquisados para aprimorar ainda mais a re-
abilitação aquática, um deles é o Hydro-Tone, um 
dispositivo que gera resistência ao ser movido pela 
água em qualquer direção e variação de velocidade, 
este é usado para membros inferiores e o Hydro-
Bells usado em membros superiores. 

A eletromiografia é uma técnica utilizada 
para estudo da atividade elétrica das unidades 
motoras e ativação muscular. Alguns estudos 
têm mostrado por meio da EMG que o exercício 
aquático resistido também promove adaptações 
funcionais e hipertróficas no sistema neuromus-
cular. Na análise eletromiográfica com utilização 
do equipamento resistido Hydro-Boots, a ativação 
muscular dos isquiotibiais e do quadríceps femoral 
é maior quando o movimento é realizado na angu-
lação de 90 graus, este equipamento aumenta cerca 
de 30% a 40% a área frontal promovendo uma 
maior resistência ao movimento e possibilitando  
melhoras na resistência muscular e promove hip-
ertrofia.

Materiais e Métodos
Trata-se de um estudo analítico, observa-

cional, transversal. Os participantes serão recru-
tados do curso de fisioterapia da Universidade 
Tiradentes, foram estabelecidos critérios de in-
clusão como, indivíduos saudáveis e sedentários, 
de acordo com o Questionário Internacional de 
atividade Física (IPAQ), com idades entre 18 e 
30 anos e critérios de exclusão como, indivíduo 
com alteração neuromusculoesquelética ou que 
tenha realizado cirurgia prévia em membros in-
feriores, e alterações na pele que impossibilite 
a entrada na piscina. Será avaliada a ativação 
muscular dos flexores (semitendíneo e semi-
membranáceo e bíceps femoral) e extensores do 

joelho (quadríceps). Para a coleta dos dados será 
utilizado um eletromiógrafo de superfície, ele-
trodos bipolares, auto-adesivos e descartáveis, 
um eletrodo monopolar de referência auto ad-
esivo e descartável, foi utilizado um No-break, 
para evitar a interferência da rede elétrica na 
capitação do sinal. Os eletrodos e cabos foram 
isolados cuidadosamente do meio aquático com 
uma proteção transparente e auto-adesiva. Foi 
realizada tricotomia na região muscular avali-
ada limpa com gaze embebida em álcool. Todos 
os indivíduos serão submetidos a uma avalia-
ção inicial para identificar o padrão de ativação 
do quadríceps e isquiotibiais para compará-los 
com as demais avaliações a serem realizadas 
com os dois equipamentos (caneleira de EVA e 
Hydro-Boots), posteriormente foi realizada a ve-
dação dos eletrodos e cabos com o uso de filme 
transparente adesivo, fita cirúrgica transparente 
e vaselina. Os equipamentos foram posiciona-
dos no membro inferior dominante de cada um, 
e todos os indivíduos foram instruídos a real-
izarem os exercícios na piscina, em velocidade 
autosselecionada, o movimento foi realizado a 
partir de uma flexão máxima do joelho até a ex-
tensão total. A pesquisa está a ser realizada na 
piscina do Centro de Saúde da Universidade Ti-
radentes – Ninota Garcia,  com temperatura do 
meio a 33 graus Celsius. Os sinais eletromiográ-
ficos serão processados, filtrados e analisados 
pelo programa AcqKnowledge 3.7.1.

Resultados e Discussão
Foi calculada o RMS (raiz da média ao 

quadrado) para cada músculo, bem como a % da 
CIVM (sinal normalizado). Foi realizada apenas 
uma avaliação, com uma pessoa saudável, do gêne-
ro feminino, 21 anos. Ao analisar os valores das 
três coletas, foi verificado um valor de CIVM com 
média de 4,66 µV (DP = 0,02). O valor bruto da 
RMS durante o exercício com a caneleira de EVA 
foi de 71,74 µV. Já no exercício com o Hydro-Boots 
o valor obtido foi de 121,17 µV.
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Conclusões
Foi observado que o valor da ativação mus-

cular com o uso do equipamento Hydro-Tone 
Boots foi superior ao uso do equipamento canelei-
ra de EVA. Desta forma conclui-se que o exercício 
realizado com o Hydro-boots exigiu um maior re-
crutamento de unidades motoras devido a o equi-
pamento atuar de forma mais eficiente contra as 
forças de empuxo e arrasto, enquanto o equipa-
mento caneleira de EVA, por ser um  flutuador, 
atua apenas contra a força de empuxo. 
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Resumo: 
O caramujo africano (Achatina fulica), per-

tencente à família Achatinidae, encontra-se entre 
as cem espécies exóticas invasoras do mundo. 
Por ser facilmente adaptável, possui um hábito 
generalista, alta resistência a variáveis ambientais 
e elevado potencial reprodutivo, tornando-se um 
problema de saúde pública. Este molusco é o hos-
pedeiro do Angiostrongylus cantonensis, o agente eti-
ológico da meningite eosinofílica. Seu muco vem 
sendo utilizado, ao logo dos anos, para fins ter-

apêuticos e cosméticos. Este trabalho tem o intuito 
de avaliar a atividade antioxidante do muco do car-
amujo africano e dos extratos da planta medicinal 
Punica granatum (romã) usada para alimentá-lo e de 
verificar se o metabolismo do caramujo pode in-
fluenciar na atividade das substâncias das espécies 
vegetais utilizadas como alimento. Os moluscos 
serão submetidos à massagem da glândula podal, 
a fim de estimular a liberação de secreção muco-
glicoprotéica pelo espécime. As fezes e o muco 
deverão ser submetidos à avaliação parasitária evi-
tando contaminações Para avaliação da atividade 
antioxidante do muco do caramujo e dos extratos 
do vegetal serão utilizados os métodos de avalia-
ção da atividade sequestrante de radical DPPH - 
1,1-difenil-2-picrilidrazil e o ABTS - 2,2´- azinobis 
(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) e análise 
em CLAE. Espera-se que a partir dos resultados 
obtidos seja possível traçar estratégias a serem uti-
lizadas para o controle do caramujo africano, tais 
como a imobilização de vias enzimáticas que pro-
duzam substâncias importantes para a sua sobre-
vivência, assim como, verificar a possibilidade de 
produção de metabólitos ativos ou capazes de po-
tencializar a atividade antioxidante de substâncias 
com potencial já descrito. 

Introdução 
O caramujo africano (Achatina fulica), per-

tencente à família Achantinidae, encontra-se en-
tre as cem espécies exóticas invasoras do mundo. 
Por ser facilmente adaptável, possui um hábito 
generalista, alta resistência a variáveis ambientes e 
elevado potencial reprodutivo se tornou um prob-
lema de saúde pública. Este molusco é hospedeiro 
do Angiostrongulus cantonensis, o agente etiológico 
da meningite eosinófilica. A secreção produzida 
por escargots é comumente denominada como 
muco cutâneo. A liberação do muco em molus-
cos pulmonares ocorre por secreção apócrina e é 
constituída por uma mistura de substâncias pro-
duzidas por glândulas cutâneas, principalmente 
as pediosas. Esta secreção é conhecida, desde os 
primórdios da humanidade, devido a suas aplica-
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ções terapêuticas e cosméticas. A. fulica é capaz de 
produzir secreção glicoproteica com atividade an-
timicrobiana contra as espécies Staphylococcus aureus 
e Staphylococcus epidermidis. Dentro deste contexto, 
este trabalho tem o intuito de avaliar a atividade 
antioxidante, possivelmente apresentada pelos 
extratos das plantas medicinais, utilizadas como 
alimento, verificando se houve redução ou se foi 
intensificada, após metabolização do vegetal pelo 
caramujo. Foram utilizadas para avaliação da ação 
antioxidante do muco as espécies: Lactuca sativa (al-
face) como controle e Punica granatum L. (romã) 
como alimento. A espécie P. granatum L. é uma 
fruta originária do Oriente Médio e contem na sua 
composição compostos fenólicos que apresentam 
potencial antioxidante. 

Materiais e métodos 
Material biológico
Inicialmente foi realizada a coleta da espé-

cie Achatina fulica (10 caramujos), no município de 
Itaporanga/SE de acordo com o método descrito 
por Fischer e Colley (2005). As fezes dos caramu-
jos foram submetidas a testes parasitológicos de 
acordo método de Lutz (1998) para possível iden-
tificação de parasitos, evitando assim contamina-
ção. Logo após, foram divididos em dois grupos 
de acordo com a espécie da planta que foram ali-
mentados durante 15 dias, sendo elas: Lactuca sa-
tiva (alface) e Punica granatum (romã), sendo a L. 
sativa o controle. Os moluscos foram submetidos 
à massagem da glândula podal, a fim de estimular 
a liberação do muco, que foi purificado utilizando 
o método de centrifugação e, posterior extração 
utilizando como solvente metanol.

Obtenção dos extratos
Inicialmente, foi realizada a coleta da Romã (P. 

granatum) no município de Itaberaba/BA e, posterior-
mente, a identificação da exsicata no herbário da Uni-
versidade Tiradentes com número de inscrição 0321. O 
fruto dessa espécie foi seco em estufa de ventilação a 
55°C no LBMat e, em seguida, realizada moagem do 
material seco em moinho de facas. Logo após, foi feita 

a granulometria em peneira com tampa número 32 e 
armazenado em frasco âmbar, obtendo uma massa de 
100 g. O material vegetal obtido foi submetido à extra-
ção sob-refluxo com aquecimento de duas horas, utili-
zando os solventes metanol e água, obtendo os extratos 
metanólico e hidrometanólico, de acordo com metodo-
logia realizada por Nascimento (2013). Os extratos ob-
tidos foram rotaevaporados, obtendo 3,902 g do extrato 
metanólico e 3,529 g do extrato hidrometanólico, os 
quais foram armazenados em refrigerador. 

Resultados e Discussão 
Neste período foram obtidos os extratos 

da espécie P. granatum (Romã), metanólico e hidro-
metanólico, nomeados RM (3,902 g) e RMA (3,529 
g), respectivamente. Estes extratos encontram-se ar-
mazenados em refrigerador para análise de CLAE. 

As fezes dos 18 caramujos obtidos no mu-
nicípio de Simões Dias/SE foram submetidos a 
testes parasitológicos, obtendo resultado negativo. 
Os caramujos foram separados em dois grupos 
de acordo com as espécies que foram alimentadas 
(L. sativa e P. granatum) Figura 1. Em seguida, foi 
realizada a extração do muco através de massa-
gem podal, obtendo 5 mL de muco por caramujo. 
Observou-se que este tipo extração não apresenta 
bom rendimento e dependente do tempo que o 
caramujo foi retirado do seu habitat natural. Logo 
após, foi realizada a purificação do muco por cen-
trifugação seguido da extração com álcool metí-
lico. Após ter sido seco, em capela, foi armazenado 
em refrigerador para posterior análise em CLAE. 

Figura 1 – Caramujos africanos sendo ali-
mentados com romã
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Conclusões 
A conclusão das análises previstas, para re-

alização do controle do caramujo africano, através 
da imobilização de vias enzimáticas e a verificação 
da produção de metabólitos ativos ou capazes de 
potencializar a atividade antioxidante de substân-
cias, é necessário dar continuidade a este projeto.
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Resumo: 
INTRODUÇÃO: A Classificação Inter-

nacional de funcionalidade e Incapacidade (CIF) 
foi introduzida como uma ferramenta prioritária 
na contribuição e qualificação da informação 
para a melhoria do gerenciamento no Sistema 
de Saúde (BRASIL, 2008). OBJETIVO: Avaliar 
a capacidade funcional dos usuários assistidos 
pelo Sistema Único de Saúde em média e baixa 
complexidade de acordo com Classificação In-
ternacional de Funcionalidade e Incapacidade em 
um dos dois Centros de Reabilitação Motora de 
Sergipe. METODO: Pesquisa de campo e avali-
ativa, com N=25 indivíduos, entre 18 e 64 anos, 
com diagnostico clínico neurológico. Os mesmos 
eram classificados pela CIF visando: corpo, estru-
tura, desempenho e fator ambiental, além da men-
suração angular das articulações com flexímetro 
pendular. RESULTADO: Na função do corpo 
foi visto significância (p<0.001) para deficiência 
moderada nas articulações, músculos e forças; nas 
estruturas do corpo foi observado comprometi-
mento grave em membro superior com ausência 
parcial de movimento, moderado e com ausência 
parcial em coluna e nos membros inferiores, em 
todos os seguimentos predomínio do lado direito 
ou em ambos os lados; as atividades demonstr-
aram deficiência moderada para realizar tarefas e 
deficiência grave para atividades complexas, a par-
ticipação teve comprometimento moderado para 
tarefas domesticas e comprometimento moderado 
a grave em tarefas domesticas complexas; nos fa-
tores ambientais houve facilitador elevado para 
medicamentos e leve para produtos e tecnologia. A 
fleximetria foi significativa (p<0.001) em relação à 
flexão plantar de tetraparéticos quando comparados 
a hemiparéticos. CONCLUSÃO: O perfil atendido 
foi de pacientes com deficiência moderada. O tô-
nus apresentou deficiência moderada. Os membros 
superiores são mais comprometidos que os inferi-
ores com ausência parcial à direita. As atividades de 
participação e desempenho também se apresentam 
de forma moderada, com facilitador elevado para 
medicamentos e leve para produtos e tecnologias. 
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Introdução 
A Classificação Internacional de funciona-

lidade e Incapacidade (CIF) foi introduzida como 
uma ferramenta prioritária na contribuição e quali-
ficação da informação para a melhoria do geren-
ciamento no Sistema de Saúde. A CIF responderá 
questões importantes de Saúde Pública, pois ela irá 
perceber em qual estado esta pessoa se encontra 
(BRASIL, 2008).

Materiais e métodos 
 Pesquisa de campo e avaliativa, com 

N=25 indivíduos, entre 18 e 64 anos, com 
diagnostico clínico neurológico. Os mesmos 
eram classificados pela CIF visando: corpo, 
estrutura, desempenho e fator ambiental, além 
da mensuração angular das articulações com 
flexímetro pendular para analise das estruturas 
musculares e articulares.

 
Resultados e Discussão 
Na função do corpo foi visto significân-

cia (p<0.001) para deficiência moderada nas 
articulações, músculos e forças; nas estruturas 
do corpo foi observado comprometimento 
grave em membro superior com ausência par-
cial de movimento, moderado e com ausência 
parcial em coluna e nos membros inferiores, 
em todos os seguimentos predomínio do lado 
direito ou em ambos os lados; as atividades 
demonstraram deficiência moderada para re-
alizar tarefas e deficiência grave para ativi-
dades complexas, a participação teve compro-
metimento moderado para tarefas domesticas 
e comprometimento moderado a grave em 
tarefas domesticas complexas; nos fatores 
ambientais houve facilitador elevado para 
medicamentos e leve para produtos e tecno-
logia. A fleximetria foi significativa (p<0.001) 
em relação à flexão plantar de tetraparéticos 
quando comparados a hemiparéticos.

Conclusões 
   O perfil atendido foi de pacientes com de-

ficiência moderada. O tônus apresentou deficiên-
cia moderada. Os membros superiores são mais 
comprometidos que os inferiores com ausência 
parcial à direita. As atividades de participação e de-
sempenho também se apresentam de forma mod-
erada, com facilitador elevado para medicamentos 
e leve para produtos e tecnologias. 

Referências 
BRASIL. Coordenadoria Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
(Corde). A Convenção sobre Direitos das 
Pessoas com Deficiência comentada. 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2008.

 

DIAGNÓSTICO DA FUNÇÃO URBANA 
DE ARACAJU: CONSIDERANDO A 
ESTRUTURAÇÃO DA REDE VIÁRIA 
NA REGIÃO METROPOLITANA DE 

ARACAJU – RMA

Aimée Freitas Resende (PIBIC/CNPq/
FAPITEC-Unit), e-mail: aimee.resende@
gmail.com; Ajibola Isau Badiru (Orientador), 
e-mail: ajibolacanada@hotmail.com

Universidade Tiradentes/Arquitetura e 
Urbanismo/Aracaju, SE.



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 494 ]

Universidade Tiradentes/Arquitetura e 
Urbanismo/Aracaju, SE. 

Palavras-chave: Função Urbana, Rede 
Viária, Região Metropolitana de Aracaju

Resumo: 
Este trabalho apresenta o resultado da 

pesquisa sobre a função urbana relacionada à 
estruturação da rede viária na Região Metropoli-
tana de Aracaju - RMA. Teve-se como interesse 
examinar a problemática do fluxo do sistema 
viário sendo o automóvel  como foco de analisar 
o desenho do espaço urbano e avaliar a cidade 
junto à forma da mobilidade urbana. Para o de-
senvolvimento deste trabalho foi utilizada como 
base a observação de estudo campo, análises e 
pesquisas bibliográficas e o uso de geoproces-
samentos na construção de mapas temáticos, 
bem como análises da observação de câmeras 
da Superintendência Municipal de Transportes e 
Trânsito – SMTT, dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) e do Plano 
Diretor de Mobilidade Urbana de Aracaju. Com 
a técnica de superposição de mapas observaram-
se a hierarquia das redes e as características que 
influenciam a cidade de maneira negativa a at-
ual circularidade da sua forma. Um conjunto 
de indicadores revelam, também, deficiências e 
necessidades para superar os problemas estru-
turais relacionados à rigidez da forma urbana 
que gera como consequência a má circulação 
para a população na RMA. Para o desenvolvi-
mento deste estudo foi necessário compreender 
o processo histórico da circulação das pessoas 
na cidade aracajuana e como este influenciou 
em seu desenho na contemporaneidade de seus 
resultados quanto à funcionalidade da circula-
ção, bem como compreender os pontos de fluxo 
da cidade no seu desenvolvimento. Sugere-se 
a análise profunda para compreender a Ecolo-
gia Humana e em especial a harmonia entre a 
dinâmica espacial e o homem morando no ter-
ritório regional.

Introdução
O presente trabalho foi elaborado com o 

objetivo de analisar a função urbana de Aracaju 
relacionada a estrutura viária na Região Metropoli-
tana de Aracaju (RMA). 

Materiais e métodos 
Foram analisados através da observação 

de câmeras da Superintendência Municipal de 
Transporte e Trânsito - SMTT, bem como dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE, bibliografias, Plano Diretor de Mobili-
dade Urbana de Aracaju. Tais informações foram 
utilizadas na criação de mapas temáticos por meio 
das técnicas de geoprocessamentos. 

Resultados e Discussão

Figura 01 – Mapa da Distribuição do Uso e 
Ocupação do Solo da Cidade de Aracaju. Fonte: Ca-
dastro Imobiliário de Aracaju, 2014.

Figura 06 – Imagem recortada da cidade de 
Aracaju. Resultado de dados geoprocessado no Map-
Info. Fonte: IBGE, 2014

Figura 07. Desenho esquemático da estrutura viária 
de Aracaju interligando as vias. Informação Base: SMTT.
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Figura 09. Esquema da estrutura viária de Ara-
caju.Informação Base: SMTT.

Figura 10. Mapa-imagem central da cidade de 
Aracaju, mostrando sequência de anéis concêntricos a 
partir do centro em raios de 1km. Base: IBGE, 2010

Conclusões 
A Região Metropolitana de Aracaju (RMA), 

pode ser claramente apontada como uma conur-
bação incipiente com fronteiras desequilibradas 
entre a estrutura viária e seu meio ambiente. 
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Resumo:
A produção de pólen apícola é considerada 

uma das atividades mais rentáveis na apicultura. 
Apesar do grande potencial polinífero do estado 
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de Sergipe, não há produção suficiente. Alguns fa-
tores podem influenciar diretamente na produção: 
equipamentos adequados, manejo, mão de obra es-
pecializada, flora polinífera, patologia apícola, lon-
gevidade da rainha e genética das abelhas. O ob-
jetivo do presente trabalho foi avaliar a produção 
mensal e anual de pólen apícola e correlacionar 
com o comportamento higiênico em colônias de 
abelhas africanizadas para aplicação em trabalhos 
de melhoramento. A produção foi avaliada por 
meio de pesagens mensais durante 5 dias. O teste 
comportamento higiênico foi realizado com base 
no método de perfuração de crias, durante uma 
estação chuvosa e outro em uma não-chuvosa. 
Os dados foram analisados pelo teste de ANOVA 
e pós-teste de Tukey, e correlações de Pearson, 
considerando significativo para p<0,05 (n=21). 
A variabilidade entre as colônias com relação a 
produção de pólen foi estatisticamente significa-
tiva (p<0,05, p=0,04). O mês mais produtivo foi 
maio (7300g). Foram classificadas 7 colônias como 
higiênicas e 14 não-higiênicas, a produção media 
das colônias higiênicas (1834g) foi 931g a mais que 
as não-higiênicas (903g), sendo estatisticamente 
significativo p<0,05). A chuva (p<0,05) influen-
ciou negativamente na produção de produtividade 
do pólen, porém não foi um fator terminante. 
Para realização de trabalhos de seleção e melho-
ramento genético para produção de pólen deve-se 
ser levada em consideração a seleção das colônias 
quanto ao comportamento higiênico.

Introdução 
O estado de Sergipe destaca-se como grande 

produtor de pólen apícola, que concentra-se na 
região do município de Brejo Grande, detentor de 
um dos mais baixos Índices de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do país.  A produção de pólen apí-
cola é uma atividade muito valorizada, mas exige 
maior nível tecnológico comparado a produção de 
mel (BRITO, 2014). Doenças e pragas apícolas é 
um dos fatores que pode limitar a produção devido 
a quedas bruscas na população tornando-se ne-
cessário, portanto, a utilização de métodos que ven-

ham controlar ou impedir o desenvolvimento des-
tas, como a aplicação do comportamento higiênico, 
o qual é de extrema importância para estudos gené-
ticos, como seleção de linhagens mais higiênicas, 
que visa aumentar a frequência dos genes desejáveis 
obtendo assim sucesso relacionado ao desenvolvi-
mento e produtividade (GRAMACHO & GON-
ÇALVES, 2009 a,b). 

Materiais e métodos 
O experimento foi realizado em um apiário 

comercial, localizado no município de Brejo 
Grande, no povoado de Brejão dos negro-SE-
Brasil, no período de fevereiro de 2014 a 2015. 
As avaliações das colmeias foram feitas pesando 
o pólen retirado dos coletores no próprio apiário, 
colocados em recipiente plástico e pesados com 
uma balança portátil digital em um período de 
cinco dias seguidos durante cada mês. Durante 
o período das pesagens foram coletados dados 
climáticos de temperatura, umidade, vento e chuva 
no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 
Para a avaliação do comportamento higiênico foi 
utilizado o método de perfuração de crias descrito 
por Newton e Ostasiewski (1986) e modificado 
por Gramacho e Gonçalves (1994 e 1999). Foram 
avaliadas duas estações climáticas: período chu-
voso (em julho) e não-chuvoso (janeiro). Foi uti-
lizado o programa BioEstat 5.3 para as análises es-
tatísticas, e análise de variância ANOVA-onde way 
e pós test de Tukey, e para correlação da produção 
de pólen e os fatores climáticos foi aplicado teste 
de Correlação Linear de Pearson.

Resultados e Discussão 
Foram avaliadas um total de 21 colônias, 

onde 7 foram classificadas como higiênicas e 
14 não higiênicas. As colmeias mais produtivas 
foram as higiênicas (removem acima de 80% de 
crias mortas), que produziram em média 1834g 
enquanto as não-higiênicas 903g, com uma dife-
rença 931g, diferença estatisticamente significante 
(p<0,050, p=0,0431). Estes resultados, corrobora 
com encontrados por PANKIW et al., 2008; MES-
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SAGE, 2010; MACHADO, 2013) demonstram 
que colônias higiênicas são mais aptas na produção 
de pólen por terem mais áreas de crias abertas, es-
timulando o forrageio das abelhas campeiras para 
coleta de pólen devido aos feromônios das crias. 
Os meses mais produtivos que foram respectiva-
mente maio (7300g), junho (6397g), julho (6400g) 
e janeiro (5330g). Dos fatores climáticos estuda-
dos, apenas a chuva foi estatisticamente significan-
te (p<0.0173), mas não determinante na produção 
de pólen, pois durante o período de estudo não 
registrou-se ocorrências de longos e constantes 
períodos chuvosos, no entanto esta variável pode 
ter contribuído para a baixa produção no período, 
devido a redução das atividades forrageiras das 
operárias.

Conclusões
As colônias higiênicas foram superiores em 

produção que as não higiênicas, demostrando que 
o comportamento higiênico deve ser aplicado em 
trabalhos de seleção para alta produção de pólen. 
Dos fatores climáticos, apenas chuva tem influen-
cia na produção (p<0.0173), porem não é um fator 
determinante na produção de pólen apícola.
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Palavras-chave: Lesões da medula es-
pinhal, traumas medulares, compressão da 
medula espinhal.

Resumo 
Esse projeto objetiva definir o método mais 

eficaz e fidedigno de indução à lesão medular, de 
modo a avaliar as consequências traumáticas dos 
modelos experimentais, analisar as alterações do 
comportamento motor das duas formas de lesão, 
bem como verificar os achados histomorfológicos 
de para padronização do procedimento cirúrgico. 
Trata-se de uma pesquisa do tipo experimental 
e intervencional, onde estão sendo utilizados 12 
ratos da raça Wistar, submetidos à indução de 
lesão por compressão e hemissecção da medula. 
As avaliações estão sendo realizadas em 3 e 7 dias 
em ambos os grupos. Assim, será observado o 
comprometimento funcional e comportamental 
nas lesões aguda e subaguda, respectivamente. A 
análise comportamental segue o protocolo descri-
to por Basso, Beattie e Bresnahan a partir de uma 
escala de avaliação locomotora padronizada. No 
3º e 7º dias pós-operatórios, os animais serão euta-
nasiados, terão os gastrocnêmios e medula espin-
hal retirados e embebidos em formol a 10%. Pos-
teriormente, serão confeccionados os cortes para 
análises histológicas e histopatológicas associadas 
ao processo inflamatório e de reparação. Caso este 
propósito ocorra, serão iniciadas novas pesquisas 
para maiores elucidações. 

Introdução 
O traumatismo raquimedular (TRM) é 

caracterizada como uma das patologias que mais 
atingem a sociedade moderna, afetando princi-
palmente, indivíduos jovens, hígidos e economi-
camente ativos, representando um problema rel-
evante de saúde pública (ANDRADE et al., 2010). 

Trata-se de uma lesão traumática que atinge 
a medula, apresenta quadro funcional provisório 
ou irreversível e provoca danos sensoriais e mo-
tores ao indivíduo lesado. Vários modelos experi-
mentais de lesão medular foram descritos durante 

os últimos 90 anos, a seguir: clips para aneurisma, 
cateteres com balões (KHAN et al., 2010), con-
tusão por queda de peso (TORRES et al., 2010), 
placas compressivas (SILVA, 2006), transecção 
(LIU et al., 2010), hemissecção medular, cabos 
circunferências e estreitamento do canal vertebral 
(CARLSON et al., 2003). 

Dos procedimentos cirúrgicos supracitados, a 
hemissecção medular e a contusão por queda de peso 
são utilizados pelo Programa de Pós-Graduação 
em Saúde e Ambiente da Universidade Tiradentes. 
Desse modo, há a necessidade de definir o método 
mais eficaz e fidedigno de indução à lesão medular, 
com intuito de avaliar as consequências traumáticas 
dos modelos experimentais, analisar as alterações do 
comportamento motor das duas formas de lesão, 
bem como verificar os achados histomorfológicos 
para padronização do procedimento cirúrgico. 

Materiais e métodos
O presente estudo caracteriza-se como ex-

perimental e intervencional. Estão sendo utilizados 
12 ratos da raça Wistar (Rattus norvegicus albinus), 
com 5 semanas de idade de ambos os sexos pro-
venientes do Biotério da Universidade Tiradentes.

Os 12 animais serão divididos em 2 grupos, 
grupo 1 = 6 ratos cirurgiados pelo processo de com-
pressão medular e observados durante 3 e 7 dias; 
grupo 2 = 6 ratos cirurgiados pelo método de hem-
issecção da medula e observados durante 3 e 7 dias.

 As avaliações serão realizadas em 3 e 7 
dias, a partir do teste BBB, que avalia a capacid-
ade locomotora do animal (BASSO et al., 1995). 
Para avaliação das características histológicas e 
histopatológicas associadas ao processo infla-
matório (reparação), serão analisadas as secções 
histológicas coradas em HE, observando-se os 
seguintes critérios: Intensidade e tipo do infil-
trado inflamatório; Categorização do processo 
inflamatório.

Resultados parciais 
Os procedimentos cirúrgicos e os testes 

comportamentais foram iniciados com o mé-
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todo de compressão medular dos primeiros 3 
animais. Porém, ainda não é possível apresen-
tar resultados do projeto, pelo fechamento do 
local de realização dos procedimentos cirúrgi-
cos. Além disso, o retorno e utilização do bio-
tério será priorizado aos alunos em programas 
de mestrado, o que gera condições que desfa-
voreceram o andamento do projeto.
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Resumo:
Introdução: A desnutrição é um desequilí-

brio metabólico, proveniente da diminuição da in-
gestão de alimentos ou jejum, acompanhado de au-
mento das necessidades energéticas, e carência de 
micro e macro nutrientes. Objetivo: Avaliar quais 
os fatores que interferem no tempo de internação 
em pacientes hospitalizados. Material e Método: 
Estudo transversal, realizado com 176 pacientes, 
adultos e idosos, de ambos os gêneros, internados 
em um hospital de urgência. Foram coletados os 
seguintes dados: idade, gênero, tempo de interna-
ção (<15 dias e ≥15 dias), peso e altura para cál-
culo do Índice de Massa Corporal (IMC). Os tes-
tes estatísticos utilizados foram de Qui-quadrado 
de Pearson ou o Exato de Fisher. A margem de 
erro utilizada nas decisões dos testes estatísticos 
foi de 5,0%. Resultados: A idade média dos par-
ticipantes foi de 49,54±18,06 anos, dos quais 104 
(59,1%) são do gênero masculino e 72 (40,9%) 
do gênero feminino. Analisando o IMC x tempo 
de internação, os pacientes internados <15 dias, 
apresentaram menor desnutrição 21,4% e maior 
eutrofia 43,5% comparado aos pacientes que ficar-
am internados ≥15 dias, que apresentaram 31,1% 
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desnutrição e 37,8% eutrofia (p=0,417). Quanto à 
idade os pacientes adultos mostraram menor tem-
po de internação<15 dias 67,9% do que os paci-
entes idosos 32,1%( p=0,50). Conclusão: Pode-se 
afirmar, neste estudo, que o estado nutricional e a 
faixa etária dos pacientes são fatores diretamente 
relacionados ao tempo de internação.

Introdução 
A desnutrição é um desequilíbrio metabólico, 

proveniente da diminuição da ingestão de alimentos 
ou do jejum, acompanhado de um aumento das ne-
cessidades energéticas, proteicas e carência de micro 
e macro nutrientes. (REIS et al. 2009). O quadro 
de desnutrição, além de comprometer o prognósti-
co dos pacientes, é capaz de aumentar o tempo de 
hospitalização, proporcionar maiores complicações 
clínicas e agravar a desnutrição já instalada, com 
consequente aumento do risco de morbimortali-
dade e impacto negativo sobre os custos hospitala-
res (VERAS e FORTES, 2014). Segundo Souza e 
Nakasato (2011) a ocorrência da desnutrição em 
pacientes hospitalizados é um problema de saúde 
pública que tem sido descrito há muito tempo, e seu 
impacto no curso das doenças é considerado um 
problema clínico significativo. 

Materiais e métodos 
Foi realizado um estudo transversal com 

176 pacientes, adultos e idosos, de ambos os gêne-
ros, internados em um hospital de urgência. Foram 
coletados os seguintes dados: idade, gênero, tempo 
de internação (<15 dias e ≥15 dias), peso aferido 
em balança Filizola® (com capacidade de 150 kg 
e divisão em 100g) e a altura foi aferida com esta-
diômetro portátil Seca® (com capacidade de 2m, 
graduada em centímetros) para obter o Índice de 
Massa Corporal (IMC) e classificar o estado nu-
tricional. Os testes estatísticos utilizados foram de 
Qui-quadrado de Pearson ou o Exato de Fisher.

Resultados e Discussão 
A idade média dos participantes foi de 

49,54±18,06 anos, dos quais 104 (59,1%) são 

do gênero masculino e 72 (40,9%) do gênero 
feminino. Analisando o IMC x tempo de in-
ternação, os pacientes internados <15 dias, 
apresentaram menor desnutrição 21,4% e 
maior eutrofia 43,5% comparado aos paci-
entes que ficaram internados ≥15 dias, que 
apresentaram 31,1% desnutrição e 37,8% eu-
trofia (p=0,417). Quanto à idade os pacientes 
adultos mostraram menor tempo de interna-
ção<15 dias 67,9% do que os pacientes idosos 
32,1%( p=0,50). Resultados parecidos foram 
encontrados no estudo de Marcadenti et al, 
(2011) onde a desnutrição detectada pela ASG 
no momento da admissão associou-se signifi-
cativamente com tempo de internação hos-
pitalar igual ou superior a dez dias (RP 1,29 
IC95% 1,08 – 1,53 P=0,005)

Conclusões 
Pode-se afirmar, neste estudo, que o estado 

nutricional e a faixa etária dos pacientes são fatores 
diretamente relacionados ao tempo de internação.
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Resumo:
A Atenção Farmacêutica (Atenfar), prática 

da atividade farmacêutica, vem para priorizar a ori-
entação, o acompanhamento farmacoterapêutico e 
a relação direta entre o farmacêutico e o usuário 
de medicamentos. Em países desenvolvidos a At-
enfar é uma realidade e tem demonstrado ser efi-
caz na diminuição de agravos dos portadores de 
patologias crônicas e de custos para o sistema de 
saúde. Nessa perspectiva, nosso objetivo foi reali-
zar o acompanhamento dos pacientes hipertensos 
do grupo de convivência “Conte Conosco” da 
USF Augusto Franco-Aracaju/SE. Para a avalia-
ção da adesão terapêutica foi utilizada a Escala de 
Adesão Terapêutica (AT) de Morisky (MMAS-8) e 
para o acompanhamento farmacoterapêutico dos 
pacientes que apresentaram baixo grau de AT foi 
utilizada a metodologia Dáder. O programa de 
Atenfar constituiu-se de: (1)visitas domiciliares; 
(2)Identificação dos problemas relacionados aos 
medicamentos (PRMs); (3)Determinação do Se-
guimento Farmacoterapêutico; (4)Atividades de 

Educação em saúde específicas. Esta pesquisa foi 
previamente aprovada pelo CEP/Unit. Todos os 
idosos eram hipertensos (n=39), e durante as re-
uniões periódicas do grupo, a escala MMAS-8 foi 
aplicada, 32 indivíduos mostraram alta e média 
AT e sete deles apresentaram baixa AT, sendo es-
tes últimos selecionados a Atenfar. Os resultados 
mostraram que a implantação do programa neste 
grupo foi eficaz, pois as intervenções farmacêu-
ticas propostas surtiram efeito benéfico à melho-
ria da farmacoterapia e consequentemente à sua 
qualidade de vida dos participantes. Conclui-se 
que esta forma de abordagem aos pacientes hiper-
tensos é uma alternativa viável para a redução dos 
problemas relacionados à farmacoterapia devendo 
sua implantação ser estimulada nos diversos siste-
mas de saúde.

Introdução
A Atenção Farmacêutica foi definida pela 

primeira vez por Hepler e Strand (1990) como a 
provisão responsável do tratamento farmacológico 
com o propósito de alcançar resultados concretos 
que melhorem a qualidade de vida dos pacientes. 
Posteriormente, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) estendeu o benefício da Atenfar para toda 
a comunidade e ainda reconheceu o farmacêutico 
como um dispensador de atenção à saúde, que 
pode participar ativamente na prevenção de enfer-
midades e na promoção da saúde, junto com out-
ros membros da equipe multiprofissional. 

Os gastos na saúde pública com medicamen-
tos aumentam entre 10% a 40 % a cada ano. No 
Brasil, eles representavam 37% dos gastos famili-
ares, especialmente os de uso contínuo utilizados no 
tratamento de doenças crônicas. Segundo a OMS diz 
que até 2020 as doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT) serão a principal causa de incapacidades e, 
dentre as doenças mais comuns na população idosa, 
a hipertensão arterial (HA) se destaca, por ser uma 
entidade multifatorial e depender da colaboração e 
participação ativa do indivíduo hipertenso para seu 
controle, constitui-se em um grande desafio para os 
profissionais de saúde (Oliveira, 2010).
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Materiais e métodos 
Utilizou-se o Formulário de avaliação da ad-

esão terapêutica – Método de Morisky Medication 
Adherence Scale - MMAS-8, o qual possui uma 
escala constituída por oito perguntas, sendo que 
sete das respostas devem ser negativas e apenas 
uma deve ser positiva e a última questão é respon-
dida a partir de cinco opções: nunca, quase nunca, 
às vezes, frequentemente e sempre. A pontuação 
resultante da soma das respostas corretas define o 
grau de adesão terapêutica em alta adesão (8 pon-
tos), média adesão (6 a < 8 pontos) e baixa adesão 
(< 6 pontos) (Oliveira-Filho et al, 2012).

A atenção farmacêutica foi realizada se-
guindo o método Dáder, o qual apresenta-se como 
uma ferramenta útil, permitindo ao farmacêutico 
seguir normas claras e simples para realizar Segui-
mento Farmacoterapêutico (SF) propondo a con-
cepção de um plano de atuação com o paciente 
obtendo uma melhora no tratamento terapêutico e 
na sua qualidade de vida (Dáder et al, 2014).

Resultados e Discussão 
Foram selecionados sete entre os 39 idosos 

do grupo avaliados pelo grau de AT. Em seguida 
foram identificado os PRMs e através do SF foi 
possível realizar as intervenções cabíveis e ativi-
dades de educação em saúde necessárias em cada 
caso, obtendo resultados satisfatórios ao perceber 
que mantiveram um controle da pressão arterial, 
e consequentemente melhorando o seu bem-estar. 

O acompanhamento no tratamento farma-
coterapêutico destes pacientes mostraram que, cer-
ca de 50% dos PRMs puderam ser resolvidos. Entre 
os PRMs encontrados, o mais comum foi a não ad-
esão ao medicamento, devido a falta de informação 
e esclarecimento dos pacientes, e a necessidade de 
alguém para lembra-los ou até mesmo identificar 
qual o medicamento no horário de tomar. Outro 
fator muito importante é a falta de medicamento na 
USF, deixando o paciente sem realizar o tratamento 
por não possuir condições financeiras para comprá-
los, deixando impossibilitados de controlar a doen-
ça, e podendo ter seu quadro clinico agravado.

Conclusões 
Conclui-se que a falta de informação e um 

plano de cuidado adequado são fatores que inter-
ferem no tratamento farmacoterapêutico do pa-
ciente. A Atenfar mostrou-se eficaz como ferra-
menta suporte para melhora da qualidade de vida 
destes pacientes, devendo sua implantação ser es-
timulada nos diversos sistemas de saúde. 
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Resumo: 
O presente trabalho objetivou avaliar o per-

fil epidemiológico da população residente em área 
endêmica para esquistossomose no conjunto hab-
itacional Parque dos Faróis, situado no município 
Nossa Senhora do Socorro/SE. Foram aplicados 
dois questionários para avaliar parâmetros socio-
ambientais, de saúde e de conhecimentos sobre a 
esquistossomose, e solicitada uma amostra fecal. 
Schistosoma mansoni (16,3%) e Ascaris lumbricoides 
(27,6%) foram os parasitas mais prevalentes. In-
divíduos do sexo masculino mostraram 3,9 vezes 
mais chances de se infectar com S. mansoni. A pop-
ulação mostra baixo nível de escolaridade, pouco 
conhecimento em relação à esquistossomose e 
suas formas de infecção e prevenção e, se expõem 
a infecção principalmente nos períodos de chuva 
quando ocorrem enchentes e transbordamentos de 
fossas. O crescimento desordenado e precariedade 
do saneamento são aspectos evidenciados na área 
estudada, casas improvisadas construídas perto de 
córregos e do rio, crianças brincando descalças 
são aspectos que propiciam a infecção por para-
sitas. Por outro lado, a desinformação em saúde 
da população potencializa o risco de infecção por 
parasitas, principalmente, S. mansoni. Certamente 
existe uma necessidade urgente de medidas que 
envolvam melhoria da infraestrutura de ruas, de 
saneamento básico aliadas a medidas socioeduca-
tivas e de conscientização da população estudada.

Introdução
A esquistossomose é uma doença infecto-

parasitária endêmica em aréas tropicais, causada 
pelo helminto do gênero Schistosoma mansoni, tem 

como hospedeiro intermediário, moluscos do 
Gênero Biomphalaria, tendo o homem como prin-
cipal hospedeiro definitivo. No Brasil representa 
um dos principais problemas de saúde publica 
(CARDIM et al., 2011; SÁ-BARRETO et al., 2015). 
A região nordeste do país é considerada a mais 
prevalente para a infecção e no estado de Sergipe, 
a esquistossomose acomete populações de áreas 
rurais e urbanas na maioria dos seus municípios 
(CUNHA; GUEDES, 2012; LEAL-NETO et al., 
2012). Assim, o presente trabalho objetivou avaliar 
o perfil epidemiológico da população residente em 
área endêmica para esquistossomose no conjunto 
habitacional Parque dos Faróis, situado no mu-
nicípio Nossa Senhora do Socorro/SE.

Materiais e métodos 
A pesquisa foi realizada no Conjunto Habit-

acional Parque dos Faróis, localizado no município 
de Nossa Sra. do Socorro/SE. A área de estudo 
foi limitada as residências localizadas próximas a 
criadouros de moluscos transmissores. Os sujeitos 
da pesquisa foram voluntários residentes na área 
em estudo de ambos os sexos e sem distinção de 
faixa etária. 

Foram aplicados dos questionários: o ques-
tionário 1 permitiu delinear o perfil socioeconômi-
co,  comportamental  e sanitário-ambiental e foi 
aplicado por domicílio aos chefes de família. O 
questionário 2 foi aplicado a todos os moradores 
com o objetivo de avaliar o conhecimento dos 
sujeitos referente à esquistossomose tais como: 
forma como se desenvolve a doença, sintomato-
logia, tratamento, reconhecimento do hospedeiro 
intermediário (molusco) no ambiente no qual eles 
residem, entre outros. Os dados foram coletados 
nas residências dos sujeitos da pesquisa.

A cada um dos participantes da pesquisa foi 
solicitada uma amostra fecal. Para as analises para-
sitológicas foram usadas às técnicas de sedimen-
tação espontânea e Kato-Katz. Para cada amostra 
de fezes foram feitas duas laminas para analise no 
microscópio de luz.

O projeto foi submetido ao Comitê de 
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Ética em pesquisa da Universidade Tiradentes e 
aprovado sob o protocolo 28689514.4.0000.5371. 

Resultados e Discussão 
Participaram da pesquisa 82 famílias repre-

sentando um universo de 300 moradores. Foram 
avaliadas um total de 232 amostras fecais, foi obser-
vada um prevalência de 66,4% para algum helminto 
ou protozoário (parasita e/ou comensal). As maiores 
prevalências foram para os helmintos Ascaris lum-
bricoides (27,6%) e para S. mansoni (16,3%). O sexo 
masculino apresentou uma maior prevalência de in-
divíduos infectados por S. mansoni, apresentando 3,9 
vezes mais chances de se infectar com o parasita. 

A renda das famílias foi na sua grande maio-
ria de um salário mínimo ao mês (91,5%), e cerca 
de 40% recebe auxilio do governo (Bolsa Família). 

Dos moradores entrevistados, 87% relatam 
desconhecer as vias de contaminação para a es-
quistossomose, certamente um fato que potencial-
iza o risco de infecção na comunidade; 53% dos 
moradores utiliza o rio para algumas atividades 
como pesca, lavagem de carros e animais dentre 
outros. Independente do motivo de contato com 
a água, os resultados mostraram que uma parcela 
importante da população mantem contato fre-
quente com o rio pondo assim em risco a saúde, 
pois o local pode ser uma fonte importante de in-
fecção para os moradores da área.

Outro fator predisponente para infecção 
e o contato com as águas dos córregos encon-
trados no local e onde são visualizados moluscos 
vetores, já que 52% dos entrevistados relatam ter 
entrado em contato com essas águas. Os mora-
dores (35%) também relataram que já entraram 
em contato com aguas provenientes de enchentes 
e transbordamentos dos córregos e fossas sépticas 
que ocorrem frequentemente no período chuvoso. 
Este último fato aliado às condições precárias de 
moradia, de saneamento básico e a desinformação 
em saúde da população potencializam o risco de 
infecção por protozoários e helmintos como A. 
lumbricoides e, principalmente S. mansoni (MAGAL-
HÃES et al., 2011; SARVEL et al., 2011).

Conclusões
As precárias condições de saneamento ob-

servadas na população estudada, aliadas a baixa 
escolaridade e desinformação em saúde da popu-
lação potencializam a infecção por protozoários e 
helmintos, principalmente, S. mansoni. 
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Resumo
Objetivos: Avaliação do perfil sociogeode-

mográfico das vítimas de morte violenta por aci-
dente de motocicleta no estado de Sergipe no 
período de 12 meses. Métodos: Estudo transver-
sal, baseado nos dados de mortes violentas por 
acidentes de moto atendidas no Instituto Médico 
Legal na cidade de Aracaju-SE. A amostra foi 
coletada por estudantes de medicina, através do 
preenchimento de formulário previamente elab-
orado, em forma de busca ativa, mediante coleta 
dos dados contidos nos atestados de óbito e out-
ros dados obtidos em entrevista com os familiares 
dos falecidos. Resultados: No período de estu-
do ocorreu 2157 óbitos, destes 512 (23,6%) por 
acidentes de motocicletas, sendo 92,4% do sexo 
masculino. 57,8% dos indivíduos eram solteiros, e 
80,7% tinham menos de 50 anos. Em 61,8% dos 
casos a zona de ocorrência foi urbana em 49,2% 
deles e ocorreram no leste Sergipano. Conclusão: 
No estado de Sergipe o óbito por acidentes de 
motocicletas foi mais frequente em jovens do 
sexo masculino com maior concentração no litoral 
próximo à capital. 

Introdução
Nos últimos anos, é notável uma crescente 

utilização de veículos de duas rodas, principal-
mente associados a acidentes com vítimas graves 
ao longo dos anos e, às vezes, com desfecho fatal. 
Além da mortalidade provocada por esses aciden-
tes, é observada também uma grande morbidade 
associada a eles, o que faz deles um grande prob-
lema de saúde pública mundial. O intuito deste 
estudo é avaliar se as características desses óbitos 
se assemelham ou apresentam particularidades em 
relação à de outros estados do Brasil e do mundo.

Materiais e métodos
Estudo de delineamento transversal dos 

dados de mortes violentas por acidentes de moto 
ocorridas no estado de Sergipe e atendidas no In-
stituto Médico Legal na cidade de Aracaju-SE.

O questionário utilizado, contendo 37 per-
guntas mescladas entre fechadas e abertas. Através 
desse formulário, foram analisados dados pessoais 
do indivíduo e da ocorrência do acidente e do óbi-
to. A análise para avaliação das variáveis categóri-
cas foi realizada através de tabulação dos dados 
em tabelas pré-elaboradas e auto-completáveis no 
Word Excel. Após essa tabulação os dados foram 
transferidos para o programa SPSS, no qual foi 
feita a contagem dos dados em números absolutos 
e relativos.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa Plataforma Brasil com nº do 
protocolo 556.026 em 13.03.2014 e na FAPITEC.

Resultados e Discussão
Segundo dados do DENATRAN, em 2014, 

a frota nacional total de motocicletas já era de mais 
de 19 milhões, sendo que, em Sergipe essa frota já 
era de mais de 200.000 (DENATRAN, 2014). A 
facilidade na aquisição, na manutenção e na mobi-
lidade no transito proporcionada por esses veícu-
los é capaz de justificar esses dados (SORIANO, 
2013). Nota-se, entretanto, que a frequência de 
acidentes provocados por esses veículos continua 
elevada e aumentando.
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Em Sergipe, segundo dados do DETRAN-
SE em 2011, o número de óbitos provocados por 
esses acidentes foi 36 (ALENCAR, et al., 2014), 
No período avaliado ocorreram 2157 óbitos que 
tinham como motivo a violência por causa externa 
no estado de Sergipe. Desse total, 512 (23,6%) ti-
veram como causa acidentes de trânsito, dos quais 
301 foram por conta de acidentes de motocicle-
tas, representando esse valor aproximadamente 
13,95% dos óbitos totais ocorridos por causas ex-
ternas nesse período e 58,8% do total de acidentes 
de trânsito.

Estudo realizado no Hospital de Urgências 
de Sergipe onde foram avaliados 554 casos no 
período de setembro a outubro do ano de 2006, 
observou que 82,7% das vítimas eram homens 
com idade média de 27,78 anos e 17,3% mulheres 
(VIEIRA, 2011). Dados semelhantes ao do pre-
sente estudo em que 92,4% dos óbitos ocorreram 
no sexo masculino, com menos de 50 anos de 
idade (80,7%). 

Martins, et al. (2013), em Pernambuco, ob-
servaram que os acidentes com motocicletas se 
concentraram mais nas regiões agreste e sertão, ou 
seja, no interior, enquanto no estado de Sergipe 
49,2% dos acidentes de motocicleta que culmi-
naram com óbito que ocorreram na região Leste 
(litoral). Em Sergipe, 61,8% desses acidentes ocor-
reram em zona rural e 51,8% dos óbitos ocorre-
ram no hospital.

O mecanismo do trauma em 23,3% foi 
colisão entre carro e moto, em 16,9% foi queda do 
veículo e em 10,6% foi a colisão entre duas mo-
tos. A região atingida foi a cabeça em 53% dos 
casos e em 18,3% a região tóraco-abdominal. A 
alcoolemia foi dosada somente em 22,3% dos aci-
dentados sendo observado que destes 19,3% dos 
motociclistas estavam alcoolizados.

Conclusões
Em Sergipe, houve uma ocorrência maior 

de óbitos por acidentes de motocicletas em in-
divíduos do sexo masculino, adultos jovens e 
solteiros. Uma grande parcela dos acidentes ocor-

reu nos municípios do Leste sergipano. As colisões 
entre motocicletas e carros se destacaram em rela-
ção aos demais mecanismos do trauma estudados 
e a região do corpo mais frequentemente atingida 
foi a cabeça tendo como principal causa mortis o 
trauma intracraniano.
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Resumo
Os peixes cartilaginosos são animais com 

estágio de desenvolvimento reprodutivo lento, 
algumas espécies só atingem a maturidade sexu-
al entre quinze e vinte cinco anos. Na atividade 
pesqueira com rede de emalhar os elasmobrânqui-
os são capturados como sobrepesca e essa pesca 
sem nenhum controle pode ocasionar o declínio 
deste grupo. O presente trabalho teve como ob-
jetivo conhecer a composição da fauna de elas-
mobrânquios capturada com rede de emalhar de 
fundo por embarcações artesanais no litoral sul 
do Estado de Sergipe e coletar dados biométricos 
além do sexo e estágio de desenvolvimento sexual. 
Foram adquiridos 96 espécimes entre fevereiro de 
2014 e fevereiro de 2015, sendo duas espécies de 
raias e cinco de tubarões. 

Introdução 
Os elasmobrânquios são animais estrategis-

tas K, pois gastam muita energia para a produção 

de poucos filhotes e estes que já nascem comple-
tamente desenvolvidos. São caracterizados por 
maturação sexual tardia, ciclos reprodutivos e 
períodos gestacionais longos e baixa fecundidade 
o que resulta em um potencial reprodutivo lim-
itado e baixo (CASTRO, WOODLEY, BRUDEK, 
1999; PARKER, PARKER, 1999). O presente tra-
balho teve como objetivo conhecer a composição 
da fauna de elasmobrânquios capturada com rede 
de emalhar de fundo por embarcações artesanais 
no litoral sul do Estado de Sergipe e coletar dados 
biométricos além do sexo e estágio de desenvolvi-
mento sexual.

Materiais e Métodos 
Durante o período de amostragem foram 

adquiridos elasmobrânquios de duas embarcações 
que desembarcam nas Praias de Atalaia (Jupira) 
e Mosqueiro (Gavião I), em Aracaju, Sergipe. As 
embarcações são do tipo canoa, confeccionadas 
em madeira e possuem meio de locomoção a vela 
não apresentando sistemas de navegação e de lo-
calização de cardumes. As redes utilizadas são re-
des de emalhar de fundo, fixadas verticalmente na 
água e presas por meio de âncora ou pesos que 
neutralizam a flutuação das boias.  

Os elasmobrânquios adquiridos foram 
identificados quanto à espécie, sexo, estágio de 
desenvolvimento sexual (MENNI; LESSA, 1998; 
GADIG, MOTTA, NAMORA, 2002), pesados 
e medidos quanto ao comprimento total (COM-
PAGNO, DANDO, FOWLER, 2005), largura do 
disco para raias (MCEACHRAN, DE CARVAL-
HO, 2002) e comprimento total do clásper para 
machos. Aqueles levados para o laboratório pas-
saram por análise biométrica mais detalhada sendo 
tiradas 41 medidas para tubarões e 16 medidas 
para raias (COMPAGNO, DANDO, FOWLER, 
2005; AGUIAR, 2002).

Resultados e Discussão 
A amostra adquirida foi composta por cin-

co espécies de tubarões, incluindo duas famílias 
e dois gêneros e duas espécies de raias também 
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Resumo:
A recusa familiar de potenciais doadores 

de órgãos é um grave problema que impede o 

distribuídas em duas famílias e dois gêneros. A 
família com maior número de espécies registradas 
foi Carcharhinidae, com 3 espécies (Tabela 1). É 
importante ressaltar que duas espécies adquiridas 
encontram-se criticamente ameaçadas de extinção 
segundo Normativa da Portaria nº 445, de 17 de 
dezembro de 2014.

Tabela 1. Composição da fauna de elasmo-
brânquios capturados na pesca artesanal em Ser-
gipe entre Fevereiro de 2014 a fevereiro de 2015. 

Família Espécie

Raias Dasyatidae Dasyatis guttata  
(Bloch & Schneider, 1801)

Rhinopteridae 
Rhinoptera bonasus 
(Mitchill, 1815)

Tubarões Carcharhinidae Carcharhinus porosus 
(Ranzani, 1840)
Rhizoprionodon lalandii 
(Muller & Henle, 1839)
Rhizoprionodon porosus 
(Poey, 1861)

Sphyrnidae Sphyrna lewini 
(Griffith & Smith, 1834)
Sphyrna mokarran 
(Rüppell, 1837)

Conclusões 
A pesca artesanal com rede de emalhe de 

fundo no litoral de Sergipe pode apresentar risco 
de extinção para as populações de elasmobrânqui-
os, uma vez que espécies ameaçadas estão sendo 
capturadas. 
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crescimento do número de transplantes. Obje-
tivou descrever as principais variáveis envolvidas 
na não doação de órgãos no estado de Sergipe. 
Estudo epidemiológico, documental, retrospec-
tivo, transversal, com abordagem quantitativa e 
análise descritiva, através dos 155 prontuários 
com protocolo de morte encefálica concluído en-
tre junho de 2011 a junho de 2014. Entre os 155 
prontuários, 37,4% apresentou faixa etária entre 
21-40 anos, 70,3% do sexo masculino, 33,5% de 
etnia parda, 27,7% solteiros e 98,1% não referiram 
crença religiosa. A causa do coma predominante 
foi o Trauma Crânio Encefálico Grave (41,9%). 
O exame gráfico preponderante foi a Angiogra-
fia Cerebral com 67,1%, e o tempo entre os dois 
exames clínicos foi entre 6-12hs (46,5%). Foram 
realizadas 116 entrevistas familiares, e o grau de 
parentesco predominante relacionado à recusa 
foram os genitores com 35,3%. 36,2% não tinha 
registro do motivo da não doação. O desejo de não 
doação do potencial doador em vida apresentou 
26,7%, seguido de 21,6% para corpo íntegro. En-
tre os motivos da não entrevista, 32,1% foi devido 
à parada cardiorrespiratória, seguido por exame 
não compatível com morte encefálica e Sepse 
(21,4%). A principal causa da não efetivação do 
doador foi o desejo de não doação em vida. Con-
siderando que a doação depende exclusivamente 
de autorização familiar, percebeu-se que o desejo 
do corpo íntegro foi outro motivo de recusa famil-
iar importante. Campanhas de conscientização são 
necessárias para incentivar a população a manife-
star seu desejo em doar. 

Introdução 
O processo de doação de órgãos é enten-

dido como ações e procedimentos que conseguem 
transformar um potencial doador em um doador 
efetivo. Os avanços apresentados na área de doação 
de órgãos e transplantes se devem principalmente 
a efetividade do processo, onde abrangem ações 
que vão desde o diagnóstico de morte encefálica 
até a realização dos transplantes. O diagnóstico 
precoce de morte encefálica e o adequado suporte 

clínico desse paciente são ainda hoje etapas muito 
difíceis de serem executadas (CINQUE; BIAN-
CHI, 2010; LIMA; BATISTA; BARBOSA, 2013).

Conhecer o processo de doação e a ex-
ecução adequada de suas etapas possibilita a ob-
tenção de órgãos adequados a fim de serem dis-
ponibilizados para realização de transplantes. 
Inúmeros fatores são apontados como causas da 
não efetivação do doador, porém o desconheci-
mento do assunto é visto como a principal dificul-
dade para dar continuidade ao processo de doação 
(SANTOS; MASSAROLLO, 2011).

Materiais e métodos 
Tratou-se de um estudo de caráter epide-

miológico, documental, retrospectivo, transversal, 
com abordagem quantitativa e análise descritiva 
realizado na Organização de Procura de Órgãos de 
Sergipe (OPO-SE), localizada nas dependências 
do Hospital de Urgência de Sergipe. A coleta de 
dados teve duração de duas semanas, nos turnos 
manhã, tarde e noite. Foi realizada nos prontuári-
os com protocolo de morte encefálica concluído, 
e analisados de forma retrospectiva de junho de 
2011 a junho de 2014. Os dados foram coletados 
pelas pesquisadoras utilizando um formulário para 
coleta de dados, registrando-se as seguintes infor-
mações: características sóciodemográficas, epide-
miológicas, dados relacionados ao diagnóstico da 
morte encefálica e informações sobre o processo 
de doação de múltiplos órgãos. O universo da pes-
quisa correspondeu a 155 prontuários com proto-
colo de morte encefálica concluído entre junho de 
2011 a junho de 2014, arquivados na Organização 
de Procura de Órgãos de Sergipe.

Os dados coletados através do formulário 
contendo as variáveis do estudo foram analisados 
através do programa estatístico SPSS 21.0 (Statisti-
calPackage for the Social Sciences). 

Resultados e Discussão 
Foram analisados 155 prontuários com 

protocolos concluídos para morte encefálica em 
todas as faixas etárias, realizado na Organiza-
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ção de Procura de Órgãos de Sergipe (OPO-
SE), localizada nas dependências do Hospital 
de Urgência de Sergipe. Quanto à faixa etária 
dos potenciais doadores, a pesquisa identificou 
maior incidência entre 21-40 anos com um to-
tal de 37,4%, seguida da faixa etária entre 41-60 
anos com 33,5%, prevalecendo o sexo mascu-
lino com 70,3%. A etnia predominante foi parda 
com 33,5%. Na amostra estudada, evidenciou-
se que o perfil da tipagem sanguínea foi O posi-
tivo com 21,3%, sendo que 56,1% não referi-
ram. Em relação ao estado civil, 27,7% eram 
solteiros. No que se refere à religião, 98,1% não 
referiram nenhuma crença religiosa. Em relação 
ao processo de doação, no que se refere à causa 
do coma evidenciou-se predominância do Trau-
ma Crânio Encefálico Grave (TCE) com 41,9% 
seguida de Acidente Vascular Cerebral Hemor-
rágica (AVC-H) com 34,2%. O exame gráfico 
mais utilizado foi a Angiografia Cerebral com 
67,1% e 46,5% apresentaram um tempo entre 
os dois exames clínicos entre 06 a 12 horas. O 
grau de parentesco predominante relacionado 
à recusa foi de genitores com 35,3%. Entre os 
motivos de recusa, notou-se que 36,2% não 
tinham o registro do motivo da não doação; o 
desejo de não doação do potencial doador em 
vida apresentou 26,7%, seguido de 21,6% para 
corpo íntegro. Entre os motivos da não entrev-
ista, observou-se que 32,1% ocorreram devido 
a parada cardiorrespiratória, seguido por exame 
não compatível com morte encefálica e sepse, 
com 21,4% respectivamente.

Conclusões
A principal causa da não efetivação do doa-

dor foi o desejo de não doação em vida. Conside-
rando que a doação depende exclusivamente de 
autorização familiar, percebeu-se que o desejo do 
corpo íntegro foi outro motivo de recusa familiar 
importante. Campanhas de conscientização são 
necessárias para incentivar a população a manife-
star seu desejo em doar.
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Resumo: 
O presente processo visa a analisar a contri-

buição dos movimentos de estímulo a conciliação 
o na implementação do direito fundamental à ra-
zoável duração do processo. Para tanto, pretende 
proceder à revisão bibliográfica sobre a doutrina 
que estuda a hermenêutica concretizadora dos di-
reitos fundamentais, além de pesquisar, analisar e 
cotejar a Jurisprudência dos Tribunais Superiores 
sobre o direito à razoável duração do processo. 
De forma específica, o projeto divide-se em dois 
planos de pesquisa. O primeiro busca analisar a 
dinâmica da conciliação na justiça comum estadual 
e o segundo na Justiça do Trabalho.

Introdução 
A conceituação do que sejam direitos fun-

damentais é particularmente difícil, tendo em vista 
a ampliação e transformação dos direitos funda-
mentais do homem no envolver histórico.  Au-
menta essa dificuldade, o fato de se empregarem 
várias expressões para designá-los, como “direitos 
naturais”, “direitos humanos”, “direitos públicos 
subjetivos”, “liberdades fundamentais”, entre out-
ros conceitos.

Cumpre frisar que o conteúdo dos direitos 
fundamentais foi sendo paulatinamente alterado, 
a partir da verificação do seu caráter histórico. 
Com efeito, consoante assinala Canotilho (2003, 
p. 1395), os direitos fundamentais “pressupõem 
concepções de Estado e de Constituição decisiva-
mente operantes na atividade interpretativo-con-
cretizadora das normas constitucionais”. Podemos 
classificar a Duração Razoável do Processo como 
decorrência de outros direitos fundamentais. Den-
tre estes, aquele que a doutrina considera a “nor-
ma-mãe” de todos os outros direitos fundamentais 
processuais: o devido processo legal.   “Embora 
sem previsão expressa na Constituição, fala-se que 
o “devido processo legal” é um processo efetivo, 
processo que realize o direito material vindicado”. 
(DIDIER, 2007, p. 37). 

Manifestando-se como alicerce da Digni-
dade da Pessoa Humana em busca da efetivação 
do acesso à justiça, o princípio em comento ganha 
materialização por intermédio do incentivo à con-
ciliação, constatando dessa forma que a morosi-
dade processual deve ser combatida, não somente 
em busca de celeridade nas decisões, mas sim que 
o processo dure o tempo necessário para satisfazer 
seus interesses.  

Materiais e métodos 
A realização do presente trabalho tem como 

base, inicialmente, a revisão bibliográfica do tema 
através do método dedutivo, o que se procede me-
diante a revisão teórica dos direitos fundamentais, 
que é desenvolvida a partir da análise da doutrina 
que estuda os direitos fundamentais, tendo por 
base os elementos de hermenêutica constitucional, 
em especial os critérios interpretativos da máxima 
efetividade e concordância prática. 

De forma específica, é analisado o princípio 
da duração razoável do processo, tanto de forma 
doutrinária quanto jurisprudencial.

Após o aprofundamento bibliográfico e ju-
risprudencial, será posto em prática a análise do 
material empírico, consistente coleta de dados so-
bre a conciliação judicial nas esferas federal, trabal-
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hista e estadual no município de Aracaju.
Por intermédio de uma coleta dos dados es-

pecíficos, será procedida a análise respectiva, com 
o objetivo de sugerir modificações para o aper-
feiçoamento da atividade conciliatória no plano 
federal e estadual e apontar mecanismos admin-
istrativos, técnico-operacionais, organizacionais, 
para a maior celeridade da prestação jurisdicional. 

Resultados e Discussão 
A pesquisa tem por objetivo formar um 

banco de dados sobre a dinâmica conciliatória no 
âmbito da Justiça Estadual de Sergipe e também da 
Justiça do Trabalho.

A partir de tal banco de dados, pretende-se 
discutir propostas para efetivação da conciliação 
enquanto instrumento de concretização dos direi-
tos fundamentais processuais, especificamente a 
duração razoável do processo e acesso a justiça.

Dessa forma, elaborando trabalhos para 
publicação em revistas especializadas e também 
em eventos jurídicos disseminando os resultados 
dos estudo desenvolvidos.

Conclusões 
O presente trabalho é desenvolvido objeti-

vando analisar a contribuição dos movimentos de 
estímulo a conciliação o na implementação do di-
reito fundamental à razoável duração do processo. 
Procedendo a uma revisão bibliográfica sobre a 
doutrina que estuda a hermenêutica  concretiza-
dora dos direitos fundamentais. Analisando assim 
a dinâmica conciliatória da Justiça visando apurar 
o entendimento dos operadores do direito em Ser-
gipe sobre a conciliação judicial. Destarte, o incen-
tivo a conciliação se expressa como aliado à efeti-
vação da duração razoável do processo, ajudando 
a desafogar a “máquina” Jurisdicional.
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Resumo: 
Este trabalho, intitulado “Gênero e currí-

culo: uma abordagem na escola contemporânea”, 
busca compreender como têm funcionado as 
questões de gênero nas construções curriculares 
da escola contemporânea. Procura compreender 
a escola inserida num novo tempo e espaço so-
cial, assim como seu ordenamento institucional 
ainda ligado aos conceitos e concepções da Mod-
ernidade. O processo de produção de diferenças 
e de rupturas rearticula sentidos e conceitos que 
envolvem a educação e as subjetividades con-
temporâneas, e, nesse sentido, é que se torna ne-
cessário o estudo e a incorporação destes acontec-
imentos nas pesquisas da área educacional. 

Introdução
A sociedade globalizada caracteriza-se pela 

universalização de valores e sentidos por um lado, 
e por outro, por uma crescente tribalização de si-
gnos e modos de vida. Trata-se da construção de 
uma subjetividade global e tribalizada acontecendo 
juntas, num processo que estrutura o sujeito da 
contemporaneidade. Este trabalho torna visível, 
dentro deste processo, as construções específicas 
no que diz respeito ao gênero. Utiliza o conceito 
de gênero no paradigma dos estudos pós-estrutur-
alistas e pensa este significado acontecendo nas 
relações discursivas de poder. O gênero, assim 
como outros intercessores da subjetividade, con-
stituem vetores de organização da cartografia de 
como nos tornamos o que somos. Assim, um con-
junto de ordenamentos semióticos, linguísticos e 
de poder produzem posições de sujeito, ordenam 

a subjetividade produzem muitas vezes, subjetivi-
dades “ortopédicas”. A temática trabalhada neste 
estudo, ainda também é foco de estudos do grupo 
de pesquisa GPECS (Grupo de Pesquisa em Edu-
cação, cultura e Subjetividades), igualmente coor-
denado por a pesquisadora e orientadora Dinama-
ra 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 contempora-
neidade. Nesta perspectiva e seguindo os estudos 
dos demais projetos e pesquisas realizadas por esta 
coordenadora, esta proposta fundamenta-se em 
teóricos e filósofos como Gilles Deleuze (1925-
1995), Michel Foucault (1926-1984) e Félix Guat-
tari (1930-1992). Também utilizou-se autoras que 
discutem a questão da construção de subjetivi-
dades de mulheres como Margareth Rago, Guacira 
Lopes Louro e Suely Rolnik.

Materiais e métodos 
Foi utilizado nesta pesquisa o método da 

cartografia, teorizado pelo filósofo francês Gilles 
Deleuze, se apresenta como uma inspiração, pois 
é um método dinâmico e fluído, tão complexo 
quanto a realidade estudada.  Com a cartografia 
é possível seguir as conformações do objeto es-
tudado, sua diversidade, seus agenciamentos, suas 
nuances, cartografar é “acompanhar as linhas, os 
signos presentes no campo investigado e, por con-
seguinte, perceber seus territórios, “traçar o mapa” 
das subjetividades que estão compondo o objeto 
que se estuda.” (Torres,2012, p.17), bem como 
livros e uma sala reservada ao grupo de pesquisa 
GEPECS com computadores para pesquisa.

Resultados e Discussão 
Constituição histórica da trajetória do cur-

rículo escolar, desde a modernidade até os dias 
atuais bem compreendidos, conhecendo as con-
struções de gênero enquanto dimensões facil-
itadoras dos valores e manutenção da sociedade 
disciplinar moderna; Construção de conceitos e 
de entendimentos acerca do discurso e das mate-
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rialidades que são produzidas no cotidiano escolar 
no que diz respeito as questões de gênero e o cur-
rículo; Análise teórica de currículos do Referencial 
Curricular da Secretaria de Educação do Estado de 
Sergipe; Estudo indicativos de como as questões 
de gênero tem perpassado o currículo da escola; 
Estudo teórico aprofundado de aspectos funda-
mentais para se pensar a educação na contempo-
raneidade, bem como a captação das linhas, das 
trajetórias, das formas, dos pontos de encontro, 
dos desencontros, suas potências. ; Publicou-se 
o trabalho em eventos científicos que contribuiu 
com o conhecimento dos participante, bem como 
dispersou o conteúdo e achados da pesquisa.

Conclusões 
Assim sendo, conclui-se que esta pesquisa 

foi satisfatória, uma vez que foi cumprida no prazo 
determinado todas as etapas, e além disso da mel-
hor forma possível, atendendo os objetivos e de-
bruçando-se de forma cartográfica Deleuziana em 
todas as linhas, o que implica dizer que de modo 
bastante sistemático, cuidadoso e complexo, as-
sim como a própria temática se foi realizada esta 
pesquisa, desde o estudo dos conceitos e questões 
envolvidas no currículo até a produção dos textos 
e achados colocados nos banners de apresentação 
e relatórios. Este estudo tanto acrescentou no en-
tendimento dos pesquisadores que, mediante sua 
construção foram surgindo outras várias questões 
que justificaram a renovação do projeto para a am-
pliação da temática, isso é avaliado como algo mui-
to positivo, quando as capacidades potencializadas 
com esse estudo não só se restringiu a ele, mas 
abriu o olhar dos pesquisadores para horizontes 
outros reiterando a ideia de que o conhecimento 
não tem limites e a pesquisa faz jus a isso.  
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Resumo: 
A proposta apresentada tem como obje-

tivo buscar artigos científicos nas bases de dados 
internacionais, sobre a temática de Epigenética, 
transtornos mentais e neurociência educacional. 
Portanto, para a realização da primeira fase do 
projeto, a qual consistiu em encontrar artigos pub-
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licados em duas bases de dados indexadas (Web 
of  Science, Scopus), a partir de combinações das 
palavras-chave, sendo elas: Neuroscience educa-
tion and epigenetic, Educational neuroscience and 
epigenetic, Mental disorders and educational neu-
roscience, Mental disorders and neuroscience edu-
cation, Epigenetic and mental disorders. Inicial-
mente todos os artigos foram catalogados numa 
planilha que continha suas abas separadas pelas re-
spectivas combinações, contendo diversos fatores 
de impacto, para a definição do valor médio das re-
vistas mais indicadas para serem pesquisadas. A se-
gunda fase do projeto consistiu em reunir os arti-
gos, obtendo um total de 130.  Em seguida, foram 
excluídos 20 artigos repetidos em ambas as bases 
e foi calculada a média do fator de impacto, igual a 
3,24. Na etapa seguinte, como critério de exclusão, 
foram eliminados 65 artigos que estavam abaixo 
da média. Restaram 45 artigos, selecionados para 
a leitura, para iniciar a revisão sistemática. Como 
conclusão, constatou-se que o número de artigos 
é pequeno, levando em consideração que a busca 
foi feita em bases de dados internacionais, o que 
nos mostra a necessidade de ampliar os estudos 
que relacionem epigenética, transtornos mentais e 
neurociência educacional.

Introdução 
Educar na diversidade é hoje o grande de-

safio dos professores que irão lidar em sala de 
aula, cada vez mais heterogêneas, com alunos com 
deficiências, transtornos, dificuldades, enfim, mo-
dalidades diferentes de aprendizado. Para Santos 
(2014), a escola do futuro deve privilegiar no treino 
cognitivo não só formas de pensamento analítico, 
dedutivo, rigoroso, convergente, formal e crítico, 
como formas de pensamento sintético, indutivo, 
expansivo, divergente, concreto e criativo, interli-
gando-os de forma harmoniosa.

Sobre a origem dos transtornos mentais, 
Polanczyk (2009) afirma que os genes envolvidos 
na suscetibilidade a transtornos psiquiátricos são 
constituídos por variantes alélicas comuns, que 
não alteram funções vitais. Ainda, os genes mui-

tas vezes apresentam um efeito indireto, determi-
nando sensibilidade a riscos ambientais que, por 
sua vez, se correlacionarão com o processo psi-
copatológico. A correlação gene-ambiente é uma 
das possíveis interrelações entre esses fatores, 
referindo-se à influência genética na variabilidade 
dos indivíduos à exposição a tipos particulares de 
ambientes de risco. 

A neurociência compreende o estudo do 
sistema nervoso e suas ligações com toda a fisio-
logia do organismo, incluindo a relação entre cére-
bro e comportamento (VENTURA, 2010, p. 123).

A epigenética pode ser definida como mudan-
ças do genoma que são herdados pelas próximas ge-
rações, mas que não alteram a sequência de DNA. A 
herança epigenética depende de pequenas mudanças 
químicas no DNA. (FANTAPPIE, 2009).

Revisão de literatura
Para o desenvolvimento do projeto a 

metodologia que está sendo utilizada é a revisão 
sistemática, que consiste num método utilizado 
para nortear o desenvolvimento de pesquisas, in-
dicando os métodos utilizados na área a fim de 
propor futuras investigações. Conforme os au-
tores Sampaio e Mancini (2007), alguns passos im-
portantes devem ser seguidos para a realização da 
revisão sistemática. Dentre eles, foram alcançados:

Passo 1. Definição de uma pergunta – é im-
portante definir uma pergunta científica sobre o 
objeto de estudo, especificando a provável popu-
lação e intervenção de interesse. Passo 2. Busca 
de evidência – definir palavras-chave como estra-
tégias de busca nas bases de dados consultadas; 
estabelecer critérios para a seleção de busca dos 
artigos, por exemplo, o fator de impacto médio.

Resultados e Discussão 
Tendo sido feita a busca nas bases interna-

cionais a partir das palavras-chave definidas, todos 
os artigos encontrados foram catalogados numa 
planilha que continha suas abas separadas pelas re-
spectivas combinações, contendo diversos fatores 
de impacto, para a definição do valor médio das re-
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vistas mais indicadas para serem pesquisadas. A se-
gunda fase do projeto consistiu em reunir os arti-
gos, obtendo um total de 130.  Em seguida, foram 
excluídos 20 artigos repetidos em ambas as bases 
e foi calculada a média do fator de impacto, igual a 
3,24. Na etapa seguinte, como critério de exclusão, 
foram eliminados 65 artigos que estavam abaixo 
da média. Restaram 45 artigos, selecionados para 
a leitura, para então iniciar a revisão sistemática.

Tabela: artigos para revisão sistemática
 

Figura 1 – Tabela excel de artigos encontra-
dos e selecionados para revisão sistemática

Conclusões 
Como conclusão, constatou-se que o núme-

ro de artigos é pequeno, levando em consideração 
que a busca foi feita em bases de dados internacio-
nais, e fazendo um comparativo com um levanta-
mento feito na CAPES, percebe-se que artigos em 
português são escassos, já que dentre as três com-
binações de palavras-chave foram encontrados 
apenas quatro artigos, o que mostra a necessidade 
de ampliar os estudos que relacionem epigenética, 
transtornos mentais e neurociência educacional.
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Resumo
Nos últimos anos é possível se observar a 

ampliação do uso de nanotecnologia e nanoma-
teriais em diversos produtos e setores. Encontra-
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se nanomateriais em cosméticos, medicamentos, 
aparelhos eletrônicos, alimentos, dentre outros 
produtos. Se, de um lado, é possível verificar a am-
pliação da comercialização de produtos contendo 
nanopartículas, de outro é necessário verificar os 
riscos associados ao seu uso. Nesse sentido, cabe 
ao poder público cuidar da regulamentação da en-
trada destes materiais no mercado de consumo. 
No Brasil, observa-se a ausência de regulamenta-
ção específica sobre a matéria, assim o objetivo da 
pesquisa de iniciação científica, realizada durante 
um ano, foi de identificar as normas voltadas para 
regular a liberação e uso dos nanomedicamentos 
nos Estados Unidos da América.  

Introdução 
Nanociência é “o estudo dos fenômenos 

e manipulação de materiais na escala 
atômica, molecular e macromolecular onde 
as propriedades diferem significativamente 
daqueles em escala maior”. Já a Nanotecnologia 
significa “[...] design, caracterização, produção 
e aplicação de estruturas, dispositivos e sistemas 
controlando forma e tamanho em escala 
manométrica” (ENGELMANN; BERGER, 
2010, p. 53). A intensificação no uso da nano-
tecnologia e a inclusão de nanopartículas em 
diversos produtos na área farmacêutica tem 
aumentado anualmente, todavia a sua regula-
ção não segue o mesmo ritmo. O FDA (Food 
and Drug Administration) nos Estados Uni-
dos e outros órgãos na União Europeia tem 
liderado a normatização neste setor, assim para 
suprir a lacuna normativa no ordenamento 
jurídico brasileiro busca-se inicialmente cata-
logar as regras fixadas no sistema americano 
para a produção, liberação e uso de produtos 
farmacêuticos contendo nanopartículas para 
em seguida se realizar um estudo detalhado do 
seu conteúdo. Para a realização desta pesquisa 
utilizou-se o método dedutivo, como técnica 
de estudo se utilizou a pesquisa bibliográfica 
(fonte secundária) e a pesquisa documental 
(fonte primária).

Revisão de Literatura
Em relação à implantação de um quadro 

regulatório para as nanotecnologias, insta destacar 
o esforço dos Estados Unidos no tocante às agên-
cias federais na regulamentação das nanotecnolo-
gias, órgãos como FDA, a US Enviromental Protection 
Agency (EPA) estão engajados na tarefa de regular 
as diversas etapas que envolvem o uso dos nano-
materiais e nanomedicamentos.  O FDA é respon-
sável pela proteção da saúde pública através da 
regulação e supervisão da segurança de alimentos, 
vacinas, fitofármacos, medicamentos entre outras 
atribuições previstas em lei e é composto, inclu-
sive, por vários centros de pesquisa que são re-
sponsáveis por avaliar os nanomedicamentos. Em 
2007, o FDA publicou um relatório indicando que 
há novas regras para fármacos, dispositivo médico, 
e produtos alimentares que possuam nanopartícu-
las ou nanomateriais ou foram fabricados com 
nanotecnologia.( PARADISE, S.A, p.506)

Em relação ao quadro normativo brasileiro, 
é necessário destacar que não existem normas ju-
rídicas específicas inerentes à temática das nano-
tecnologias. Entretanto, destacam-se normas ju-
rídicas reflexas que poderiam ser adaptadas em 
caso de lesão a bens jurídicos, como a proteção 
do meio ambiente, dos consumidores, dos trabal-
hadores, da saúde e da segurança alimentar e da 
proteção da propriedade intelectual. 

Resultados e Discussão 
Muito embora exista, por parte de alguns 

países, uma vasta preocupação em adotar uma leg-
islação específica para os nanomateriais, poucas 
são as ações voltadas para a regulamentação de 
produtos relacionados com a nanotecnologia. Em 
alguns setores específicos, a exemplo das tecnolo-
gias médicas e área de cosméticos, há uma tendên-
cia em adaptar a legislação vigente as singulari-
dades das nanotecnologias, o que não se entende 
muito adequado e amplia a discussão a respeito do 
Princípio da Precaução. 

Ante o aumento da comercialização de nano-
medicamentos e da ausência de estudos suficientes 
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sobre os seus riscos. É imprescindível identificar as 
regras estabelecidas pelos EUA para manipulação e 
liberação de nanomedicamentos; avaliar os riscos que 
os nanomedicamentos podem causar a saúde; verifi-
car a competência do FDA; conhecer as etapas para 
a liberação e aprovação de medicamentos no FDA; a 
responsabilidade do FDA na rotulagem de medica-
mentos. Observou-se que nos EUA o processo para 
aprovação de um novo medicamento possui quatro 
etapas principais, sendo elas: Investigação da Nova 
Droga, Ensaios Clínicos, New Drug Application e 
por último a revisão do FDA. (THAUL, Susan. June 
25, 2012, p. 3). Além disso, foi possível identificar 
propostas do setor privado para regular as nanotec-
nologias e documentos genéricos que podem ser 
aplicados aos nanomedicamentos, tais como o Federal 
Food, Drug and Cosmetic Act; Toxic Substances Control Act 
. (ENGELMANN,2010, p.65).

Conclusões 
Percebe-se uma clara evolução no proje-

to em relação ao quadro regulatório aplicável às 
nanotecnologias em âmbito internacional e nacio-
nal, capaz de identificar algumas peculiaridades da 
regulamentação americana possíveis de serem apli-
cadas no Brasil. Em vista do progresso constan-
te da nanotecnologia e da possibilidade de suas 
aplicações ofenderem a saúde humana e ao meio 
ambiente, o país tem buscado investir em pesqui-
sas e uma maior cautela no tocante à liberação de 
produtos contendo nanomateriais. Nos Estados 
Unidos o quadro regulatório sobre as nanotecno-
logias ainda não é considerado suficiente, apesar 
dos esforços das agências federais na tentativa de 
estabelecer critérios quanto à avaliação de riscos 
para a saúde humana e para o meio ambiente. No 
Brasil, o quadro jurídico para a nanotecnologia é 
composto por normas que destinadas aos fárma-
cos em geral são aplicadas aos nanomedicamentos. 
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Universidade Tiradentes/Mestrado em 
Saúde e Ambiente/Aracaju, SE. 

Palavras-chave: Saúde Mental, Estu-
dantes Universitários, Estresse. 

Resumo: 
O objetivo desta pesquisa foi realizar uma 

revisão da publicação nacional de artigos cientí-
ficos no período de 2010-2015 sobre a situação 
das condições de saúde mental em universitários, 
tais como a presença dos transtornos mentais co-
muns, depressão, ansiedade e estresse nessa popu-
lação. Foram identificadas 69 pesquisas nas bases 
de dados LILACS, P@PSIC, Index Psi e SciELO 
utilizando-se descritores saúde mental, transtorno 
mental, universitários, estresse. Foram classifica-
dos por ano, formação dos autores, delineamento 
metodológico, localização geográficas da popu-
lação estudada, e principais resultados. A seguir, 
foram feitas análises qualitativas dos principais 
resultados. Verificou-se que a produção brasileira 
tem uma média de 8 artigos publicados no perío-
do pesquisado e que a maioria dos trabalhos está 
voltada aos estudantes da área de saúde, e das 
regiões sudeste e sul, seguido da região nordeste, e 
em menor número revisões de literatura. 

Introdução 
O ingresso na universidade pode constitu-

ir-se em um momento de vulnerabilidade e des-
encadear psicopatologias, que podem interferir 
no rendimento acadêmico, e na autoconfiança do 
futuro profissional, conforme Cerchiari (2004), 
Oliveira; Carlotto; Dias (2014).

Para Cerchiari (2004) há fatores externos 
e internos, que podem contribuir para o apare-
cimento do sofrimento mental nessa população, 
tais como:  afastamento natural de um contexto 
conhecido, para o ingresso na universidade; o rit-
mo e o volume de atividades da vida acadêmica, 
dificuldades de adaptação à nova realidade.

Por isso, se faz importante que as institu-
ições de ensino superior (IES) estejam atentas ao 

desenvolvimento do seu alunato, estabelecendo 
intervenções voltadas ao acolhimento e ao cui-
dado com o sofrimento psíquico dos estudantes, 
além de dar suporte para que lidem com as situa-
ções conflituosas inerentes à vida acadêmica, pre-
venindo possíveis psicopatologias. 

Método
Realizou-se uma revisão da literatura sobre 

saúde mental dos universitários brasileiros. A bus-
ca foi realizada nas bases de dados LILACS, P@
PSIC e Scielo Brasil compreendida entre os anos 
de 2010 a 2015. Foram utilizados os seguintes de-
scritores: saúde mental, transtorno mental, univer-
sitários, serviços de saúde. 

Foram encontrados 69 trabalhos. Destes, 
foram excluídos 23 trabalhos, pois optou-se em 
priorizar estudos com discentes brasileiros e os 
trabalhos completos. Desta forma, a amostra final 
foi constituída por 47 trabalhos, que foram lidos 
na íntegra. Primeiramente, foram identificados os 
objetivos das pesquisas no intuito de agrupá-las 
dentro de uma mesma categoria e, também, clas-
sificar os trabalhos por ano, formação dos autores, 
delineamento metodológico e principais resulta-
dos. Dentro do delineamento metodológico inves-
tigou-se: a abordagem, áreas do conhecimento e 
região geográfica da população estudada. Para que 
fosse possível conhecer as peculiaridades e ofer-
ecer sugestões pertinentes ao contexto brasileiro

Resultados e Discussão 
Foram utilizados 46 artigos que abordavam 

questões referentes à saúde mental, no período de 
2010 a 2015. A maioria dos estudos sobre o tema 
é de cunho quantitativo, 72,3%. Verificou-se, tam-
bém, uma média de produção de 8 artigos por ano. 

No que se refere à formação dos autores, 
embora não se tenha uma predominância signifi-
cativa de determinada formação, pode-se identi-
ficar que são enfermeiros, médicos e psicólogos. 
Pode-se inferir que a formação dos autores pode 
ter influenciado no seu interesse em pesquisar so-
bre a temática saúde mental, visto que, os mesmos 
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lidam diariamente com sujeitos portadores.
Em relação às características da população 

estudada, constatou-se que as amostras abrangiam 
ambos sexos; a maioria era composta por grad-
uandos na área de saúde – 67,8%, residentes nas 
regiões sudeste, 38,2% e sul, 19,1% seguido pela 
região nordeste, 12,7%.

Os transtornos mentais mais estudados 
foram estresse, ansiedade, depressão, desadapta-
ção social e transtornos mentais comuns, seguindo 
essa ordem de maior para menor frequência. As 
mulheres são as mais acometidas pelos transtor-
nos mentais, seguindo o padrão de outras popu-
lações já estudadas. Outro aspecto relevante foi a 
existência de trabalhos como objetivo de apresen-
tar correlações significativas entre vários fatores 
específicos do contexto acadêmico à presença dos 
transtornos mentais, um total de 36,1%.

Conclusões 
Observou-se que a maioria dos trabalhos en-

contrados se preocupou em identificar a presença 
de transtornos mentais e associá-los com variáveis 
sócio demográficas. Outro aspecto importante para 
ser destacado foi inexistência de pesquisas que se 
propõem a realizar intervenções de promoção de 
saúde na população investigada. Acredita-se que 
trabalhos de revisão de literatura sejam importantes 
para organizar as produções sobre determinada 
área. Este estudo faz parte da revisão da literatura 
de momento inicial para uma pesquisa survey com 
universitários de Aracaju. Apesar de apresentar a 
limitação de identificar somente publicações nacio-
nais, mesmo assim considera-se que possa auxiliar 
estudantes e pesquisadores interessados no tema 
em questão, a encontrar questões relevantes para 
fundamentar seus estudos.
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IMPORTÂNCIA DOS ARQUIVOS DOS 
ARQUIVOS ESCOLARES

José Jairo santos lima (PROVIC/CNPq-
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Resumo:
É necessário que toda entidade escolar 

trabalhe de forma eficiente, mantendo a es-
crituração escolar e arquivos atualizados ofe-
recendo uma boa conversação dos mesmos, 
possibilidade a verificação da vida escolar das 
docentes e dos profissionais da educação e da 
entidade. A nossa pesquisa se desenvolver sobre 
o ambiente escolar, com o objetivo de selecio-
nar os diários escolares, organizar os mesmos 
para preservação da identidade da organização 
para uma futura pesquisa, e posteriormente 
um catalogo listando as fontes  encontradas, 
assim  são desenvolvidas atividades de digita-
lização, catalogação e organização do diários 
do colégio estadual Murilo Braga, situado no 
municio de Itabaiana Sergipe 40 km da capital, 
esse projeto tem o intuito de preservação dos 
diários dessa instituição de ensino, pois  esses 
arquivos refletem a história do próprio colégio 
e crescimento do próprio município.
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Introdução 
A nossa pesquisa se desenvolver sobre o 

ambiente escolar, com o objetivo de selecionar 
os diários escolares, organizar os mesmos para 
preservação da identidade da organização para 
uma futura pesquisa, e posteriormente um cata-
logo listando as fontes  encontradas .

Materiais e métodos 
Luvas; máscaras; tesoura; fita adesiva; papel 

chamex, clip plastificado, papel madeira, cordão, 
papel a4, papel pautado, caneta, caderno capa dura, 
pasta classificadora, cola branca, cola de metilã  ou 
cola neutra, bloco de notas, borracha, tesoura, fita 
adesiva, perfurador, grampeador, grampos de met-
al, caixa arquivo, cd, pincel, lupa, trinchão, flanela, 
álcool gel, papel toalha, porta papel toalha, álcool 
hidratado, luva cirúrgicas, máscara descartáveis, 
jaleco, óculos de vidraceiro, copos descartáveis, 
banner, camisas, crachá de identificação, máquina 
fotográfica.

Resultados e Discussão 
São desenvolvidas atividades de digita-

lização de diários, do colégio estadual Murilo 
Braga, situado no municio de Itabaiana Sergipe 
40 km da capital, esse projeto tem o intuito de 
preservação dos diários dessa instituição de en-
sino, que tem 66 anos de funcionamento, pois 
percebemos a importância de conservar todos 
dados e informações colhidas através dessa 
ação, para auxiliar pesquisas tanto no presente 
como no futuro, porque para pesquisadores es-
ses documentos são fontes riquíssimas de in-
formação que tendem a ser considerada. Esses 
arquivos refletem a história do próprio colégio, 
do crescimento do próprio município.

 Ao logo desses seis meses foram efeti-
vadas as atividades de digitalização, catalogação 
e preservação do acervo de arquivos escolares 
do colégio estadual Murilo Braga, situado no 
municio de Itabaiana, essa recomendação visa 
auxiliar as instituições detentoras de acervos 
arquivísticos do valor permanente, na concep-

ção e execução de projetos e programas de dig-
italização, ocasionando uma fidelidade ao doc-
umento original. A perspectiva arquivista da 
preservação parte da compreensão dos limites 
e significados dos documentos (autenticidade, 
capacidade probatória, integridade das infor-
mações, contexto de produção, manutenção 
etc.),portanto Com o crescimento e evolução 
da escrita e da vida social, o ser humano passou 
a compreender melhor o valor da informação 
e, por conseguinte, o valor dos documentos. 
As informações, traduzidas na forma de docu-
mentos, contendo uma variadíssima gama de 
registros, representam um indispensável recur-
so de trabalho. 

Tabela X ou imagem/ fotografia – Inserir a 
tabela ou foto/imagem desejada após o título (cui-
dado para não ficar fora das margens!) (Arial 12, 
Negrito, justificado)

Fonte: diários digitalizados encontrados na 
instituição de pesquisa.
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Conclusões 
Portanto a digitalização de documentos é 

o processo de conversão de documentos físicos 
em formato digital. Este processo dinamiza 
extraordinariamente o acesso e a disseminação das 
informações entre os funcionários e colaboradores, 
com a visualização instantânea das imagens de 
documentos.
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Resumo
A má qualidade do sistema de transporte 

coletivo refletem em várias problemáticas relacio-
nadas a satisfação, saúde, ambiente e mobilidade 

urbana dos cidadãos brasileiros, que ferem direi-
tos previstos no artigo 6° da lei 8.987/95. O es-
tudo tem o objetivo de analisar comparativamente 
o 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. A metodologia utilizada 
foi o estudo descritivo e exploratório, de caráter 
quali-quantitativo. O processamento dos dados foi 
feito por análise descritiva com frequência absolu-
ta e percentual das variáveis e foi aplicado teste 
do qui-quadrado. Os resultados apontam que o 
sistema de transporte público no Brasil e em es-
pecial nas capitais analisadas, não tem propostas 
concretas de melhoria devido aos investimentos 
nos transportes individuais e falta de estrutura 
física do trânsito. A esperança é no sentido da ne-
cessidade do repensar sobre as questões voltadas 
a problemática ambiental, e esta sim, possa fazer 
surgir ações e políticas públicas eficazes.

Introdução
Para Ferraz e Torres (2004) é possível medir 

a qualidade do transporte coletivo através de al-
guns fatores: “acessibilidade, frequência de atendi-
mento, tempo de viagem, lotação, confiabilidade, 
segurança, características dos veículos, característi-
cas dos locais de parada, sistema de informações, 
conectividade, comportamento dos operadores, e 
estado das vias” (TORRES, 2004, p. 101).

Requisitos esses previstos na lei 8.987/95, 
em seu art.6º, contempla como direito dos usuári-
os de transportes coletivos o “Serviço adequado 
que satisfaz as condições de regularidade, con-
tinuidade, eficiência, segurança, atualidade, gener-
alidade, cortesia na sua prestação e modicidade das 
tarifas.” (BRASIL, 1995).

Desta forma o estudo teve como objetivo ger-
al analisar de forma comparada o sistema de trans-
porte coletivo das cidades de Curitiba, João Pessoa e 
Aracaju e seu reflexo na qualidade de vida da popula-
ção, mensurada pela satisfação dos usuários.

Especificamente propôs: Conhecer o siste-
ma de transporte coletivo das cidades de Curitiba, 
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João Pessoa e Aracaju; Avaliar a satisfação dos 
usuários do transporte coletivo das cidades de Cu-
ritiba, João Pessoa e Aracaju; Comparar os siste-
mas de transporte coletivo das três cidades e Aval-
iar o reflexo da satisfação com transporte coletivo 
na qualidade de vida da população das três cidades.

 
Materiais e métodos 
A metodologia utilizada foi o estudo descri-

tivo e exploratório, de caráter quali-quantitativo. A 
coleta de dados foi feita através da aplicação de 
questionários, aos usuários dos terminais de inte-
gração de ônibus urbano das capitais supracitadas. 
O tamanho amostral foi calculado com base no 
volume de passageiros transportados, segundo 
informação da SMTT, sendo aplicado a Cálculo 
amostral conforme Barbetta. O processamento 
dos dados foi feito por análise descritiva com 
frequência absoluta e percentual das variáveis e foi 
aplicado teste do qui-quadrado para verificar se ex-
istem diferenças significativas entre os grupos de 
usuários pesquisados.

Resultados e Discussão
Conforme pesquisa feita nas cidades alvos 

do projeto, constatou-se que apenas Curitiba e 
João Pessoa veem cumprindo com o que deter-
mina a lei, ambas prestam o serviço de transporte 
público coletivo por outorga de concessão feita 
mediante licitação. 

Já a cidade de Aracaju ainda não presta esse 
serviço público mediante licitação, mas segundo o 
site da Prefeitura Municipal de Aracaju no dia 29 de 
maio de 2015 o governador de Sergipe e os prefeitos 
dos quatro municípios que formam a Grande Ara-
caju assinaram o protocolo de intenções da licitação 
do transporte público da Grande Aracaju apresen-
tado pela SMTT, protocolo assinado, a SMTT mon-
tará o edital de licitação do consórcio.

Conclusões
Dos estudos realizados até o momento 

constatou-se que os fatores que impulsionaram 
a instalação do Sistema Integrado de Transporte 

nas cidades estudadas foram distintos em cada 
uma delas, apesar de ambas terem no processo 
de urbanização um elemento comum que influ-
enciou a implantação do atual sistema de trans-
porte coletivo.

Cumpre destacar que o objetivo maior que 
moveu o poder público nessas três cidades a de-
senvolver políticas públicas de transporte, foi sem 
dúvida atender a necessidade da sociedade buscan-
do promover o bem estar social.

Contudo é imprescindível que exista 
uma reestruturação do modelo de transporte 
coletivo em João Pessoa e Aracaju, para que a 
população tenha melhor qualidade de vida, e 
que estas cidades sejam reconhecidas por sua 
sustentabilidade, reduzindo a utilização de car-
ros e motos, pensando que o ônibus consegue 
acomodar mais pessoas, e em um curto espaço 
de tempo deixa-las em seus respectivos desti-
nos e contribuindo com a redução dos prob-
lemas de mobilidade urbana.
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são as oportunidades dos jovens nos municípios 
mais distantes da capital de alcançar inserção social 
por meio de ações especificas voltadas para suas 
necessidades.

Introdução 
O Estatuto da Juventude - EJUVE (Lei 

Federal 12.852/2013) trata da necessidade de at-
enção especial à população de 15 a 29 anos que 
garanta os direitos constitucionais a esse grupo 
populacional. Nessa perspectiva, é relevante con-
hecer e analisar as ações de desenvolvimento social 
e comunitário direcionados à juventude Sergipana. 
Conhecer e divulgar a importância de programas 
que visam garantir os direitos constitucionais dos 
jovens, conforme previsto no EJUVE, é muito 
importante para entender o cenário atual onde 
são desenvolvidas ações e políticas que visam um 
melhor desenvolvimento psicossocial desse indi-
víduo em sociedade. O levantamento documental, 
de campo e por meio de grupos focais com jovens 
atendidos buscou fazer um retrato da realidade de 
três territórios sergipanos no ano de 2014 e obs-
ervou que quase totalidades dos municípios pes-
quisados é dependente de recursos de outras es-
feras para o desenvolvimento de projetos voltados 
aos jovens. Observou-se que as Ongs possuem 
papel relevante em vários municípios  

Método
Trata-se de uma pesquisa multimétodo 

(PMM), que levantou e analisou os serviços, pro-
gramas e ações dirigidas potencialmente a ado-
lescentes e jovens de três territórios do estado de 
Sergipe bem como a percepção dos usuários de 
dois projetos da grande Aracaju. Foram seleciona-
dos 15 municípios dos territórios Sul, Centro-Sul 
e Grande Aracaju.

Revisão da literatura
A temática da juventude surgiu a partir de 

duas abordagens principais. Uma que a enfoca 
como etapa potencialmente problemática (delin-
quência, uso de substâncias psicoativas, compor-

AVALIAÇÃO DE PROJETOS 
SOCIAIS DIRIGIDOS À JUVENTUDE 

SERGIPANA
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Resumo
Os projetos sociais para juventude visam a 

participação de jovens através de atividades como 
arte, cultura, esporte e lazer, que são utilizados 
como instrumentos mediadores com grande po-
tencial para o desenvolvimento desta população. 
O objetivo do estudo foi realizar um mapeamento 
e caracterizar os programas, serviços e projetos 
dirigidos aos jovens. Foi feito o levantamento de 
informações nos bancos de dados oficiais das sec-
retarias de estado de Sergipe e em outros órgãos 
governamentais e não governamentais que pos-
suíam em 2014 projetos voltados à juventude. 
Realizou-se visitas aos órgãos municipais de uma 
amostra de 15 municípios dos territórios Sul, Cen-
tro-Sul e Grande Aracaju. Realizou-se por fim gru-
pos focais em duas instituições, uma ONG e outra 
estadual, para conhecer avaliação de usuários so-
bre os projetos, suas expectativas quanto à forma-
ção profissional e futura inserção no mercado de 
trabalho. Constatou-se que as instituições do siste-
ma Ss (Senac, Senai, Sesi...), ofereciam quase 70% 
das vagas preenchidas pelos jovens e a maioria dos 
municípios não possuem iniciativas locais de para 
inserção da população juvenil. Quanto maior sua 
necessidade de formação e renda, mais escassas 
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tamento de risco, dentre outras), sendo que esta 
realidade deve ser punida socialmente. Já a outra 
abordagem encara a juventude como uma fase 
de desenvolvimento que precisa dos cuidados 
da sociedade para que assim o sujeito tenha um 
bom desenvolvimento na fase adulta. Na etapa da 
adolescência, há processos que possibilitariam o 
nascer do “adulto” e quando essas etapas não são 
decorridas de forma sadia, acredita-se que houve 
uma disfunção do processo de socialização. As-
sim, trata-se de uma fase crucial para o sujeito se 
preparar para o seu reconhecimento na sociedade 
(CASTRO e AQUINO, 2008). 

Segundo Sposito e Carrano (2003), as 
ações desenvolvidas para juventude, possuem 
dois aspectos que precisam ser levados em con-
ta: 1º) a ideia de que qualquer ação destinada aos 

jovens faz parte das representações normativas 
que uma determinada sociedade constrói e, 2º) 
a concepção dos direitos da juventude, sobre os 
quais alguns setores da sociedade brasileira têm 
se voltado para a discutir a situação dos adoles-
centes e dos jovens. A adolescência é uma fase 
crucial para o sujeito se preparar para o seu re-
conhecimento na sociedade e expressar-se por 
meio de uma identidade que funciona como 
marca da finalização do processo de desenvolvi-
mento da personalidade.

 
Resultados e Discussão
Participação de jovens em ações voltadas 

para a prevenção e desenvolvimento sociocultural 
e de formação básica para trabalho e geração de 
renda por município e regiões.

Quadro 1. Quantitativo de jovens que participam/participaram de projetos/ações para juventude 
na Região Centro Sul, Sul e Grande Aracaju em 2014.

Municípios População de jovens* Participantes de  projetos 
juventude**

            %

Lagarto 26.298 150 0,57

Tobias Barreto 13.484 733 5,43

Simão Dias 10.612 486 4,58

Poço Verde 5.807 524 9,02

Estância 18.587 160 0,43

Itabaianinha 11.009 2.520 22.89

Boquim 6.859 1.321 19,25

Umbaúba 3.297 410 12,43

Indiaroba 4.539 208 4,58

Tomar do Geru 3.726 34 0,91

Itaporanga 8.981 657 7,31

Laranjeiras 11.675 821 7,03

Maruim 4.802 225 4,68

São Cristóvão 23.008 97 0,42

Aracaju 614.577 16.156 2,62

* Fonte: censo do IBGE de 2010 , ** Fonte: informações dos entrevistados
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O quantitativo de jovens atendidos nos di-
versos programas e modalidades de ações objeto 
do estudo, nos municípios é de aproximadamente 
32900, sendo que somente as Organizações do 
Sistema S e as ONGs da capital atenderam em 
torno de 24100 jovens (70%). Uma vez que a 
proporção de jovens residentes na capital era de 
28% no último censo, evidencia-se a centraliza-
ção na capital das ações voltadas para a juventude 
sergipana. Nos principais programas voltados 
para geração de emprego e renda, os bene-
ficiários tem sido os jovens, que cada vez mais 
cedo se preocupam com a profissionalização e o 
desenvolvimento de habilidades técnicas que os 
qualifiquem para o ingresso no mercado de tra-
balho, mesmo que não sejam encaminhados para 
este, já que a maioria das instituições não realizam 
este tipo encaminhamento (67,7%).

Conclusões
A maioria dos projetos direcionados para 

os jovens em situação de vulnerabilidade social 
tem o intuito de proporcionar a inserção social do 
jovem, além de propiciar um futuro profissional 
promissor. Porém, uma quantidade significativa 
acaba abandonando esses programas, por falta de 
recursos ou para trabalhar e ajudar na renda fa-
miliar. Os jovens que se encontram residentes nos 
municípios mais distantes de Aracaju, não pos-
suem alternativas de desenvolvimento escolar e 
profissional a exceto de alguns programas ofereci-
dos pela esfera federal e algum estadual. Eviden-
cia-se que as gestões não apresentam um mínimo 
de estrutura e articulação entre elas para promover 
ações regionais ou territoriais com foco nas pe-
culiaridades sócio econômicas dos municípios e 
território. É de fundamental importância a pub-
licação do EJUVE, a realização de fóruns de dis-
cussão para ajustamento de ações por município 
e territórios, capacitação especifica de gestores 
que salientem a importância de todas as ações no 
cenário da prevenção de situações de vulnerabili-
dade da população jovem sergipana.
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Resumo: 
O projeto tem como propósito analisar as 

denúncias de maus-tratos contra animais recebi-
dos pelo Pelotão ambiental, este que faz parte da 
polícia Militar de Aracaju/SE, e também se ex-
istem casos que são encaminhados a DEPROCO-
MA-Delegacia de Proteção ao Consumidor e Meio 
Ambiente e a sua tramitação após a denúncia. 

 
Introdução 
O relacionamento homem-animal tem ori-

gem desde os primórdios do planeta terra. Tal re-
lação sempre fora marcada pelo domínio exercido 
nos animais pelos humanos, domínio esse, muitas 
vezes praticado de forma tirana, irresponsável e até 
mesmo cruel. Por muito tempo os animais foram 
utilizados pelo homem a seu bel-prazer, sem que 
fossem observadas condições ínfimas de respeito 
em favor dos animais enquanto seres vivos sen-
cientes, capazes de experimentar as sensações de 
dor e prazer.

Para tanto foi necessário fazer levantamen-
to de dados da organização de todos os dados e 
informações obtidos no desenvolver do projeto, 
essenciais para a realização do estudo compara-
tivo, o qual será realizado a parte da análise dos 
elementos coletados e apresentados por meio de 
um relatório. O estudo teórico-bibliográfico será 
embasado nas obras doutrinárias de: Paulo de 
Bessa Antunes, Édis Milaré, Maria Luiza Machado 
Granziera, Paulo Affonso Leme Machado e José 
Afonso da Silva. Além de periódicos e artigos 
científicos. Em seguida, será utilizado o método 
qualitativo, diante da coleta de dados perante o 
DEPROCOMA e o Pelotão Ambiental de Araca-
ju, referente aos 5 (cinco) últimos anos. Partindo-
se da coleta dos dados; listaremos os animais que 
são alvo de violência doméstica, reincidência, lo-
cal, e aplicação da legislação em vigor, no caso a 
Lei de Crimes Ambientais.

Desta forma, procuramos identificar as 
ocorrências de maus-tratos a animais, referentes ao 
município de Aracaju, realizar o levantamento dis-
criminando quais são os animais que sofrem maior 

violência doméstica e por quem, detectar os bairros 
de maior incidência em Aracaju/SE, verificar se a 
norma penal ambiental está sendo aplicada e por 
fim verificar soluções para evitar o crime de maus-
tratos contra animais depois da análise dos dados. 

A posse animal destituída da responsabilidade 
é um dos principais causas da impunidade nos di-
versos casos de violência contra animais, gerada pela 
ideia de submissão e inexistência de direitos. Sendo 
a única forma de se abster essa ideia arcaica de sub-
missão, a guarda responsável, pois desta forma ger-
aria o binômio causa e consequência, resultando no 
direito animal e dever do homem de garanti-lo, sub-
stituído a nomenclatura de dono a guardião de um 
animal, garantindo assim a sua proteção.

“Se um ser sofre, não pode haver justifi-
cação moral para recusar ter em conta esse sofri-
mento. Independentemente da natureza do ser, o 
princípio da igualdade exige que ao seu sofrimento 
seja dada tanta consideração como ao sofrimento 
semelhante.” (SINGER, Peter. ANIMAL LIBER-
ATION. 1975).

Conclusões 
Foi desenvolvida uma pesquisa teórico-

bibliográfica que proporcionou uma melhor com-
preensão da Lei dos Crimes Ambientais e sua fun-
ção frente à Constituição Federal de 1988 , a qual se 
mostra imprescindível para conferir se as exigências 
presentes na legislação estão sendo respeitadas.

Foram coletados dados referentes aos anos 
de 2015, 2014, 2013 e 2012, não constando os da-
dos referentes ao ano de 2011 por motivos alheios a 
nossa vontade, já que o Deprocoma não conseguiu 
localizá-los. Percebemos que o número de denún-
cias referentes ao ano de 2012 e 2013 manteram-se 
constantes tendo estes 12 e 13 denúncias, respectiva-
mente, e no ano de 2014, observamos um aumento 
significativo de quase 10 casos, tendo neste ano 21 
denúncias, já no ano de 2015 houve uma redução dos 
casos totalizando até a data da coleta 9 casos.

A denúncia é o pressuposto para que a lei 
seja aplicada, sendo a Lei 9.605/98, Lei de Crimes 
Ambientais a lei cabível, desta forma, conscienti-
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zar a sociedade que a prática de crueldade contra 
animas é crime e que os seus infratores devem ser 
denunciados e responsabilizados é buscar além de 
embasamento jurídico, algo muito mais intrínseco, 
como a moral, o sentimento, o senso de justiça que 
vai além do que propõe a lei, o que significa re-
conhecer que os animais não são objetos ou coisa 
de alguém, que são seres vivos, possuindo então o 
direito a vida, a liberdade e a igualdade.
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Resumo: 
O Direito ao meio ambiente sustentável é um 

direito fundamental, protegido na Constituição Federal 
de 1988, contudo o avanço crescente de atividades po-
tencialmente poluidoras colocam em risco este direito. 
A Carta Magna de 88 em seu artigo 225, IV exige para 
a instalação de obra ou atividade potencialmente causa-
dora de significativa degradação do meio ambiente, es-
tudo prévio de impacto ambiental, entretanto nem sem-
pre tal estudo ocorre. Assim, o presente trabalho tem 
como propósito analisar as jurisprudências do Tribunal 
de Justiça de Sergipe relacionadas ao licenciamento am-
biental ocorridas no estado Sergipe durante os anos 
de 2010 a 2015, avaliando os danos causados ao meio 
ambiente por pessoas jurídicas e aprofundando o es-
tudo por meio da apreciação dos Princípios Ambientais, 
tendo como referência os dados obtidos nos últimos 5 
anos. Busca-se a partir da pesquisa jurisprudencial real-
izada diretamente no site do TJ/SE, observar quais os 
recursos impetrados no Tribunal de Justiça em Aracaju 
relacionado ao tema licenciamento ambiental e os lo-
cais de incidência; como também, verificar se as con-
denações vão ao encontro às exigências legais. Tem-se 
também como objetivo analisar os dados provenientes 
da SEMA e ADEMA, ambos órgãos ambientais do 
município de Aracaju e do estado de Sergipe, respec-
tivamente, de acordo com uma pesquisa quantitativa e 
colher dados a respeito de processos instaurados pelo 
Ministério Público do estado de Sergipe. 

Introdução
A importância e relevância em estudar, anal-

isar e produzir conhecimentos acerca da temática 
se justifica diante da crise ambiental que enfrenta-
mos atualmente, com a escassez de recursos nat-
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urais básicos como a água, por exemplo, poluição, 
e a severa degradação do meio ambiente ocasion-
ando também à perda de biodiversidade, entre 
outros problemas. Todos estes, afetam de forma 
direta a saúde e o bem estar humano.

Assim, tem-se como objetivo verificar a efe-
tividade e eficácia das normas jurídicas diante dos 
danos ao meio ambiente e recuperação de áreas 
degradadas, causados por pessoa jurídica, devido 
à falta de licenciamento ambiental antes e pós-
sanção judicial e administrativa, e seus reflexos na 
saúde humana.

Materiais e métodos 
Inicialmente foi desenvolvida uma pes-

quisa teórica-bibliográfica que proporcionou uma 
melhor compreensão da Legislação pertinente ao 
licenciamento ambiental e degradação do meio 
ambiente respectivamente e sua função frente a 
Constituição Federal de 1988, para que se possa 
verificar se as exigências presentes na legislação 
estão sendo respeitadas.

Em seguida, foi utilizado o método quali-
tativo, diante da coleta de dados perante o site do 
Tribunal de Justiça do estado de Sergipe, referente 
aos 05 (cinco) últimos anos e posteriormente foi 
realizada uma pesquisa sobre licenciamento ambi-
ental junto a Secretaria Municipal do Meio Ambi-
ente (SEMA).

Por fim foram enviados ofícios a ADEMA, 
IBAMA, SEMA e ao Ministério Público do estado 
de Sergipe com o objetivo também de obter dados 
a respeito de processos administrativos e judiciais 
relacionados ao licenciamento ambiental, porém, 
só tivemos retorno da SEMA, que disponibilizou 
os autos dos processos implantados quando do 
início da sua competência fiscalizadora, a partir do 
ano de 2014. 

 
Resultados e Discussão
Como resultados efetivos podemos extrair 

da pesquisa jurisprudencial realizada, a percep-
ção de pouca incidência processual no Tribunal 
de Justiça no que diz respeito ao licenciamento 

ambiental no estado de Sergipe, principalmente 
na área criminal, mais especificamente no que se 
refere aos crimes contra o meio ambiente, onde foi 
encontrada pouca jurisprudência como referência. 

Em contrapartida, junto à SEMA é possível 
identificar muitos processo administrativos desde 
o início de sua competência para fiscalizar o licen-
ciamento ambiental na cidade de Aracaju, princi-
palmente referentes às irregularidades constatadas 
em vistorias, como também na ausência da licença 
necessária para exercer a atividade potencialmente 
poluidora por alguns estabelecimentos comerciais.

Entretanto, no que diz respeito aos ofí-
cios enviados ao Ministério Público, ADEMA e 
IBAMA, não obtivemos resposta dos mesmos, 
impossibilitando assim o desenvolvimento da pes-
quisa quanto aos dados desses órgãos.

Conclusões
Conforme observado no que foi relatado 

anteriormente, conclui-se que o tema aborda-
do é de suma importância para colaboração na 
evolução social, bem como na garantia do direito 
ao meio ambiente como direito fundamental do 
cidadão, servindo futuramente como base teórica 
para novos projetos, bem como para um futuro 
projeto de extensão que vise solucionar problemas 
constatados até então, objetivando sempre o bem 
da coletividade e um meio ambiente equilibrado.
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O presente projeto pretende verificar a in-
cidência de crimes cibernéticos em Sergipe, nos 
últimos 2 anos, através dos inquéritos policias in-
staurados na DRCC, identificando os crimes mais 
frequentes, o perfil de seus agentes e a possibili-
dade de se chegar aos seus autores, além de tra-
çar estratégias a fim de combater a prática desses 
ilícitos. A pesquisa iniciou-se com a fase bibliográ-
fica, por meio de fontes secundária, partindo do 
cenário nacional por meio do método dedutivo. 
Prosseguindo, com o auxílio da pesquisa de campo 
e com uso dos métodos qualitativo e quantitativo, 
analisou-se os inquérito policiais instaurados nos 
dois últimos anos na DRCC. O estudo visa tam-
bém observar se no âmbito do judiciário como 
está ocorrendo o desfecho dos casos, e se os au-
tores estão sendo penalmente responsabilizados. 

Materiais e métodos
O trabalho terá como seu método de abor-

dagem o dedutivo, partindo do cenário nacional 
dos crimes cibernéticos, em conjunto com a téc-
nica de pesquisa bibliográfica, com o auxílio de 
fontes secundários. A técnica da pesquisa de campo, 
com os métodos quantitativos e qualitativos, serão 
usados para a coleta dos dados obtidos a partir dos 
Inquéritos Policiais dispostos na DRCC. Dando 
continuidade, será feito um estudo dos casos que 
chegaram até o judiciário de Sergipe, com o intuito 
de verificar se os processos são concluídos e como 
seus agressores são responsabilizados. 

 
Resultados e Discussão 
Através dos dados obtidos nos inquéritos 

policias da DRCC, constatou-se que no ano de 
2013 foram instaurados 61 IPs, sendo que destes 
22 já possuem autoria definida e 39 ainda se en-
contram sob investigação ou arquivados. Já no 
ano de 2014, totalizou-se 76 procedimentos in-
vestigatórios, sendo que 14 com autoria definida 
e 62 sem autoria dos delitos. Importante salientar 
também, que os crimes mais praticados na Inter-
net são os referentes aos crimes contra à honra, 
como injúria, difamação e calúnia.  Importante ai-
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nda trazer que a idade das vítimas gira em torno 
de 27,5 anos e de seus autores 31,25 anos. No ano 
de 2013 em sua maioria tanto as vítimas quanto 
os autores eram homens, enquanto que no ano 
de 20014, esse quadro se inverteu, tendo em sua 
maioria as mulheres como vítimas e como autoras.

Conclusões
Conclui-se que a DRCC conta com uma 

equipe de investigadores e delegados habilitados na 
área de investigação e apuração de crimes virtuais, en-
tretanto muitas barreiras surgem ao longo do proces-
so investigatório, o que dificulta e atrasa a constata-
ção da autoria dos fatos delituosos. Essa dificuldade 
fica transparente ao observar o número de inquéritos 
que chegaram até a identificação de seus autores. No 
ano de 2013, de um total de 61 IPs, apenas 22 com 
autoria definida, e do ano de 2014, de um total de 76, 
decrescendo para um número de 14.
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Resumo: 
O projeto de pesquisa de título homônimo 

deste, teve por centralidade abordar a problemática 
do sistema carcerário brasileiro, porquanto para o 
estudo fílmico definiu-se como variáveis analisadas 
os preceitos garantidores constitucionais, penais e 
criminológicos, a fim de pontuar as deficiências do 
cárcere, desafios existentes para que sejam resguar-
dados os Direitos Humanos dos presos bem como 
a não reincidência. Os filmes analisados foram: “O 
rap do pequeno príncipe contra as Almas Sebo-
sas” (2000), “Carandiru” (2002), “O prisioneiro da 
grade de ferro” (2003), “O cárcere e a rua” (2004), 
“Quase dois irmãos” (2004), “Juízo” (2008), “A 
casa dos mortos” (2009), “Salve geral” (2009), 
“Meu nome não é Johnny” (2008), “400 contra 1” 
(2010), estes ou  de ficção baseado em fatos reais 
ou de documentário da realidade brasileira, respal-
dados pela ANCINE. Concluindo que, a pesquisa 
identificou o perfil das penitenciárias brasileiras, 
com fulcro não só as obras doc-ficcionais, mas 
também na literatura e em reportagens sobre pre-
sídios. Objetivando que apenas o status liberatis 
fosse atingindo e quais outras sanções podem ser 
aplicadas de forma a serem menos dolosa ao crim-
inoso, e as atuais propostas governamentais para 
melhorias no sistema prisional brasileiro em mé-
dio prazo.

Introdução 
Interpõem-se inicialmente que as prisões são 

microambientes sociais que possuem o seu próprio 
código de conduta, vale aqui a lei do cão. Para viver 
neste ambiente necessário aprender a lidar com fa-
tos em vez de palavras, a mentira passa ser estratégia 
de sobrevivência, aceitar com naturalidade a traição 
bem- sucedida, o abuso de poder, a obtenção de 
vantagens pessoais, as execuções sumárias, tudo 
isso torna-se imprescindível a manutenção do co-
tidiano. Ressalta-se que o aprisionamento não tem 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 533 ]

outro objetivo a não ser a retirada do meio social a 
fim de castigar o homem delituoso, não havendo a 
mínima preocupação em cumprir os preceitos con-
stitucionais ou da Lei de execuções penais. 

Materiais e métodos 
Para a execução satisfatória da pesquisa 

empírica foram utilizados do acervo bibliográfico 
e filmográfico. Objetivado o bom proveito teórico 
e científico usou-se também os espaços de leitura e 
salas de reunião além das salas de vídeos do bloco 
D, para exibição mensal aos acadêmicos e poste-
rior discussão teórica, visando desenvolver um 
pensamento crítico nos discentes e agregar novos 
pontos de vista à todos os participantes.

Resultados e Discussão 
Para que permita distinguir e delimitar o 

objeto, sua base superior é a Constituição federal 
e subsequente o Código Penal, a Lei de Execuções 
Penais. Em a “Modernidade Penal”, Garland de-
screve o controle do crime, no inicio, “a garantia 
de lei e ordem, que originalmente significava a su-
pressão de poderes alternativos de justiça e o con-
trole da conduta criminosa ou desordeira era, pois, 
desde o inicio um aspecto cultural do poder so-
berano estatal” (GARLAND, David, 2008, p. 96). 

É notório a função de reprodução de 
desigualdades sociais do sistema penal brasileiro, 
pois independentemente que a não delinquência 
seja algo inerente ao ser ou de classe social, a 
justiça em termos de punições é mais severa e mais 
demorada, atuando de forma seletiva em relação 
àqueles que não dispõem de recursos. Torna-se um 
processo não só do delito, mas da criminalização 
da pobreza (BAUMAN, 1999).

A seletividade e outras características estru-
turais do exercício de poder de todos os sistemas 
penais favorecem a ineficácia da legitimação do 
todo (ZAFFARONI, 2007). Logo, ao centralizar-
se na insegurança pessoal, consolida-se a figura do 
ser estranho (BAUMAN, 1999). 

Quando se reflexiona sobre a conjuntura da 
sociedade pautando-se em sua normatividade, não 

poderia deixar à escusa o direito penal, que é produ-
to do determinado sistema social e condicionado a 
econômia e a política (KARAM, 1993). Em contra-
partida a mídia se incumbe de demonstra-lo, nem 
sempre satisfatoriamente, como expõe Bauman 
(1999, p. 133), “o que se passa durante os julgamen-
tos de fraudadores de alto nível desafia as capaci-
dades intelectuais do leitor comum, é abominavel-
mente carentes do drama que faz dos julgamentos 
de simples ladrões, um espetáculo tão fascinante”.

Acompanha-se o aumento vertiginoso da 
violência, a mise-en-scènes propaga os mais variados 
relatos de crimes. O judiciário está abarrotado, e o 
número de processos é crescente, e seguindo a lei 
da ação e reação, a população carcerária também 
só aumenta em ritmo assustador, nos últimos 20 
anos, entre 1992 e 2012, o Brasil aumentou sua 
população carcerária 380% (BRASIL, 2012). 

Se predispondo a questionar a população 
média a respeito da criminalidade e o tratamento 
para com o criminoso, muitos apontam a morte 
do sujeito, outros mais, moderados são favoráveis 
à prisão perpetua, mas sempre o sofrimento do 
delinquente deve ser exacerbado. A redução da 
maior idade penal e o embrutecimento das penas 
são exemplificativos atuais

Deste modo, percebeu-se que o senso co-
mum ultrapassa as barreiras e atinge a todas as 
classes inclusive às universidades, algo que não 
pode ser concebido, de modo que fez mister os 
debates orais após as exibições filmograficas com 
o afinco de minorar tal pensamento e ampliando 
o leque de visão dos discentes. Convém ressaltar, 
que toda a história humana, as prisões estão pre-
sentes seja com o mesmo fim ou não, posicionada 
na visão periférica dos seres mais abastados como 
já foi citado. 

Conclusões 
Ao analisar de forma eficiente o direito pe-

nal é trazê-lo ao cinema bem como a real visão do 
que se vale direito. Para sanar os problemas não se 
necessita de uma vertente meramente física, mas 
sim estrutural e social que obriga o Estado a se 
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valer não de um abuso de direitos, mas de uma 
política humanizada e num processo que converge 
para trazer em verdade uma inclusão primária em 
grande parte dos casos, uma vez que a maior parte 
dos crimes originam-se da desigualdade social, o 
que revela mais uma vez o equívoco de que a pena 
em si geraria sensação de segurança. 

A impunidade é um defeito social e a cul-
pabilidade de certo não pode desconsiderar as atri-
buições afins, a análise etnológica e social tornou-se 
ainda mais relevante do que meramente o cumpri-
mento da lei e a proteção da norma, pois caso con-
trário tornar-se-ia um verdadeiro direito penal do 
inimigo contrapondo todas as reais propostas da 
legislação vigente e os tratados acordados.

Referências 
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e 
ambivalência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
BRASIL, Ministério da Justiça. Sistema 
Penitenciário Nacional do Brasil. População 
carcerária 2012 Departamento Penitenciário 
Nacional. Brasília. Disponível em: <http://www.
infopen.gov.br/>. Acesso em 18 de set. 2015.
FIORAVANTE, Karina Eugenia. Geografia e 
cenários fílmicos: uma discussão acerca da 
espacialidade carcerária a partir do filme 
Carandiru. Disponível em <http://araguaia.
ufmt.br/revista/index.php/geoaraguaia/article/
view/43> Acesso em: 24 de ago. 2013
GARLAND, David. A cultura do controle: 
crime e ordem social na sociedade 
contemporânea: tradução; Andre Nascimento. 
Rio de Janeiro: Revan, 2008
KARAM, Maria Lúcia. De crimes, penas e 
fantasias. Niterói: Luam, 1993.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no 
direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 2007.

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS 
REGISTROS SOBRE REPRESSÃO E 

PERSEGUIÇÃO ÀS RELIGIÕES E AOS 

RELIGIOSOS DE MATRIZ AFRICANA 
DAS DÉCADAS DE 1930 A 1950 EM 
DELEGACIAS E OUTROS ÓRGÃOS 

DO SISTEMA DE JUSTIÇA EM 
SERGIPE

Natália Pereira Dalto dos Santos (PIBIC/
CNPq-Unit), e-mail: natydalto.social@gmail.com  
Ilzver de Matos Oliveira – (Orientador) – e-mail: 
ilzver@gmail.com 

Universidade Tiradentes/Direito/Ara-
caju, SE

Palavras-chave: Perseguição, Religião, 
Matriz Africana 

Resumo
O presente estudo tem como finalidade, 

apresentar os resultados da pesquisa de iniciação 
cientifica realizada entre os meses de agosto de 2014 
a agosto de 2015.   A repressão policial marcou a 
história dos terreiros até meados do século XX, os 
religiosos de matriz africana foram perseguidos pela 
polícia e pela sociedade por cultuar suas crenças. Em 
Ramos (1940), a ideia de culto fetichista, baseado 
em elementos míticos, envolto em segredos e misté-
rios, acompanha desde sua origem as religiões afro-
brasileiras, e é mesmo apontada como a sua maior 
marca. A pesquisa teve como objetivo principal en-
contrar através de pesquisas realizadas nos arquivos 
públicos como: Arquivo da Secretaria de Segurança 
Pública; Arquivo Público do Judiciário e Instituto 
Histórico Geográfico de Sergipe – IHGSE, docu-
mentos que comprovasse que nas décadas de 30 a 
50 em Sergipe as religiões e os religiosos de matriz 
africana sofreram repressão policial.

Introdução 
Os religiosos de matriz africana foram per-

seguidos pela polícia e pela sociedade por cultuar 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 535 ]

suas crenças. Em Ramos (1940), a ideia de culto 
fetichista, baseado em elementos míticos, envolto 
em segredos e mistérios, acompanha desde sua 
origem as religiões afro-brasileiras, e é mesmo 
apontada como a sua maior marca. 

Mandarino (1999) diz que os registros ofi-
ciais sobre a presença dos cultos afro-brasileiros e 
sua posterior perseguição, invasão e prisão de seus 
praticantes e adeptos, haviam sidos destruídos por 
ordem do interventor de Estado, quando do perío-
do do Estado Novo. 

No Instituto Histórico e Geográfico de Ser-
gipe - IHGSE, primeiro local da pesquisa, onde 
pesquisamos matérias de jornais da época, encon-
tramos indícios de relatos que contribuíram para o 
desenvolvimento da pesquisa.

Analisando o período pesquisado com a 
situação política na época atual, podemos dizer 
que o Brasil passava por uma série de transforma-
ções políticas e econômicas. 

O que com certeza contribuiu para a não di-
vulgação de denúncias sobre perseguição as religiões e 
aos religiosos de matriz africana, como também possi-
bilitou que as vítimas das agressões e perseguições não 
relatassem essas violações com medo de represália.

Para Mandarino (1999) a vitória de Vargas 
representava a vitória dos interesses urbanos do 
Sul em expansão, que se industrializava, sobre as 
elites agrárias antigas do Norte e do Nordeste. 

Com efeito, essas políticas mascararam para 
muitos daqueles afetados por elas, o que era, na 
realidade, a criação de um regime altamente autori-
tário, que vai se consolidar em 1937 com a criação 
do chamado Estado Novo, que tomou como mod-
elo o Estado fascista italiano. As relações que se 
estabeleciam entre as classes urbanas em processo 
de mudança expressavam o reconhecimento, pelos 
setores médios, da força crescente das massas, e 
um desejo crescente de controlar suas atividades. 
(Mandarino, 1999, p. 138) 

Matérias e métodos 
A metodologia deu-se nos três arquivos, no 

Arquivo Judiciário do Tribunal de Justiça de Ser-

gipe, no arquivo da Secretaria de Segurança Públi-
ca de Sergipe, no arquivo do Instituto Histórico e 
Geográfico de Sergipe.

 Nesses locais foram coletados dados e doc-
umentos primários sobre perseguição a religiões e 
religiosos afro-brasileiros em Sergipe e foram anal-
isados e estudados

Essa pesquisa possibilitou uma investigação 
oportunizando a ampliação do debate sobre precon-
ceito, racismo, discriminação e intolerância em Sergipe. 

A referida pesquisa, no seu primeiro mo-
mento, deu-se através de leitura a análise de refer-
ências bibliográficas como: Mandarino, 2007; 
Oliveira, Agamenon, 1978; pesquisa no arquivo 
do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 
acervo da Biblioteca da Universidade Tiradentes; 
acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Ser-
gipe e o acervo do Arquivo do Judiciário.

Conclusões 
No que se refere aos resultados, podemos 

dizer que estamos no caminho certo, não podem-
os desanimar com a escassez de documentos, nem 
com as condições que se encontram. Ser pesquisa-
dor não é tarefa fácil. O tempo que tivemos para a 
pesquisa foi pouco para a complexidades do fenô-
meno estudado e suas nuances, o lapso temporal 
requer cuidado e estudo em diversas áreas, como 
também requer análise da conjuntura política da 
época estudada.

Que existiram repressões e perseguições 
isso é fato, o que precisamos e encontrar esses 
documentos e analisá-los a luz dos direitos huma-
nos, não deixando de fazer uma inter-relação com 
as condições político social da época

Contudo, de acordo com as leituras e pes-
quisas realizadas durante o estudo, podemos re-
fletir sobre as políticas repressoras e opressoras 
do Estado contra expressões não hegemônicas 
de cultura e religião. 
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Resumo: 
O presente resumo analisará a violência do-

méstica e familiar contra a mulher, dando o enfoque 
ao perfil das vítimas em âmbito municipal, a partir de 
um recorte do projeto de pesquisa, “Juizado de Vio-
lência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Ara-
caju: Uma análise crítica das medidas protetivas de 
urgência”. Nos últimos tempos, é possível perceber 
que há um constante debate, atentando em especial 
para os problemas oriundos dessa ideia de desigual-
dade como a violência de gênero. Evidenciando-se, 
assim, a importância da proteção dos direitos huma-
nos das mulheres e a necessidade de uma conscien-
tização social para a conquista de uma mudança de 
paradigma. Este estudo é baseado em casos concre-
tos, propiciando a verificação dados que podem ser 
de grande valia na implementação de políticas públi-
cas, como também, na Lei Maria da Penha.

Introdução
O presente resumo é fundamentado no 

projeto de pesquisa “Juizado de Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher em Aracaju: 
Uma análise crítica das medidas protetivas de 
urgência”. Tal projeto tem por objetivo analisar 
a eficácia da aplicação das medidas protetivas de 
urgência em Aracaju através do estudo de casos 
concretos disponibilizados pela Delegacia da Mul-
her e do Juizado de Violência Doméstica e Famil-
iar contra a Mulher.

 Neste sentido, é viável esclarecer que o 
objetivo deste trabalho é analisar especificamente 
mulheres vítimas de violência doméstica e famil-
iar. Portanto, um recorte do projeto acima citado. 
Tratar-se-á da violência doméstica e familiar con-
tra a mulher com o enfoque na vítima e buscando 
ajudar no combate da violência através da imple-
mentação de medidas de políticas públicas, criadas 
com base nos dados coletados. 

Materiais e métodos
Todo o estudo é pautado na Lei 

11.340/2006 - Lei Maria da Penha, como é na-
cionalmente conhecida, a qual trata da violência 
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doméstica e familiar, que ocorre em diversos as-
pectos, seja físico, sexual, psicológico, material ou 
moral. Soma-se a isso o estudo da realidade mu-
nicipal, baseado em casos concretos.

 Afinal, o projeto através da pesquisa 
de campo, que contou com coleta e posterior 
análise dos dados, tanto na DAGV (Delegacia 
da Mulher) quanto no Juizado de Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher, no qual um 
houve disponibilidade aos inquéritos dos anos 
2012 e 2013 e, aos processos arquivados no ano 
de 2012. 

Resultados e Discussão 
A análise de dados favoreceu a caracter-

ização de um perfil da vítima. Todavia convém 
ressaltar que o perfil apontado pela pesquisa 
não exclui ou limita os casos de violência a 
um determinado estereótipo. Neste sentido, 
percebe-se a importância do projeto à medida 
que se analisa de forma específica o problema 
de uma determinada região. 

 As visitas à delegacia da mulher pro-
porcionaram a análise de 1931 inquéritos 
referentes aos anos de 2012 e 2013. Destes 
foi possível extrair dados em relação à idade 
da vítima verificou-se que a maioria delas pos-
suía entre 26 e 35 anos. Este dado demonstra 
que a cultura da violência vem perpetuando 
e não é vista somente nos casos com pes-
soas de mais idade. A análise da profissão 
da vítima, também foi realizada e permitiu a 
percepção de uma relação de dependência fi-
nanceira entre a vítima e algum membro da 
família, que quase sempre é o agressor. Isto se 
confirma com o fato de em aproximadamente 
28% dos casos a vítima declarar-se dona de 
casa (398 casos) e estudante (153 casos), não 
demonstrando nenhum tipo de independência 
financeira concretamente. Tal dado é de ex-
trema importância, uma vez que muitas vezes 
o silêncio das vítimas perante as agressões é 
mantido por medo de não conseguir manter-
se sozinha. 

Figura 1. Caracterização do perfil da vítima 
com base na idade.

Figura 2. Caracterização do perfil da vítima 
com base na profissão.

Conclusões 
A importância do projeto dá-se à medida 

que o mesmo análisa de forma específica o prob-
lema de uma determinada região. A pesquisa busca 
a implantação de políticas públicas, cada vez mais 
específicas e eficientes, de acolhimento e proteção 
dessas vítimas é, portanto, o início da mudança de 
paradigma social.  
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Resumo
O presente trabalho aborda a situação de me-

ninas inseridas no crime e a importância de uma atu-
ação social, pautada nos princípios preconizados no 
Estatuto da Criança e do Adolescente, da Polícia Civil 
no momento de apreensão e custódia dessas adoles-
centes. A partir de Projeto de Pesquisa Voluntário 
de Iniciação Científica (PROVIC/UNIT) em desen-
volvimento, busca-se, por meio de coleta de dados 
realizada na Delegacia Especializada de Proteção à 
Criança e ao Adolescente (DEPCA) de Aracaju, 
demonstrar a importância de se analisar a situação 
das crianças e adolescentes em situação de conflito 
com a lei, a partir de um recorte de gênero. Afinal, 
não há uma grande visibilidade das questões relacio-
nadas à criança e à mulher na sociedade brasileira. 
Soma-se a isso a necessidade de uma atuação social 
da Polícia Civil em relação às adolescentes durante a 
fase pré-processual, objetivando o início do trabalho 

de ressocialização destas ainda na Delegacia. Dessa 
maneira, intenta-se demonstrar, o contexto de aban-
dono familiar e estatal em que essas meninas estão 
inseridas.

Introdução 
O Projeto de Pesquisa objeto deste trabalho 

busca analisar a situação de muitas crianças e ado-
lescentes que vivem à margem da sociedade, inse-
ridos no mundo do crime. Dentro desse contexto, 
encontram-se meninas, autoras de atos infracio-
nais, mas também vítimas da violência de gênero. 
Aborda-se, ainda, a realidade vivenciada por essas 
meninas, baseando-se em dados oriundos de Pro-
jeto de Pesquisa Voluntário de Iniciação Científica 
(PROVIC/UNIT) em desenvolvimento, coletados 
na Delegacia Especializada de Proteção à Criança 
e ao Adolescente de Aracaju (DEPCA), a partir da 
análise dos Procedimentos Investigatórios e Bo-
letins Circunstanciados dos anos de 2013 e 2014. 

Materiais e métodos 
O presente processo iniciou-se a partir de 

pesquisas teórico-bibliográficas, através do estudo 
dos princípios que regem o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e da análise da violência de gênero 
presente no Brasil. Utilizaram-se, para isso, ob-
ras como as da pesquisadora Olga Espinoza e do 
doutrinador Augusto Thompson.

Após a fundamentação teórica, a continu-
ação do Projeto em tela voltou-se para pesquisa 
empírica, por meio da coleta e análise de dados 
obtidos na DEPCA/SE.

Resultados e Discussão 
Nos anos de 2013 e 2014 foram encon-

trados 126 (cento e vinte seis) procedimentos na 
DEPCA/SE, onde meninas são autoras de atos 
infracionais1. O trabalho em pauta traz a análise de 
cerca de 70% dos dados. 

1 Como o projeto que analisa os Procedimentos Investiga-
tórios e Boletins de Ocorrência Circunstanciados obtidos 
na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em 
Aracaju/SE - DEPCA/SE – (PROVIC 2015/2016). Relatório 
Parcial apresentado em agosto de 2015. 
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Inicialmente vale ressaltar que as mulheres 
representam apenas 7% da população carcerária 
brasileira2, apesar de ser uma pequena participa-
ção, o número dobrou em menos de quatro anos 
(INFOPEN, 2012).

 Integram esse quantitativo, mulheres 
inseridas em contexto de marginalidade e ex-
clusão (ESPINOZA, 2004). Atualmente há 
mais de 35.000 (trinta e cinco mil) mulheres 
em situação de prisão no Brasil, no entanto 
a quantidade de presídios suportaria apenas 
22.000 delas, gerando um déficit superior a 
13.000 presas (INFOPEN, 2012). 

A superlotação vem acompanhada de 
maus tratos, cerceamento de direitos básicos e 
descumprimento dos princípios constitucionais. 
Tal situação ocorre devido a não existência da 
observância, na legislação, de quaisquer requisi-
tos especiais para a administração dos presídios. 
(THOMPSON, 1991, p. 102).

Da análise dos dados obtidos na DEPCA/
SE3, constata-se que apenas 18% dos atos infra-
cionais cometidos pelas meninas ocorreram com 
violência ou grave ameaça. Conclui-se também que 
estes atos são praticados em sua maioria por meni-
nas entre 14 e 16 anos, no ano de 2013 e 2014, 16 
anos representava 44,9% e 40,5% dos atos cometi-
dos, respectivamente. Enquanto 15 anos represen-
tava 36,7% em 2013 e 14 anos 32,4% em 2014.

Nota-se também que há um grande índice 
de meninas que confessaram os atos infracionais 
cometidos: em 2013, 71,3% confessaram e, em 
2014, o número subiu para 72,9%. Percebe-se 
também uma forte tendência desses atos serem 
praticados em grupos: no ano de 2013, 67,3% das 
meninas praticaram os atos infracionais acompan-
hadas e, em 2014, o número subiu para 78%.

2 Com base nos dados do Sistema Nacional de Informa-
ções Penitenciárias - INFOPEN Dez/12. Disponível em 
<www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/
mulheres-1/pesquisas-e-estudos>. Acesso em 26/09/2015.
3 Dados do projeto que analisa os Procedimentos Investi-
gatórios e Boletins de Ocorrência Circunstanciados obtidos 
na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em 
Aracaju/SE - DEPCA/SE – (PROVIC 2015/2016). Relatório 
Parcial apresentado em agosto de 2015.

A falta das presenças materna e paterna 
demonstrou-se frequente. Confirmando a con-
clusão da pesquisadora Paula Gomide, ao afirmar 
como o suporte familiar está diretamente ligado 
à inserção de adolescentes em condutas ilícitas. 
(GOMIDE, 2012, p. 74).

Conclusões 
A pesquisa aqui relatada mostrou uma 

realidade pouco discutida, a situação das meni-
nas e adolescentes autoras de atos infracionais. 
Durante a coleta de dados, foi constatada a in-
fluência das relações pessoais na inserção des-
sas meninas no crime, bem como o abandono 
familiar. 

Além dos problemas comuns a todos os 
adolescentes envolvidos na prática de atos infra-
cionais, a questão do gênero. A violência de gênero 
sofrida em casa e nas escolas contribui para a ex-
clusão social, agravando a situação dessas meninas, 
e, muitas vezes, contribuindo com a inserção delas 
no mundo do crime. 
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Resumo: 
O presente trabalho é fruto do projeto de 

pesquisa intitulado “Modos de Educar: práticas 
escolares e cultura escolar no território do leste 
Sergipano” que objetivou compreender como se 
constituiu os modos de educar no referido ter-
ritório entre os anos de 1940 e 1960. Tomamos 
como objeto de estudo as narrativas de vida de 
quatorze professoras entrevistadas com idade en-
tre 72 e 89 anos. Para a investigação foi utilizada 
a pesquisa bibliográfica e documental associada a 
metodologia da história oral de acordo com Al-
berti (2010).  Tais professoras desvelaram sobre 
os modos que foram educadas e os modos que 
educou, nos dando a ver que as práticas educati-
vas desenvolvidas e os métodos de ensino se mes-
claram neste território (re) adequando-se ao que 

era prescrito pelos normativos que regulamenta-
vam a educação.

Introdução
O território leste Sergipano é composto 

pelas cidades de Capela, Carmópolis, Divina 
Pastora, General Maynard, Japaratuba, Pirambu, 
Rosário de Catete, Santa Rosa de Lima, Siriri. 
Como já foi anunciado o projeto de pesquisa obje-
tivou perceber como se construíram os modos de 
educar de educadores sergipanos atuantes no ter-
ritório estudado. Para tanto foi necessário: mapear 
os educadores mais antigos e de maior represen-
tatividade na área; identificar as práticas escolares 
próprias do tempo e do espaço escolar; analisar a 
cultura de escola que fora produzida nas institu-
ições educativas do território em questão.

Materiais e métodos
Com relação ao mapeamento dos educa-

dores mais antigos e de maior representatividade 
do leste sergipano foi necessário uma pesquisa 
exploratória para identificá-los. Vale ressaltar que 
nesse período algumas dificuldades foram encon-
tradas para chegar até os professores como, por 
exemplo, as ruins condições de transporte para 
chegar até as cidades. Logo depois, estabelecemos 
um primeiro contato que significou, para além de 
uma aproximação e apresentação, uma pesquisa 
preliminar sobre os entrevistados.

Dentre as professoras entrevistadas, não ne-
cessariamente as mais representativas, mais dada às 
condições de pesquisa, as que se disponibilizaram 
e submeteram as condições das entrevistas.  Em 
suas narrativas as professoras desvelaram sobre 
suas práticas escolares, desde o momento em que 
estudaram e o período em que ensinaram. Tais in-
formações foram sistematizadas e foram tornadas 
fonte de pesquisa para elaboração de trabalhos. 

O marco temporal analisado permitiu com-
preender aspectos que envolvem a educação da 
região e de cada cidade em particular na medida 
em que deu a ver uma série de aspectos que en-
volvem distintos métodos de ensino, o que revela 
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para além de uma miscelânea metodológica, os 
modos de educar da região como um recurso pos-
suidor de continuidades e adaptações que uma vez 
nascido da necessidade, foi o que caracterizou e 
deu identidade a educação da região.

Resultados e Discussão 
No ouvir contar das professoras do ter-

ritório do Leste sergipano percebe-se que o que 
ocorreu no período estudado foi uma represen-
tação ou adaptação dos métodos de ensino por 
meio das professoras. As fontes nos permitiu 
perceber que não existia um método fechado e 
sim uma adaptação dos métodos intuitivo, sinté-
tico, analítico, simultâneo, mútuo dentre outros 
que se mesclaram neste território, adequando o 
vivido àquilo que era prescrito pelos normativos 
que regulamentavam a educação. Nesse sentido 
pudemos entender a construção de uma cultura de 
escola especifica de um território. Isto porque os 
métodos que iam sendo instituídos à luz da ofi-
cialidade ordenada pelas reformas se adaptavam as 
realidades locais, construindo por certo, com suas 
práticas, uma cultura de escola que vai além do que 
dita as normas institucionais e que recaem sobre o 
sucesso ou fracasso que hoje se tem em termos de 
método de ensino.

Conclusões 
Foi por meio da metodologia da história oral 

que procuramos compreender os modos de educar 
no território do Leste sergipano, uma vez que esta 
possibilita compreender a realidade vivida contri-
buindo com outras formas de ver o passado. Por 
certo compreender a cultura escolar e as práticas es-
colares utilizando-se da metodologia da história oral 
e adentrando nas histórias de vida dos educadores 
se revelou importante não só para conhecer as par-
ticularidades dos modos de educar mas perceber a 
história da educação em Sergipe por outra lente.
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Resumo: 
A ideia de controle e participação social nas 

políticas públicas tem se institucionalizado, espe-
cialmente com a criação dos Conselhos Gestores, 
entre eles os conselhos municipais de saúde. Nesse 
contexto, o presente identifica como se constituem 
a participação e a representação no âmbito de ação 
do Conselho Municipal de Saúde de Aracaju/SE 
(CMSA) com fundamento no Art. 37, § 3º da Con-
stituição Brasileira de 1988 que preconiza o direito 
do cidadão de participar dos atos da Administra-
ção Pública. Para o alcance desse objetivo foram 
investigados como ocorre a participação popular 
e como se inserem os movimentos sociais na dis-
cussão, deliberação, controle e acompanhamento 
do conselho de saúde da cidade de Aracaju, no de-
senvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS), 
entre os anos de 2002 e 2012. A metodologia do 
trabalho se sustenta em investigação exploratória 
(pesquisa bibliográfica; pesquisa documental, par-
ticipação nas reuniões ordinárias e extraordinárias 
do Conselho) e em investigação analítica (leitura 
bibliográfica; análise documental). Foi possível 
identificar que o CMSA foi criado em 1993, em 
caráter permanente como órgão deliberativo do 
SUS, com atribuições de aprovar, acompanhar, 
fiscalizar e avaliar a política municipal de saúde. 
O regimento interno que regula a constituição, o 
funcionamento e a atuação do CMS/AJU, foi in-
stituído pela Lei Complementar n° 052 de 14 de 
janeiro de 2002. É pouca a informação relacionada 
ao Conselho de Saúde de Aracaju, como também 
é de pouca amplitude o conhecimento das atri-
buições e competências do Conselho. Importa a 
construção de mais transparência e divulgação da 
atuação do CMS/AJU perante a sociedade civil, o 
poder público e as instituições de ensino, público 
e privado.

Introdução 
O presente projeto de pesquisa pretende 

avaliar a atuação do conselho municipal de saúde 
de Aracaju, identificando particularmente como 
ocorre o controle das políticas públicas relacio-

nadas a maximização da efetividade do Sistema 
Único de Saúde (SUS) na capital do Estado de Ser-
gipe. Diante da dificuldade de se construir parâ-
metros e indicadores referentes ao exame do papel 
dos conselhos gestores, enquanto instrumentos 
de controle social e participação cidadã, importa 
ao mesmo tempo identificar como se desvela a 
atuação e as dificuldades institucionais desse con-
selho, em que estudos como esse permitem uma 
melhor compreensão sobre a capacidade de em-
poderamento dos sujeitos através destes canais de 
participação.

Materiais e métodos
Inicialmente foi realizada uma investigação 

exploratória por meio de pesquisa bibliográfica de 
temas relacionados ao tema, como também uma 
pesquisa documental e legislativa. Para avaliar a 
efetividade deliberativa e a atuação de controle dos 
conselhos houve a participação das reuniões de 
dezembro de 2014 e de fevereiro de 2015, em que 
foi possível identificar se estes conselhos estão ad-
equados às suas normas de criação. Assim, o estudo 
limita-se à análise do Regimento Interno do Con-
selho Municipal de Saúde de Aracaju em compara-
ção com a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e a 
Resolução nº 333, de 4 de novembro de 2003.

Resultados e Discussão 
O Conselho Municipal de Saúde de Aracaju 

foi criado em 1993, em caráter permanente como 
órgão deliberativo do Sistema Único de Saúde – SUS 
no âmbito do Município de Aracaju com atribuições 
de aprovar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a política 
municipal de saúde. O regimento interno que regula 
a constituição, o funcionamento e a atuação do Con-
selho Municipal de Saúde de Aracaju – CMS/AJU, 
foi instituído pela Lei Complementar n° 052 de 14 de 
janeiro de 2002, aprovada pela Câmera de vereadores 
e sancionada pelo prefeito de Aracaju. 

O art. 4°, § 7° do RI do CMS/AJU identi-
fica que o respectivo conselho é composto por 40 
(quarenta) membros titulares, com igual número 
de suplentes, constituído por 20 (vinte) membros 
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representantes dos usuários, 10 (dez) represent-
antes dos profissionais de saúde do Sistema Único 
de Saúde de Aracaju e 10 (dez) membros repre-
sentantes do governo e prestadores de serviços 
privados conveniados, ou sem fins lucrativos in-
dicados pelo gestor. O CSM/AJU será composto 
por representantes de distrito de saúde, institu-
ições, movimentos representativos de usuários, 
de entidades sindicais, de trabalhadores da área da 
saúde, do governo e de prestadores de serviços 
de saúde, sendo sua mesa diretora eleita entre os 
membros do Conselho, em reunião plenária.  

Dentre as competências enumeradas no 
art. 3° do CMS/AJU cumpre destacar o dever de 
normatizar todos os processos necessários para a 
realização da Conferência Municipal de Saúde; de-
liberar, acompanhar, avaliar, fiscalizar e aprovar a 
execução do Plano Municipal de Saúde, e propor 
quando for o caso novas estratégias e prioridades 
para o alcance dos objetivos formulados a partir 
das diretrizes emanadas da Conferência Municipal 
de Saúde, no equacionamento de questões, pro-
mover a iniciativa popular através da participação 
da comunidade nos assuntos relacionados à saúde; 
elaborar, planejar e gerir o orçamento financeiro 
anual do CMS/AJU, que será apreciado e aprova-
do pelo pleno. 

Os recursos destinados ao Conselho Munici-
pal de Saúde serão previstos anualmente e repassa-
dos mensalmente pelo Fundo Municipal de Saúde, 
considerando o orçamento prévio elaborado pela 
mesa diretora e referendada pelo plenário. Verifica-se 
que somente no ano de 2015 o CMS/AJU começa a 
efetivar a legítima autonomia financeira com o pro-
cesso de criação do CNPJ e da rubrica. A Secretaria 
Municipal de Saúde tem o dever de garantir a auto-
nomia administrativa para o pleno funcionamento 
do CMS/AJU; dotação orçamentária, autonomia fi-
nanceira e organização da secretaria-executiva com a 
necessária infraestrutura e apoio técnico. 

Conclusões 
O que se percebe é que a ideia de controle 

e participação social nas políticas públicas vem to-

mando grandes proporções e sido alvo de diversas 
discussões nos diversos segmentos da sociedade, 
especialmente a partir da década de 80 devido ao 
processo de democratização especialmente com a 
institucionalização dos mecanismos de participa-
ção nas políticas públicas com a criação dos Con-
selhos Gestores.  De acordo com um dos estudos 
mais recentes sobre os Conselhos Municipais de 
Saúde – alguns autores identificam que o controle 
social, através da participação social, é institucio-
nalizada pela legislação brasileira a partir da Lei nº 
8.142 que dispõe sobre a participação da comuni-
dade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre 
as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros e dá outras providências, bem como 
institui, sem prejuízo das funções do Poder Leg-
islativo, as instâncias colegiadas de participação, 
conferências e conselhos de saúde, atribuindo-lhes 
papéis deliberativos e fiscalizadores. 

Agradecimentos
O presente projeto de pesquisa tem pro-

porcionado um amplo conhecimento de como se 
efetiva na prática os espaços de participação, delib-
eração, e controle social por parte dos conselhos 
municipais de saúde em Aracaju. A participação 
das reuniões ordinárias e extraordinárias do CMS/
AJU contribui inclusive com o efetivo exercício 
da cidadania, permitindo o empoderamento dos 
atores envolvidos para que se tornem parte no 
processo de fortalecimento dos canais de partici-
pação. É singular a experiência de participação e 
acompanhamento das reuniões do Conselho, pois 
permite o desenvolvimento da perspectiva crítica 
do Direito e de suas relações sociais. Certamente, 
o universo da pesquisa proporciona um entendi-
mento mais contextualizado e aproximado das 
questões sociais, que certifica a necessidade de in-
serir-se na temática de maneira angular e sistêmica. 
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Resumo:
Nas últimas décadas foi possível observar 

uma intensificação no uso das nanotecnologias e 
na inclusão de nanopartículas numa miríade de 
setores estratégicos da economia. Entretanto, seu 
célere desenvolvimento, vinculado à sua aplicação 
transdisciplinar, apresenta-se relacionada ao receio 
de produção de potenciais danos a saúde dos ho-
mens e do meio ambiente, soma-se, ainda, que o 
descarte inapropriado de nanomateriais não está 
bem estabelecido pela ciência. Desse modo, pro-
cura-se verificar se o hodierno tratamento jurídico 
no âmbito nacional é apropriado para gerenciar o 
descarte de nanomateriais, a fim de conter os riscos 
ao meio ambiente e à saúde coletiva. Trata-se, em 
verdade, de uma pesquisa científica, cuja técnica é 
bibliográfica-documental. Já no tocante à aborda-
gem, a pesquisa é qualitativa, adotando, destarte, 
o método indutivo. Diante disso, observa-se uma 
lacuna jurídica em relação a temática dos nanowastes 
tanto no ordenamento jurídico pátrio, quanto no 
Direito Internacional, o que pode gerar uma in-
segurança em relação a aplicação das normas ju-
rídicas.  Em razão disso, sopesa-se a aplicação do 
princípio da precaução, cujo supedâneo está implí-
cito no artigo 225, parágrafo 1º, V da CF/88.

Introdução
Devido rápido aumento do uso com aplica-

ção de nanomateriais em diversos produtos do uso 
cotidiano, optou-se em realizar um estudo mais 
aprofundado, no que tange a aplicação de normas 
jurídicas nacionais que poderiam estar relaciona-
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das ao tema e especialmente, no que concerne à 
aplicação do princípio da precaução. Nesse viés, 
tem-se como objetivo geral analisar se o hodierno 
tratamento jurídico pátrio é suficiente para conter 
o gerenciamento dos riscos do descarte de nano-
materiais. Para a elaboração do artigo, utilizou-se 
o método dedutivo; como parte indispensável de 
uma pesquisa cientifica a técnica de estudo par-
tiu da pesquisa bibliográfica, como recursos ou 
instrumentos de pesquisa; para desenvoltura do 
presente artigo foram utilizados livros, artigos e 
periódicos científicos, teses e dissertações perti-
nentes ao tema proposto, sítios da internet e leg-
islações. O presente artigo metodologicamente é 
fruto de uma pesquisa de abordagem qualitativa, 
sendo também bibliográfico-documental. 

Revisão de literatura
Etimologicamente, segundo Costa (2003), da 

palavra “nanotecnologia”, aponta que esta deriva do 
prefixo grego nános, significando anão, enquanto que 
téchne equivale a ofício e logos, por sua vez, a conheci-
mento. Dessa maneira, importante salientar que nano 
não é um objeto, mas sim uma medida – sendo, como 
induz seu sufixo, a bilionésima parte de dada unidade. 
Assim, exemplificando, um nanômetro equivaleria a 
um bilionésimo de metro (10 -9 m). Porquanto, pode 
ser conceituada, ainda de acordo com o referido au-
tor, como um grupo de técnicas para manipular átomo 
por átomo com o interesse de criar novas estruturas 
em escala nanométrica (BERGER, 2014).

Nessa linha, emergem incertezas quantos 
aos riscos concernentes aos referidos materiais na 
vida humana e no meio ambiente. Neste teor:

Recentes descobertas científicas apontam 
que os nanomateriais não são tão benignos para 
os seres humanos ou outros sistemas biológicos 
naturais como fora presumido. (MUSEE, 2010, p. 
112. Tradução livre).4

4 Original: “Current scientific findings show that NMs are 
not as benign to either humans or other natural biological 
systems as previously presumed. Examples of the novel 
applications of NMs include: nanoelectronics, molecular 
assemblies, tissue engineering, biomedicine, and nanocom-
posites.” ( Musee, 2010, p.112).

Afora a falta de estudos aprofundados 
sobre a nanotecnologia, emerge dela também 
uma gama de especificidades, o que resulta em 
temores quanto ao descarte dos materiais em 
disceptação, os chamados nanowastes. Estes, na 
lição de Musee (2010), podem ser definidos 
como sendo os resíduos que possuem nanoma-
teriais ou foram sintetizados por produtos em 
escala nanométrica ou aos resíduos vindouros 
do fim da vida útil de produtos formados nan-
otecnologicamente, ou itens maculados com 
Nanomateriais. As pesquisas indicam a possibi-
lidade de cada nanoresíduo requerer um meio 
de descarte especial.

Ante a inexistência de legislação especial aos 
nanomateriais, bem como todas as especificidades 
em tela, somadas à incerteza científica e ao receio 
de dano, sobressalta-se a aplicação do princípio da 
precaução, cuja origem se dá no Direito alemão 
(Oliveira et al., 2015).

Resultados e Discussão
Não obstante o Projeto de Lei n. 6741 de 

2013, que dispõe sobre a Política Nacional de 
Nanotecnologia; contatou-se no ordenamento 
jurídico brasileiro, como no Direito Internacio-
nal, uma lacuna jurídica acerca dos nanowastes, 
sendo estes regidos pela Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10.). Devendo 
assim, ser catalogados como “resíduos perigo-
sos”, por conta de todas as nuances já explana-
das. Assim sendo, com supedâneo no art. 37 
desta lei, exige-se para o desenvolvimento da 
atividade que se comprove capacidade técnica 
para a ingerência desses resíduos. Outrossim, 
vale salientar que a precaução é elencada como 
princípio deste diploma legal em apreço, art. 
6º, I. Restando, por certo, a aplicação deste 
princípio embasando-se no que discorre a lei, 
em face do gerenciamento dos riscos decor-
rente do desenvolvimento. Uma vez que o dito 
axioma propõe evitar que o que se mostra, por 
miopia, como progresso hoje, não seja a ca-
tástrofe de amanhã.



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 546 ]

Conclusões 
Com base no exposto, a nanotecnologia 

carreia todo um rol de características próprias e 
que, frente à ausência de regulamentação pode 
requer medidas atreladas ao caráter precaucional. 
Sendo  assim, evoca-se o princípio da precaução, 
como meio de proteção à saúde dos seres huma-
nos e ao meio ambiente – consonante à Política 
Nacional de Resíduos Sólidos.
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Resumo: 
Por meio deste projeto buscou-se identifi-

car a relação entre sofrimento no trabalho e risco 
de suicídio. De acordo com estudos nesta temática, 
o suicídio é visto atualmente como um transtorno 
psicossocial de causas múltiplas, em que fatores 
biológicos, psíquicos, sociais e culturais interagem 
de forma complexa, aproximando ou afastando 
as pessoas do abismo psíquico. A exploração do 
trabalho em nome do lucro pode vir a provocar 
inúmeros males ao trabalhador, tornando-o in-
satisfeito, desmotivado e doente. Partindo dessa 
premissa pode-se argumentar que ao encaramos as 
inúmeras patologias causadas pelas condições in-
salubres as quais o trabalhador tende a submete-se 
ao estar inserido no ambiente de trabalho propi-
cia o sofrimento no trabalho e aumento o risco de 
suicídio, aliando aos problemas vivenciados fora 
do ambiente de trabalho. Desta forma, a pesquisa 
bibliográfica traz alguns apontamentos acerca de-
sta temática vislumbrando maior aprofundamento 
no tema a fim de propor mudanças organizacio-
nais que propiciem maior qualidade de vida ao tra-
balhador. 

Introdução 
A discussão sobre a parcela de culpa das 

empresas nos casos de suicídio entre seus fun-
cionários, ainda é uma assunto polêmico, devido 
ao fato que o suicídio é normalmente entendido 
como uma manifestação subjetiva relacionada so-
mente a questões privadas ao trabalho.  A presente 
pesquisa pautou-se na busca e detalhamento de 
questões e dados a cerca do suicídio visando ob-
ter uma relação entre más condições de trabalho e 
ideação suicida com foco no olhar subjetivo do tra-
balhador, entendido como singular em seu modo 
de vida. Iniciando-se na explicação do fenômeno 
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estudado e finalizando-se na busca por soluções 
possíveis para minimizar a problemática. O pre-
sente projeto utilizou as metodologias da pesquisa 
qualitativa e biográfica além de dados estatísticos 
a fim de traçar um panorama quantitativo da taxa 
e dos gastos advindos do suicídio para a economia 
de nosso pais e da pesquisa bibliográfica a fim de 
coleta material teórico.

Materiais e métodos 
Revisão de literatura 
Não é possível compreender comporta-

mento humano sem a compreensão do quadro 
referencial (estrutura) dentro do qual os indivídu-
os interpretam seus pensamentos, sentimentos 
e ações. Para o desenvolvimento do projeto em 
questão utilizou-se a metodologia pesquisa quali-
tativa referencia principal para o foco da investiga-
ção que para presente metodologia deve se centrar 
na compreensão dos significados atribuídos pelos 
sujeitos às suas ações e da pesquisa bibliográfica 
a fim de levantar material a partir da analise con-
teúdo, foram utilizados matérias bibliográficos em 
português sobre o tema, vindo principalmente de 
artigos e livros que apresentassem informações 
pertinentes sobre o tema, constituindo para sua 
construção e enriquecimento.  Material teórico 
predominantmente advindos de artigos proveni-
entes de Web sites de pesquisa como Scielo, BVS e 
de livros impressos e ebooks. 

Resultados e Discussão 
Como era esperado foi evidencia ao termi-

no do projeto uma relação ente as más condições 
de trabalho e o risco de suicídio como pode ser 
observado em diversas situações onde o sofri-
mento do trabalhador culminou em sua morte, 
além disto, foi identificado que os casos de suicí-
dio ocorrem principalmente devido a estes princi-
pais fatores: Modelos de gestão é cabe a nos res-
saltar que empresas que ainda utilizam o modelos 
Keynesianos, tayloristas ou gestão autoritários são 
mais propensões a desencadear sofrimento ao tra-
balhador. 

Outros fatores atenuantes são o assedio 
moral bem como suas chefias autoritárias ou 
pouco propensas ao dialogo a Exclusão do trab-
alhador por questões relacionadas com o poder 
ou como medidas punitivas. O trabalho excessivo 
esta entre um dos principais fatores causadores de 
patologias, sobrecargas físicas e mentais também. 

Foi interessante observa durante a pes-
quisa que afastamentos para tratamento por mo-
tivo médico também foi um fator desencadear em 
episódios suicidas. É entre os dados coletados du-
rante a vigência deste projeto pode-se observa que 
o numero de suicídios no país tende a crescer ao 
decorrer dos anos estimando-se que até o ano de 
2020 estes casos saíram de 7.726 para 10.321, o 
que representa um aumento de 33,6%. 

Conclusões 
Ao fim deste projeto percebemos a ne-

cessidade de assegurar um ambiente sadio que 
propicie ao trabalhador o sentimento de prazer 
e satisfação com aquilo que faz ao mesmo tempo 
em que lhe permita o sustento próprio e de sua 
família.  É ao término dele pode-se concluir que 
o suicídio decorre de fatores psíquicos em que 
o trabalho exerceria uma tanto uma função de 
coadjuvante como de protagonista como causa-
dor de sofrimento. É este sofrimento provocado 
por ele é entendido como reflexo da deforma-
ção da subjetividade pela forma social imperan-
te de trabalhador alienado que não enxergando 
solução nem perspectiva dentre seu sofrimento 
medeia-se nos caminhos da morte voluntaria em 
busca de um fim ao seu sofre, seja de forma di-
reta ou indireta. O suicídio foi entendido como 
mecanismo de fuga dentre as situações eviden-
ciadas na organização. 

 É por fim entendeu-se que para que pos-
sa haver uma reversão no quadro de suicídios 
ocasionados por patologias ou pelo sofrimento 
do trabalhador dentro das empresas e fora das 
empresas será preciso um maior investimento 
na promoção de saúde e bem estar entre seus 
funcionários. 
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Resumo: 
A presente pesquisa propõe-se a fazer cata-

logação e transcrição de ofícios e correspondên-
cias como meios de comunicação oficial entre 
professores primários e poder público que evi-
denciem como se deram a configuração e a legiti-
mação do trabalho docente no que diz respeito às 
professoras e professores primários, em Sergipe, 
entre 1850 e 1889. Essa pesquisa, idealizada com 
base nos pressupostos teóricos e metodológicos 

da História Cultural, foi realizada através do le-
vantamento dos ofícios e correspondências dos 
professores, de registros da Diretoria da Instrução 
Pública e dos inspetores de ensino, disponibili-
zados no acervo do Arquivo Público de Sergipe. 
As categorias analíticas de Bourdieu (1990), Elias 
(1990, 1994, 2001) e Chartier (2002) foram toma-
das nessa pesquisa no sentido de ajudarem a com-
preender como se configurou e se institucional-
izou a profissão docente e suas representações no 
âmbito do ensino primário, em Sergipe, além de 
verificar de compreender de que forma se consti-
tuiu o habitus profissional pensado para o projeto 
de constituição de nação para o Brasil, dentro de 
um processo civilizador. As fontes demonstraram 
que o processo de configuração e institucionaliza-
ção da profissão docente na Província Sergipana 
ocorreu de maneira tensa na medida em que o 
poder público determinava procedimentos a ser-
em cumpridos e um perfil de professores para o 
trabalho a ser exercido, mas ao mesmo tempo não 
disponibilizava as condições necessárias para tal. 
Os professores, por outro lado, faziam uso das 
ferramentas de que dispunham para fazerem valer 
seus direitos, evidenciando-se, assim as tensões ex-
istentes nesse processo.

Introdução 
A presente pesquisa tem como objetivo ger-

al realizar a catalogação e transcrição de ofícios e 
correspondências que se configuram como meios 
de comunicação oficial entre professores primári-
os e o poder público entre 1850 e 1889. Buscou-se, 
dessa forma, evidenciar como se deram a configu-
ração e a legitimação do trabalho docente, bem 
como a construção do habitus de professores e 
professoras do ensino primário em Sergipe.

 As categorias analíticas de Pierre Bour-
dieu (1990), Norbert Elias (1990, 1994, 2001), 
Roger Chartier (2002) foram tomadas nessa pes-
quisa no sentido de compreender como se con-
figurou e se institucionalizou a profissão docente 
na província de Sergipe, bem como compreender 
as representações no âmbito do ensino primário e 
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as relações estabelecidas entre os indivíduos que 
formavam o corpo de funcionários ligados à in-
strução, ao governo provincial e aos professores. 
Buscou-se, também, verificar como se constituiu 
o habitus profissional pensado para o projeto de 
constituição de nação para o Brasil, dentro de um 
processo civilizador pautado na educação.

As fontes primárias demonstraram que o 
processo de configuração e institucionalização da 
profissão docente na Província de Sergipe ocor-
reu de maneira tensa, na medida em que o poder 
público determinava procedimentos que deveriam 
ser cumpridos e estabelecia o perfil de professores 
para o trabalho a ser exercido, mas ao mesmo tem-
po não disponibilizava as condições necessárias 
para a consolidação dos objetivos planejados para 
a educação. Os professores, por outro lado, faziam 
uso das ferramentas de que dispunham para faz-
erem valer seus direitos, evidenciando-se, assim as 
tensões existentes nesse processo.

 
Materiais e métodos
Foram utilizados, na presente pesquisa, 

pressupostos teóricos e metodológicos da História 
Cultural com o intuito de compreender as relações 
estabelecidas no âmbito escolar e suas ligações 
com o poder provincial. Para isso, foi realizado o 
levantamento e digitalização das correspondências 
dos professores primários, de registros da Direto-
ria da Instrução Pública e dos inspetores de ensino 
disponibilizados para consulta física no Arquivo 
Público do Estado de Sergipe - APES.

 Após a fase de levantamento das pacotil-
has que possuíam relação com a instrução primária 
dentro do recorte temporal estabelecido, deu-se 
início ao processo de digitalização. Essa etapa 
foi realizada com a utilização de máquina digital 
e mesa com suporte para a câmera cedida pelo 
próprio APES. Após isso, foi realizada a seleção 
dos documentos e feita as transcrições dos mes-
mos. Em um segundo momento, os dados coleta-
dos foram organizados por ordem em que foram 
encontrados, com o número da pacotilha perten-
cente ao acervo do APES, a data e ano, o remente 

e destinatário do oficio ou correspondência, a ci-
dade de onde foi enviado o documento, um breve 
resumo sobre o conteúdo, legenda de digitalização 
e transcrição.

Resultados e Discussão 
Os resultados alcançados no processo de 

digitalização e transcrição dos documentos podem 
ser apontados pela quantidade de documentos dig-
italizados no último ano, 137 documentos com a 
elaboração de planilha para facilitar consultas futu-
ras. Dentre esses documentos encontrou-se infor-
mações sobre a articulação do governo provincial, 
Assembleia Legislativa provincial, inspetores e os 
professores primários. 

Entre os assuntos mais recorrentes estão a 
solicitação de utensílios básicos para o funciona-
mento das aulas, pedidos de licença dos professo-
res por motivos diversos, punição de professores 
infratores da legislação educacional, solicitação 
de reposição de quantias gastas na aquisição de 
materiais pelos próprios professores, indicação 
de comissários da instrução para vilas e concurso 
para cadeiras da instrução primária.

As fontes mostraram que o processo de 
configuração e institucionalização da profissão do-
cente na Província de Sergipe ocorreu de maneira 
tensa, na medida em que o poder público determi-
nava procedimentos que deveriam ser cumpridos 
e o estabelecimento do perfil de professores para 
o trabalho a ser exercido, mas ao mesmo tempo 
não disponibilizava as condições necessárias para 
a consolidação dos intentos planejados para a edu-
cação. Os professores, por outro lado, faziam uso 
das ferramentas de que dispunham para fazerem 
valer seus direitos, evidenciando-se, assim as ten-
sões existentes nesse processo.
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Resumo: 
A violência se tornou um problema pre-

sente em todo o mundo. A sociedade brasileira, 
bem como todas as demais, assiste a esse cresci-
mento e também à impotência das autoridades 
em tentar contornar tal situação. Contudo, o au-
mento da violência no Brasil nos últimos anos 
ocorreu em um ritmo tão acelerado, que tal fato 
fez com que a sociedade brasileira se tornasse 
uma das mais violentas do mundo. Em meio a 
esse verdadeiro caos aparecem as religiões como 
alternativas para encontrar a tão desejada felici-
dade, além de propor uma recompensa imediata. 
Dessa forma, por meio de um estudo qualiquan-
titativo, o presente projeto teve como escopo 
analisar o relacionamento existente entre os 
homicídios e as religiões nos estados brasileiros, 
bem como os valores pregados por essas re-

ligiões que exercem grande influência sobre a 
massa populacional. Logo, a referida análise foi 
obtida por meio de dados coletados dos Cen-
sos Demográficos de 2000 e 2010, do Instituto 
Sangari sobre homicídios no Brasil. Além disso, 
a pesquisa teve como fonte bibliográfica doc-
umentos de divulgação das religiões, estudos 
científicos sobre religião e violência, além de 
outras fontes como sites na internet.

Introdução 
A violência se constituiu um problema em 

crescimento constante em todo o mundo, inclu-
sive na sociedade brasileira. Contudo, o aumento 
da violência no Brasil nos últimos anos ocorreu 
em um ritmo tão acelerado, que fez como que ela 
se tornasse uma das sociedades mais violentas. 
(FONSECA, et al, 2013)

Logo, torna-se imprescindível realizar 
uma breve abordagem da violência na sociedade 
brasileira, visto que os índices de homicídios são 
atribuídos a um conjunto de fatores, como por 
exemplo, a educação precária, a falta de moradia, 
a corrupção dos valores morais, a desigualdade 
social, a impunidade e a omissão. Além disso, as 
próprias condições ambientais influenciam no au-
mento da violência, já que elas afetam as relações 
sociais.

Dessa forma, soma-se a essa situação: a vio-
lência nas próprias escolas, o número de alunos 
em defasagem entre idade cronológica e série es-
colar que está cursando, e o número de meninas 
que deixam a escola devido à gravidez precoce, o 
que constituem fenômenos que causam preocupa-
ção (GOERGEN, 2005).

Em meio a esse verdadeiro caos surgem 
as religiões com seus valores, visto que para um 
indivíduo sem perspectiva alguma de vida, a re-
ligião se apresenta como uma alternativa para 
encontrar a tão desejada felicidade, além de pro-
por uma recompensa imediata. Logo, esses va-
lores acabam por interferir no comportamento 
de grupos sociais, e parecem também interferir 
na prática da violência.
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Destarte, o presente projeto teve como 
escopo analisar o relacionamento existente entre 
homicídios e as religiões nos estados brasileiros, 
tendo sempre como cerne, os valores pregados 
pelas religiões que exercem mais influência sobre a 
massa populacional. 

Materiais e métodos 
Relação Significante Na Prática De Homicídios?
O estudo, de caráter qualiquantitativo, pos-

suiu como principais fontes os Censos Demográ-
ficos de 2000 e 2010,  dados do Instituto San-
gari sobre homicídios no Brasil, documentos de 
divulgação das religiões, estudos científicos sobre 
religião e violência, além de outras fontes como 
sites na internet.

Dessa forma, após a coleta do número de 
praticantes das religiões mais influentes, do ín-
dice de homicídios e da população de cada estado 
brasileiro, foi realizado um estudo comparativo en-
tre os dados coletados, o qual levaria à conclusão 
se existe ou não alguma relação entre a prática de 
homicídios e a influência dos principais grupos de 
religiões.

Resultados e Discussão
Após a análise dos dados coletados pôde 

ser observado que a população brasileira apre-
sentou um crescimento considerável, de modo 
que passou de 169.872.856 para 190.732.694 
indivíduos. 

Além disso, com base nos referidos dados 
foi possível constatar que entre o Censo 2000 e 
o Censo 2010, o número de católicos sofreu um 
decréscimo em quase todos os estados brasileiros, 
apesar de ainda ser maioria em todos eles. Toda-
via, inversamente foi o ocorrido com as religiões 
evangélicas que apresentaram um crescimento 
considerável.

Conclusões 
Pôde-se constatar que as religiões real-

mente exerce influência sobre os valores in-
dividuais e coletivos, que aparentemente aca-

bam por influenciar na prática da violência. 
Contudo, ainda não foi possível concluir se tal 
influência interfere no incentivo ou no com-
bate à violência, pois como constatado no es-
tado de Sergipe, existe uma correlação posi-
tiva entre o número de evangélicos e o índice 
de homicídios, e uma correlação negativa com 
os católicos.

Além disso, observou-se que a Igreja 
Católica Apostólica Romana perde a cada dia es-
paço para as religiões evangélicas, as quais apre-
sentam um contínuo crescimento. Porém, ela ai-
nda é a religião que mais exerce influência entre 
os brasileiros. 

Todavia, infelizmente não foi possível 
chegar a um resultado conclusivo se a religião 
realmente influenciou o cometimento de homicí-
dios nos estados brasileiros, visto que o tempo 
para a coleta e análise dos dados necessários foi 
insuficiente. 
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Resumo: 
A pesquisa tem por ponto de partida obje-

tivar a formação e a construção dos currículos es-
colares e a inclusão da educação ambiental destes 
a partir da filosofia da diferença, ou seja, adquirir 
uma nova forma de pensar nesse currículo escola r 
direcionado para a educação ambiental e os movi-
mentos subjetivos.

Introdução
O presente estudo, objetiva pensar na forma-

ção e a construção dos currículos escolares e a in-
serção da educação ambiental perante a sociedade.  

Método
Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica 

cujo enfoque foi o levantamento de dados refer-
entes ao tema estudado. Consultaram-se fontes 
literárias pertinentes ao objetivo de investigação 
em artigos e livros que abordaram a temática. Os 
artigos científicos selecionados foram encontrados 
nas seguintes fontes da internet: Scielo e periódico. 

Resultados
Pretende-se nesta pesquisa dar continui-

dade nos próximos meses fazendo pontes com o 
currículo escolar, educação ambiental e cartogra-
far o impacto sobre a produção de subjetividade.

Conclusão
Conclui-se então, que é necessária a con-

sciência ambiental das escolas para possibilitar que 
novas idéias sejam criadas. 
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Resumo: 
O presente trabalho é um estudo de caso 

sobre a análise da narrativa docente acerca do so-
frimento psíquico. Inicialmente foram realizadas 
pesquisas bibliográficas de autores da Psicologia 
e da Educação que abordam o sofrimento psíqui-
co e o mal estar docente. Além disso, utilizamos 
como metodologia a pesquisa qualitativa, a luz da 
Análise Textual Discursiva, uma vez que o uso da 
entrevista narrativa possibilitou uma melhor com-
preensão acerca dos dados subjetivos produzidos 
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pelo professor diante da práxis docente. O sujeito 
entrevistado atua há cinco anos na grande área de 
Saúde de uma universidade privada do estado de 
Sergipe. O estudo proporcionou a ratificação dos 
dados referentes a literatura pesquisada, através do 
discurso produzido pelo professor. É importante 
destacar que emergiu do estudo de caso uma nova 
variável, que é o negligenciamento do cuidado a 
saúde por parte do professor, permitindo a croni-
ficação do sofrimento psíquico, acarretando con-
sequências físicas para a saúde do entrevistado. 

Introdução 
O presente estudo refere-se a uma entrev-

ista narrativa discursiva de um professor universi-
tário. O objetivo principal desse estudo é analisar 
o discurso do professor, permitindo assim levantar 
subsídios que possam corroborar com o entendi-
mento acerca do sofrimento psíquico e mal-estar 
dos docentes. O presente trabalho faz uso de refer-
ências de autores da Psicologia e da Educação que 
retratam a importância da discussão do tema. En-
tretanto é importante salientar que há diferenças 
de apontamentos sobre o mal-estar e sofrimento 
psíquico dos docentes, tendo em vista que autores 
da Psicologia encaram que o sofrimento é resul-
tado da dinâmica do sujeito para com as situações 
adversas do ambiente de trabalho. Em compensa-
ção autores da Educação creem que o mal-estar 
docente é estabelecido a partir de situações não fa-
voráveis do ambiente de trabalho que não favorece 
um ambiente estruturante. 

Materiais e métodos 
Utilizamos como instrumentos da pes-

quisa gravadores digitais, pen drives, cds, folhas 
de papel branco, netbook, programa de áudio e 
multimídia, fones de ouvido. Para metodologia de 
análise e interpretação da entrevista utilizamos a 
Análise Textual Discursiva. O método que con-
siste no refinamento dos dados através da reescrita 
dos trechos brevemente selecionados da narra-
tiva, elaboração das palavras-chave, categoriza-
ção e uniformização dos dados para a produção 

do metatexto (MORAES; GALIAZZI, 2007). É 
importante destacar que a seleção do entrevistado 
foi realizada através de sorteio dos professores da 
área da Saúde. Ressaltamos também que o local 
da entrevista foi escolhido pelo participante, e o 
mesmo optou por ser entrevistado no ambiente de 
trabalho. Esse dado sobre o local da entrevista nos 
remete às possíveis interferências de modo direto 
ou indireto nas respostas elucidadas pelo discente 
e consequentemente nos dados da pesquisa. Du-
rante a entrevista foi utilizado um roteiro semi-
estruturado, que possibilitou o manejo de novos 
questionamentos acerca das respostas do entrevis-
tado. Os dados foram analisados à luz do referen-
cial bibliográfico sobre sofrimento e mal-estar do 
professor universitário.

Resultados e Discussão 
Diante do discurso do professor entrevis-

tado alguns dados nos possibilitaram comprovar 
que o estabelecimento do mal-estar docente, assim 
como os sinais e sintomas que geralmente apare-
cem fisicamente, são possivelmente indicativos de 
adoecimento psíquico, visto que a psicossomatiza-
ção, segundo Dejours (1992) presente nos tipos 
de adoecimento ligado a interação mente corpo é 
tamanha. É importante destacar que a interação da 
dinâmica laboral e o processo individual do sujeito 
envolvido nesta conjuntura são essenciais para a 
compreensão dos fenômenos acerca no processo 
de adoecimento decorrente do ambiente laboral. 

 A representação do estresse do professor es-
tudado é representado fisicamente por meio de uma 
mazela grave e recorrente nas vias respiratórias su-
periores, mas que segundo o entrevistado tem rela-
ção com situações estressantes do ambiente laboral 
e familiar. Segundo autores como Nóvoa (1995) e 
Fullan (2002) que afirmam que situações institucio-
nais e relacionadas ao ambiente de trabalho podem 
favorecer para um estabelecimento de um mal-estar. 

Outros dados novos emergiram do presen-
te estudo e subsidiaram diferentes interferências 
no processo de sofrimento psíquico, como o negli-
genciamento dos professores em torno de um sin-
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toma de adoecimento físico. O docente afirmou 
que atualmente sente dores no coração, mas que 
não busca tratamento para solução desse sintoma, 
esperando, segundo o mesmo a piora das dores. 
Além disso, o educador discorreu que mesmo na 
época que estava enfrentando uma grave e decor-
rente dor de garganta não se afastou do trabalho 
por nenhum dia, embora o médico tenha prescrito 
a necessidade de um afastamento. O docente ex-
plica que o afastamento poderia acarretar em out-
ras situações que o levaria a um incomodo, car-
acterizando assim, outras situações dificultantes 
no ambiente de trabalho. O professor afirma que 
o fato de precisar repor aulas e os comentários 
de outros colegas de trabalho nas reuniões ped-
agógicas acerca do seu afastamento e do seu real 
problema de saúde gerariam um incomodo para o 
mesmo e consequentemente iria trazer outro mal-
estar no ambiente laboral. 

Conclusões
Considera-se a partir do presente estudo de 

caso que a problemática do sofrimento psíquico 
e mal-estar dos docentes é embargada de uma 
dinâmica relacional dos possíveis envolvidos – do-
centes, colegas e ambiente de trabalho. Contudo, 
o professor universitário é autor também do seu 
próprio bem-estar, e sendo assim responsável por 
se utilizar de estratégias de enfrentamento eficazes 
diante de tais situações, concordando com estu-
dos dos autores da Psicologia. Entretanto é im-
portante destacar que o estudo de caso produzido 
aqui permitiu levantar elementos importantes que 
favorecem ou não um sofrimento psíquico, como 
a necessidade de um não negligenciamento diante 
das dificuldades de saúde pelos próprios profes-
sores, que precisam antes de tudo cuidar de si para 
não favorecer um adoecimento. Outros referenci-
ais importantes na dinâmica laboral são os colegas 
de trabalho, tendo em vista que as decisões toma-
das pelo docente entrevistado foram baseadas na 
importância dada pelos colegas ao fato – como a 
necessidade do afastamento descrito. 
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Resumo:
O presente artigo tem por objetivo com-

preender as motivações e sentidos atributivos ao 
trabalho voluntário. Para isso, realizou-se uma re-
visão bibliográfica em torno do tema utilizando-
se literatura exclusivamente nacional. Atribui-se 
ao voluntário a característica comum de ser al-
guém exclusivamente altruísta. Nesse sentido, se 
supõe que suas motivações voltam-se ao inter-
esse pelo suporte e auxílio de terceiros. Todavia, 
ao mesmo tempo em que há motivos altruístas 
para o comportamento voluntário, coexistem out-
ros individuais, denominados “egoísticos”. Esses 
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últimos, assim como os altruísticos, estimulam o 
voluntário no cumprimento de deveres e na sat-
isfação de interesses e necessidades pessoais. Pro-
porcionalmente, as razões que o comprometem 
a servir à causa configuram a própria concepção 
desse trabalho através de significações que dão 
um sentido ao simbolismo da atividade. As mo-
tivações influem sob a caracterização do que é o 
trabalho voluntário para o sujeito, isto é, como 
atividade que propiciará benefícios sociais ou de 
autodesenvolvimento espiritual, profissional, pes-
soal, etc. Dinamicamente, tanto o sentido como a 
motivação para o voluntariado sofrerão distorções 
em seu conteúdo, conforme as experiências indi-
viduais, coletivas e organizacionais do voluntário, 
associando-o, em algum momento, ao binômio 
prazer-desprazer.

Introdução
A presente pesquisa tem por objetivo: com-

preender as motivações e sentidos atributivos ao 
trabalho voluntário. Essa finalidade foi oportu-
nizada através de dois questionamentos: quais as 
motivações dos voluntários no serviço voluntário? 
Complementarmente, quais os sentidos dessa ativ-
idade? Para respondê-los, realizou-se uma revisão 
bibliográfica de literatura nacional. Os dados que 
compuseram os resultados desse estudo foram ob-
tidos mediante “leitura analítica” das fontes bibli-
ográficas consultadas.

Revisão de literatura
Conceitua-se o voluntariado como o con-

junto de ações exercidas por pessoas em benefício 
de outras, mediados por uma organização (PIC-
COLI; GODOI, 2012). Ortiz (2007) conceitua-o 
como a prática não remunerada, desenvolvida por 
uma pessoa, cujos interesses, necessidades e carac-
terísticas visam proporcionar benefício ao próxi-
mo ou à coletividade.

As motivações que estimulam os volun-
tários a concretizar estas proposições decorrem 
de motivações altruístas e/ou egoístas (CAVAL-
CANTE et al., 2012). Essa afirmação desconstrói 

duas concepções cristalizadas em torno do volun-
tariado: em primeiro lugar, a de que o voluntário 
sempre exerce o seu trabalho com fins altruístas 
(CAVALCANTE et al.  2010); em segundo lugar, 
a de que não havendo uma única linha motiva-
cional, subentende-se que os voluntários são “ali-
mentados” por uma gama de motivações dinâmi-
cas (PICCOLI; GODOI, 2012). Pode-se definir a 
motivação como “uma força interna que nos leva 
a agir” (TODOROV; MOREIRA, 2005, p. 120). 
No caso do voluntariado, esta atua no desejo por: 
reduzir carências e dar sentido à vida (SELLI; 
GARRAFA, 2005) e/ou ser solidário e resolver 
conflitos individuais (NOGUEIRA-MARTINS; 
BERSUSA; SIQUEIRA, 2010).

A simples permuta motivacional influen-
cia a própria visão do trabalho, a que se atribuem 
aspectos subjetivos como prazer e desprazer 
(CAVALCANTE et al., 2010). Três características 
contribuem para o desenvolvimento do sentido 
(MORIN, 2001): identidade do trabalho, flexibi-
lização do trabalho e afetação simbólica da ativi-
dade. A autonomia oportuniza ao voluntário apre-
nder, criar e transformar, representando, assim, 
objeto de gratificação e prazer (VIANA; MACH-
ADO, 2011).

Resultados e Discussão
A motivação atua como fator estimulante 

ao voluntariado, além de atuar como comple-
mento afetivo sobre ele, ao passo que o sentido 
do trabalho afeta essa motivação, fortalecendo-
a, reduzindo-a ou anulando-a de acordo com 
a atribuição que a atividade recebe. Da mesma 
forma, a motivação propicia um impacto subje-
tivo à configuração desse trabalho, na geração 
de prazer ou em sua característica insatisfatória, 
levando o sujeito a percebê-lo como produtivo 
ou improdutivo para si e para a coletividade (o 
social). Não é possível definir se a motivação 
atua diretamente sobre o sentido e vice-versa, 
porém, ambas mutuamente afetam o comporta-
mento do voluntário em seu período de trabalho 
dentro da organização.
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Conclusões
É extremamente importante que as 

organizações de voluntários (públicas ou privadas) 
tenham ciência das características individual e 
coletiva dos seus colaboradores, tendo-se em vista 
que se propicie uma melhor gestão e controle do 
seu quadro de trabalhadores voluntários. Ressalta-se, 
porém, a necessidade de produções científicas sobre 
o trabalho voluntário como um todo, não apenas no 
estudo das motivações ou sentidos para isso.

Referências
CAVALCANTE, Carlos Eduardo et al. Compor-
tamento Organizacional no Trabalho Voluntário: 
motivos, perfis e correlações na pastoral da crian-
ça. Estudos do CEPE, Santa Cruz do Sul, n. 31, 
p. 97-132, jan/jun, 2010.
______ et al. “Por que sou voluntário?”: etapa de 
construção de escala. Pretexto, Belo Horizonte, v. 
13, n. 2, p. 76-90, abr/jun, 2012.
MORIN, E. M. Os Sentidos do Trabalho. RAE, 
São Paulo, v. 41, n. 3, p. 8-19, jul./set., 2001.
NOGUEIRA-MARTINS, M. C. F.; BERSUSA, 
A. A. S.; SIQUEIRA, S. R. Humanização e Volun-
tariado: estudo qualitativo em hospitais públicos. 
Revista Saúde Pública, [s. l.], v. 44, n. 5, p. 942-9, 
jul./abr., 2010.
ORTIZ, M. C. M. Voluntariado em Hospitais: 
uma análise institucional da subjetividade. 
São Paulo, SP, 2007. 222f. Tese (doutorado em Psi-
cologia). Universidade de São Paulo, USP.
PICCOLI, Pedro; GODOI, Christiane K. Moti-
vação para o Trabalho Voluntário Contínuo: uma 
pesquisa etnográfica em uma organização espírita. 
O & S, Salvador, v. 19, n. 62, p. 399-415, jul./set., 
2012.
SELLI, L.; GARRAFA, V. Bioética, Solidariedade 
Crítica e Voluntariado Orgânico. Revista Saúde 
Pública, [s. l], v. 39, n. 3, p. 473-8, abr./nov., 2005.
TODOROV, João C.; MOREIRA, Márcio B. O 
Conceito de Motivação na Psicologia. Rev. Bras. 
de Terapia Cognitivo Comportamental, v. 7, n. 
1, p. 119-132, fev./jun., 2005.
VIANA, E. A. S.; MACHADO, M. N. M. Sentido 

do Trabalho no Discurso dos Trabalhadores de 
uma ONG em Belo Horizonte. Psicologia & So-
ciedade, v. 23, n. 1, p. 46-55, 2011.

OS PROFESSORES PRIMÁRIOS 
EM SERGIPE: ENTRE OFÍCIOS E 

CORRESPONDÊNCIAS (1850-1889)

Gleidson Santos da Silva (PIBIC/
CNPq-Unit), e-mail: gleidson.edu@live.com; 
Simone Silveira Amorim (Orientadora), e-
mail: simone_silveira@unit.br

Universidade Tiradentes/História/
Aracaju, SE. 

Palavras-chave: Instrução Pública, Co-
municação Oficial, Interdependência.

Resumo: 
A presente pesquisa propõe-se a fazer cata-

logação e transcrição de ofícios e correspondên-
cias como meios de comunicação oficial entre 
professores primários e poder público que evi-
denciem como se deram a configuração e a legiti-
mação do trabalho docente no que diz respeito às 
professoras e professores primários, em Sergipe, 
entre 1850 e 1889. Essa pesquisa, idealizada com 
base nos pressupostos teóricos e metodológicos 
da História Cultural, foi realizada através do le-
vantamento dos ofícios e correspondências dos 
professores, de registros da Diretoria da Instrução 
Pública e dos inspetores de ensino, disponibili-
zados no acervo do Arquivo Público de Sergipe. 
As categorias analíticas de Bourdieu (1990), Elias 
(1990, 1994, 2001) e Chartier (2002) foram toma-
das nessa pesquisa no sentido de ajudarem a com-
preender como se configurou e se institucional-
izou a profissão docente e suas representações no 
âmbito do ensino primário, em Sergipe, além de 
verificar de compreender de que forma se consti-
tuiu o habitus profissional pensado para o projeto 
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de constituição de nação para o Brasil, dentro de 
um processo civilizador. As fontes demonstraram 
que o processo de configuração e institucionaliza-
ção da profissão docente na Província Sergipana 
ocorreu de maneira tensa na medida em que o 
poder público determinava procedimentos a ser-
em cumpridos e um perfil de professores para o 
trabalho a ser exercido, mas ao mesmo tempo não 
disponibilizava as condições necessárias para tal. 
Os professores, por outro lado, faziam uso das 
ferramentas de que dispunham para fazerem valer 
seus direitos, evidenciando-se, assim as tensões ex-
istentes nesse processo.

Introdução 
A presente pesquisa tem como objetivo ger-

al realizar a catalogação e transcrição de ofícios e 
correspondências que se configuram como meios 
de comunicação oficial entre professores primári-
os e o poder público entre 1850 e 1889. Buscou-se, 
dessa forma, evidenciar como se deram a configu-
ração e a legitimação do trabalho docente, bem 
como a construção do habitus de professores e 
professoras do ensino primário em Sergipe.

 As categorias analíticas de Pierre Bour-
dieu (1990), Norbert Elias (1990, 1994, 2001), 
Roger Chartier (2002) foram tomadas nessa pes-
quisa no sentido de compreender como se con-
figurou e se institucionalizou a profissão docente 
na província de Sergipe, bem como compreender 
as representações no âmbito do ensino primário e 
as relações estabelecidas entre os indivíduos que 
formavam o corpo de funcionários ligados à in-
strução, ao governo provincial e aos professores. 
Buscou-se, também, verificar como se constituiu 
o habitus profissional pensado para o projeto de 
constituição de nação para o Brasil, dentro de um 
processo civilizador pautado na educação.

As fontes primárias demonstraram que o 
processo de configuração e institucionalização da 
profissão docente na Província de Sergipe ocor-
reu de maneira tensa, na medida em que o poder 
público determinava procedimentos que deveriam 
ser cumpridos e estabelecia o perfil de professores 

para o trabalho a ser exercido, mas ao mesmo tem-
po não disponibilizava as condições necessárias 
para a consolidação dos objetivos planejados para 
a educação. Os professores, por outro lado, faziam 
uso das ferramentas de que dispunham para faz-
erem valer seus direitos, evidenciando-se, assim as 
tensões existentes nesse processo.

 
Materiais e métodos
Foram utilizados, na presente pesquisa, 

pressupostos teóricos e metodológicos da História 
Cultural com o intuito de compreender as relações 
estabelecidas no âmbito escolar e suas ligações 
com o poder provincial. Para isso, foi realizado o 
levantamento e digitalização das correspondências 
dos professores primários, de registros da Direto-
ria da Instrução Pública e dos inspetores de ensino 
disponibilizados para consulta física no Arquivo 
Público do Estado de Sergipe - APES.

 Após a fase de levantamento das pacotil-
has que possuíam relação com a instrução primária 
dentro do recorte temporal estabelecido, deu-se 
início ao processo de digitalização. Essa etapa 
foi realizada com a utilização de máquina digital 
e mesa com suporte para a câmera cedida pelo 
próprio APES. Após isso, foi realizada a seleção 
dos documentos e feita as transcrições dos mes-
mos. Em um segundo momento, os dados coleta-
dos foram organizados por ordem em que foram 
encontrados, com o número da pacotilha perten-
cente ao acervo do APES, a data e ano, o remente 
e destinatário do oficio ou correspondência, a ci-
dade de onde foi enviado o documento, um breve 
resumo sobre o conteúdo, legenda de digitalização 
e transcrição.

Resultados e Discussão 
Os resultados alcançados no processo 

de digitalização e transcrição dos documen-
tos podem ser apontados pela quantidade de 
documentos digitalizados no último ano, 137 
documentos com a elaboração de planilha para 
facilitar consultas futuras. Dentre esses docu-
mentos encontrou-se informações sobre a ar-
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ticulação do governo provincial, Assembleia 
Legislativa provincial, inspetores e os profes-
sores primários. 

Entre os assuntos mais recorrentes estão 
a solicitação de utensílios básicos para o fun-
cionamento das aulas, pedidos de licença dos 
professores por motivos diversos, punição de 
professores infratores da legislação educacio-
nal, solicitação de reposição de quantias gastas 
na aquisição de materiais pelos próprios pro-
fessores, indicação de comissários da instrução 
para vilas e concurso para cadeiras da instrução 
primária.

As fontes mostraram que o processo de 
configuração e institucionalização da profissão 
docente na Província de Sergipe ocorreu de 
maneira tensa, na medida em que o poder pú-
blico determinava procedimentos que deveri-
am ser cumpridos e o estabelecimento do perfil 
de professores para o trabalho a ser exercido, 
mas ao mesmo tempo não disponibilizava as 
condições necessárias para a consolidação dos 
intentos planejados para a educação. Os pro-
fessores, por outro lado, faziam uso das fer-
ramentas de que dispunham para fazerem valer 
seus direitos, evidenciando-se, assim as tensões 
existentes nesse processo.

Referências 
BOURDIEU, Pierre. Coisas ditas. São Paulo: 
Editora brasiliense, 1990.
CHARTIER, Roger. À beira da falésia: a 
história entre incertezas e quietudes. Porto 
Alegre: Editora da UFRGS, 2002.
ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma 
história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1990. 
ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed., 1994.
ELIAS, Norbert. A sociedade de corte: 
investigação sobre a sociologia da realeza e da 
aristocracia de corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2001

ESTRESSE PSICOLÓGICO EM 
ATLETAS DO FUTEBOL SERGIPANO

Ana Borges Gonçalves Barbosa (PRO-
BIC/Unit), e-mail: anabgbarbosa@hotmail.
com; Andréia Santana Felício (PROVIC/
Unit), e-mail: andreia.felicio@acad.unit.br; 
Cleberson Franclin Tavares Costa (Mestrando 
em Saúde e Ambiente/Unit), e-mail: cleber-
son_tyto@hotmail.com; Marlizete Maldona-
do Vargas (Orientadora), e-mail: marlizete@
uol.com.br.

Universidade Tiradentes/Psicologia/
Aracaju, SE. 
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Resumo: 
É cognoscível que o futebol é o esporte 

preferido e inspirador de sonhos entre os 
brasileiros. Com apenas duas equipes no cenário 
nacional, o futebol sergipano dispõe de pouca 
visibilidade e condições de trabalho a serem mel-
horadas. O cenário futebolístico proporciona um 
ambiente com diferentes situações estressoras, 
classificadas como negativas, neutras ou positivas 
ao desempenho profissional, e é fundamental a 
maneira com que os atletas as percebem. Diante 
disso, o presente estudo objetivou avaliar a per-
cepção de estresse psicológico em jogadores de 
futebol profissional do Sergipe. O instrumento 
utilizado foi o Inventário de Fatores de Stress no 
Futebol (ISF). Participaram da pesquisa 81 atle-
tas profissionais com idade média de 25,7 anos, 
de quatro equipes do Campeonato Sergipano de 
2014. Os resultados apontaram que a maioria das 
situações foi percebida como negativa. Conclui-se 
que o estudo de percepção de situações estressoras 
pode ser utilizado pelos profissionais do futebol, 
para estratégias de trabalho mais eficazes com o 
grupo de atletas.
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Introdução 
O futebol é um esporte que predomina 

o cenário nacional e internacional. Isto fomenta 
um grande interesse de jovens brasileiros do sexo 
masculino, que investem recursos, tempo e todos 
os seus esforços sonhando em profissionalizar-se 
nesse esporte (ROCHA et. al., 2011).

O termo “futebol profissional” está rela-
cionado à remuneração recebida firmada através 
de um contrato entre o profissional e o clube 
brasileiro (LAGE; MEDEIROS, 2012). Os jovens 
brasileiros veem no futebol uma oportunidade de 
futuro promissor, investindo tempo numa carreira 
que pertence a um mercado altamente competi-
tivo, e com poucos postos valorizados economica-
mente (SOARES et. al., 2011).

O objetivo do estudo foi analisar a percep-
ção de situações de estresse em atletas do futebol 
profissional sergipano.

Materiais e métodos 
Trata-se de um estudo de amostra intencio-

nal, realizado com 81 atletas das 4 equipes semi-
finalistas do Campeonato Sergipano de Futebol 
Profissional de 2014. Para identificar os sintomas 
de estresse, foi utilizado o Inventário de Fatores de 
Stress no Futebol (ISF) de Regina Brandão (2000), 
que conta com 77 itens. Por intermédio de um pré-
teste, realizado com alguns atletas profissionais do 
estado, identificou-se a necessidade da inclusão 
de um 78º item: “Estar com salários atrasados”. 
Os itens são divididos em 7 fontes de estresse no 
futebol. Através do ISF, os atletas avaliam os itens 
numa escala de -3 (Muito Negativo) à 3 (Muito 
Positivo). 

Resultados e Discussão 
Analisando as respostas aos 78 itens do 

ISF, pôde-se identificar que 40 itens são perce-
bidos como negativos; 21 itens obtiveram uma 
média neutra (considerando neutros os itens que 
obtiveram uma média entre -0,5 e 0,5); 17 itens ti-
veram uma avaliação média positiva. Brandão et al. 
(2012) realizou estudos comparativos entre atletas 

brasileiros, sauditas e portugueses, e identificaram 
diferença na percepção de estresse, explicada pelas 
diferenças culturais. Os resultados apontaram que 
os atletas brasileiros percebem mais situações neg-
ativas que os demais.

Situações de aspectos da competição foram 
as que apresentaram maiores médias positivas. As 
situações de perturbação foram as que apresenta-
ram escores médios mais positivos. 

Conclusões 
Os resultados contribuem enquanto ferra-

menta científica para os profissionais que atuam 
no futebol sergipano, considerando que o esporte 
local carece de atenção na área científica, contando 
com poucos estudos publicados. Este estudo tem 
o mérito de ser o primeiro sobre percepção de 
estresse em atletas de futebol, realizado na região 
nordeste.
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Resumo
O presente trabalho aborda a situação de 

meninas inseridas no crime e a importância de 
uma atuação social, pautada nos princípios pre-
conizados no Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, da Polícia Civil no momento de apreensão 
e custódia dessas adolescentes. A partir de Projeto 
de Pesquisa Voluntário de Iniciação Científica 
(PROVIC/UNIT) em desenvolvimento, busca-

se, por meio de coleta de dados realizada na Del-
egacia Especializada de Proteção à Criança e ao 
Adolescente (DEPCA) de Aracaju, demonstrar a 
importância de se analisar a situação das crianças 
e adolescentes em situação de conflito com a lei, 
a partir de um recorte de gênero. Afinal, não há 
uma grande visibilidade das questões relacionadas 
à criança e à mulher na sociedade brasileira. Soma-
se a isso a necessidade de uma atuação social da 
Polícia Civil em relação às adolescentes durante a 
fase pré-processual, objetivando o início do trab-
alho de ressocialização destas ainda na Delegacia. 
Dessa maneira, intenta-se demonstrar, o contexto 
de abandono familiar e estatal em que essas meni-
nas estão inseridas.

Introdução 
O Projeto de Pesquisa objeto deste trabalho 

busca analisar a situação de muitas crianças e ado-
lescentes que vivem à margem da sociedade, inse-
ridos no mundo do crime. Dentro desse contexto, 
encontram-se meninas, autoras de atos infracio-
nais, mas também vítimas da violência de gênero. 
Aborda-se, ainda, a realidade vivenciada por essas 
meninas, baseando-se em dados oriundos de Pro-
jeto de Pesquisa Voluntário de Iniciação Científica 
(PROVIC/UNIT) em desenvolvimento, coletados 
na Delegacia Especializada de Proteção à Criança 
e ao Adolescente de Aracaju (DEPCA), a partir da 
análise dos Procedimentos Investigatórios e Bo-
letins Circunstanciados dos anos de 2013 e 2014. 

Materiais e métodos 
O presente processo iniciou-se a partir de 

pesquisas teórico-bibliográficas, através do estudo 
dos princípios que regem o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e da análise da violência de gênero 
presente no Brasil. Utilizaram-se, para isso, ob-
ras como as da pesquisadora Olga Espinoza e do 
doutrinador Augusto Thompson.

Após a fundamentação teórica, a continu-
ação do Projeto em tela voltou-se para pesquisa 
empírica, por meio da coleta e análise de dados 
obtidos na DEPCA/SE.
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Resultados e Discussão 
Nos anos de 2013 e 2014 foram encon-

trados 126 (cento e vinte seis) procedimentos na 
DEPCA/SE, onde meninas são autoras de atos 
infracionais5. O trabalho em pauta traz a análise de 
cerca de 70% dos dados. 

Inicialmente vale ressaltar que as mulheres 
representam apenas 7% da população carcerária 
brasileira6, apesar de ser uma pequena participa-
ção, o número dobrou em menos de quatro anos 
(INFOPEN, 2012).

 Integram esse quantitativo, mulheres inseri-
das em contexto de marginalidade e exclusão (ES-
PINOZA, 2004). Atualmente há mais de 35.000 
(trinta e cinco mil) mulheres em situação de prisão 
no Brasil, no entanto a quantidade de presídios su-
portaria apenas 22.000 delas, gerando um déficit 
superior a 13.000 presas (INFOPEN, 2012). 

A superlotação vem acompanhada de maus 
tratos, cerceamento de direitos básicos e descum-
primento dos princípios constitucionais. Tal situa-
ção ocorre devido a não existência da observância, 
na legislação, de quaisquer requisitos especiais para 
a administração dos presídios. (THOMPSON, 
1991, p. 102).

Da análise dos dados obtidos na DEPCA/
SE7, constata-se que apenas 18% dos atos infracio-
nais cometidos pelas meninas ocorreram com vio-
lência ou grave ameaça. Conclui-se também que 
estes atos são praticados em sua maioria por meni-
nas entre 14 e 16 anos, no ano de 2013 e 2014, 16 
anos representava 44,9% e 40,5% dos atos cometi-

5 Como o projeto que analisa os Procedimentos 
Investigatórios e Boletins de Ocorrência Cir-
cunstanciados obtidos na Delegacia de Prote-
ção à Criança e ao Adolescente em Aracaju/SE 
- DEPCA/SE – (PROVIC 2015/2016). Relatório 
Parcial apresentado em agosto de 2015. 
6 Com base nos dados do Sistema Nacional de Informa-
ções Penitenciárias - INFOPEN Dez/12. Disponível em 
<www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/
mulheres-1/pesquisas-e-estudos>. Acesso em 26/09/2015.
7 Dados do projeto que analisa os Procedimentos Investi-
gatórios e Boletins de Ocorrência Circunstanciados obtidos 
na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em 
Aracaju/SE - DEPCA/SE – (PROVIC 2015/2016). Relatório 
Parcial apresentado em agosto de 2015.

dos, respectivamente. Enquanto 15 anos represen-
tava 36,7% em 2013 e 14 anos 32,4% em 2014.

Nota-se também que há um grande índice 
de meninas que confessaram os atos infracionais 
cometidos: em 2013, 71,3% confessaram e, em 
2014, o número subiu para 72,9%. Percebe-se 
também uma forte tendência desses atos serem 
praticados em grupos: no ano de 2013, 67,3% das 
meninas praticaram os atos infracionais acompan-
hadas e, em 2014, o número subiu para 78%.

A falta das presenças materna e paterna 
demonstrou-se frequente. Confirmando a con-
clusão da pesquisadora Paula Gomide, ao afirmar 
como o suporte familiar está diretamente ligado 
à inserção de adolescentes em condutas ilícitas. 
(GOMIDE, 2012, p. 74).

Conclusões 
A pesquisa aqui relatada mostrou uma re-

alidade pouco discutida, a situação das meninas e 
adolescentes autoras de atos infracionais. Durante 
a coleta de dados, foi constatada a influência das 
relações pessoais na inserção dessas meninas no 
crime, bem como o abandono familiar. 

Além dos problemas comuns a todos os 
adolescentes envolvidos na prática de atos infra-
cionais, a questão do gênero. A violência de gênero 
sofrida em casa e nas escolas contribui para a ex-
clusão social, agravando a situação dessas meninas, 
e, muitas vezes, contribuindo com a inserção delas 
no mundo do crime. 
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Resumo: 
O projeto tem como propósito analisar as 

denúncias de maus-tratos contra animais recebi-
dos pelo Pelotão ambiental, este que faz parte da 
polícia Militar de Aracaju/SE, e também se ex-
istem casos que são encaminhados a DEPROCO-
MA-Delegacia de Proteção ao Consumidor e Meio 
Ambiente e a sua tramitação após a denúncia. 

 
Introdução 
O relacionamento homem-animal tem ori-

gem desde os primórdios do planeta terra. Tal re-

lação sempre fora marcada pelo domínio exercido 
nos animais pelos humanos, domínio esse, muitas 
vezes praticado de forma tirana, irresponsável e até 
mesmo cruel. Por muito tempo os animais foram 
utilizados pelo homem a seu bel-prazer, sem que 
fossem observadas condições ínfimas de respeito 
em favor dos animais enquanto seres vivos sen-
cientes, capazes de experimentar as sensações de 
dor e prazer.

Para tanto foi necessário fazer levantamen-
to de dados da organização de todos os dados e 
informações obtidos no desenvolver do projeto, 
essenciais para a realização do estudo compara-
tivo, o qual será realizado a parte da análise dos 
elementos coletados e apresentados por meio de 
um relatório. O estudo teórico-bibliográfico será 
embasado nas obras doutrinárias de: Paulo de 
Bessa Antunes, Édis Milaré, Maria Luiza Machado 
Granziera, Paulo Affonso Leme Machado e José 
Afonso da Silva. Além de periódicos e artigos 
científicos. Em seguida, será utilizado o método 
qualitativo, diante da coleta de dados perante o 
DEPROCOMA e o Pelotão Ambiental de Araca-
ju, referente aos 5 (cinco) últimos anos. Partindo-
se da coleta dos dados; listaremos os animais que 
são alvo de violência doméstica, reincidência, lo-
cal, e aplicação da legislação em vigor, no caso a 
Lei de Crimes Ambientais.

Desta forma, procuramos identificar as 
ocorrências de maus-tratos a animais, referentes ao 
município de Aracaju, realizar o levantamento dis-
criminando quais são os animais que sofrem maior 
violência doméstica e por quem, detectar os bairros 
de maior incidência em Aracaju/SE, verificar se a 
norma penal ambiental está sendo aplicada e por 
fim verificar soluções para evitar o crime de maus-
tratos contra animais depois da análise dos dados. 

A posse animal destituída da responsabi-
lidade é um dos principais causas da impunidade 
nos diversos casos de violência contra animais, 
gerada pela ideia de submissão e inexistência de 
direitos. Sendo a única forma de se abster essa 
ideia arcaica de submissão, a guarda responsável, 
pois desta forma geraria o binômio causa e con-
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sequência, resultando no direito animal e dever do 
homem de garanti-lo, substituído a nomenclatura 
de dono a guardião de um animal, garantindo as-
sim a sua proteção.

“Se um ser sofre, não pode haver justifi-
cação moral para recusar ter em conta esse sofri-
mento. Independentemente da natureza do ser, o 
princípio da igualdade exige que ao seu sofrimento 
seja dada tanta consideração como ao sofrimento 
semelhante.” (SINGER, Peter. ANIMAL LIBER-
ATION. 1975).

Conclusões 
Foi desenvolvida uma pesquisa teórico-

bibliográfica que proporcionou uma melhor com-
preensão da Lei dos Crimes Ambientais e sua fun-
ção frente à Constituição Federal de 1988 , a qual se 
mostra imprescindível para conferir se as exigências 
presentes na legislação estão sendo respeitadas.

Foram coletados dados referentes aos anos 
de 2015, 2014, 2013 e 2012, não constando os da-
dos referentes ao ano de 2011 por motivos alheios 
a nossa vontade, já que o Deprocoma não con-
seguiu localizá-los. Percebemos que o número de 
denúncias referentes ao ano de 2012 e 2013 man-
teram-se constantes tendo estes 12 e 13 denúncias, 
respectivamente, e no ano de 2014, observamos 
um aumento significativo de quase 10 casos, tendo 
neste ano 21 denúncias, já no ano de 2015 houve 
uma redução dos casos totalizando até a data da 
coleta 9 casos.

A denúncia é o pressuposto para que a lei 
seja aplicada, sendo a Lei 9.605/98, Lei de Crimes 
Ambientais a lei cabível, desta forma, conscienti-
zar a sociedade que a prática de crueldade contra 
animas é crime e que os seus infratores devem 
ser denunciados e responsabilizados é buscar 
além de embasamento jurídico, algo muito mais 
intrínseco, como a moral, o sentimento, o senso 
de justiça que vai além do que propõe a lei, o 
que significa reconhecer que os animais não são 
objetos ou coisa de alguém, que são seres vivos, 
possuindo então o direito a vida, a liberdade e a 
igualdade.
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O presente projeto pretende verificar a incidên-

cia de crimes cibernéticos em Sergipe, nos últimos 2 
anos, através dos inquéritos policias instaurados na 
DRCC, identificando os crimes mais frequentes, o 
perfil de seus agentes e a possibilidade de se chegar 
aos seus autores, além de traçar estratégias a fim de 
combater a prática desses ilícitos. A pesquisa ini-
ciou-se com a fase bibliográfica, por meio de fontes 
secundária, partindo do cenário nacional por meio do 
método dedutivo. Prosseguindo, com o auxílio da pes-
quisa de campo e com uso dos métodos qualitativo e 
quantitativo, analisou-se os inquérito policiais instau-
rados nos dois últimos anos na DRCC. O estudo visa 
também observar se no âmbito do judiciário como 
está ocorrendo o desfecho dos casos, e se os autores 
estão sendo penalmente responsabilizados. 

Materiais e métodos
O trabalho terá como seu método de abor-

dagem o dedutivo, partindo do cenário nacional 
dos crimes cibernéticos, em conjunto com a téc-
nica de pesquisa bibliográfica, com o auxílio de 
fontes secundários. A técnica da pesquisa de campo, 
com os métodos quantitativos e qualitativos, serão 
usados para a coleta dos dados obtidos a partir dos 
Inquéritos Policiais dispostos na DRCC. Dando 
continuidade, será feito um estudo dos casos que 
chegaram até o judiciário de Sergipe, com o intuito 
de verificar se os processos são concluídos e como 
seus agressores são responsabilizados. 

Resultados e Discussão 
Através dos dados obtidos nos inquéri-

tos policias da DRCC, constatou-se que no ano 
de 2013 foram instaurados 61 IPs, sendo que 
destes 22 já possuem autoria definida e 39 ai-
nda se encontram sob investigação ou arquiva-
dos. Já no ano de 2014, totalizou-se 76 pro-
cedimentos investigatórios, sendo que 14 com 
autoria definida e 62 sem autoria dos delitos. 
Importante salientar também, que os crimes 
mais praticados na Internet são os referentes 
aos crimes contra à honra, como injúria, difa-
mação e calúnia.  Importante ainda trazer que a 
idade das vítimas gira em torno de 27,5 anos e 
de seus autores 31,25 anos. No ano de 2013 em 
sua maioria tanto as vítimas quanto os autores 
eram homens, enquanto que no ano de 20014, 
esse quadro se inverteu, tendo em sua maioria 
as mulheres como vítimas e como autoras.

Conclusões
Conclui-se que a DRCC conta com uma 

equipe de investigadores e delegados habil-
itados na área de investigação e apuração de 
crimes virtuais, entretanto muitas barreiras 
surgem ao longo do processo investigatório, 
o que dificulta e atrasa a constatação da auto-
ria dos fatos delituosos. Essa dificuldade fica 
transparente ao observar o número de inquéri-
tos que chegaram até a identificação de seus 
autores. No ano de 2013, de um total de 61 
IPs, apenas 22 com autoria definida, e do ano 
de 2014, de um total de 76, decrescendo para 
um número de 14.
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Resumo: 
O presente projeto de iniciação científica 

teve como objetivo analisar o número de registros 
de ocorrências e processos relacionados à violên-
cia de gênero, assim como os dados contidos nest-
es, bem como retratar os mecanismos criados para 
coibir a violência doméstica e familiar, encorajan-
do cada vez mais um maior número de mulheres a 
denunciar os seus agressores, a fim de obter como 
resultado se há ou não eficácia das Medidas Prote-
tivas de Urgência. Buscando sempre um embasa-
mento na própria lei 11.340 de 2006, chamada Lei 
Maria da Penha, e atendo-se ao previsto no plane-
jamento, seguindo primeiramente pelo estudo bib-
liográfico de doutrinadores como Maria Berenice 
Dias e em seguida coletando e analisando dados, 
sejam eles provenientes dos inquéritos policiais da 
Delegacia da Mulher ou do Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher em Araca-
ju, tudo isso em conjunto com visitas a este onde 
puderam ser assistidas audiências, que são previs-
tas legalmente, onde é essencial a defesa da mulher 
e de sua segurança. 

Introdução
A pesquisa teve por escopo analisar a apli-

cação e a eficácia das medidas protetivas de urgên-
cia da Lei Maria da Penha no município de Araca-
ju, aprofundando o estudo por meio da apreciação 
de casos comunicados ao Estado, tendo como 
referência os dados obtidos através da Delegacia 
de Atendimento a Grupos Vulneráveis – DAGV – 
em Sergipe, mais concretamente pela Delegacia da 
Mulher, como também pelo Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher (por meio 
de visitas semanais), referentes aos anos de 2012 e 
2013. O anseio foi observar a partir das pesquisas 
de campo, quais medidas protetivas foram aplica-
das em contraponto ao crime praticado, além de 
tomar conhecimento de sua eficácia.

Materiais e métodos
O projeto de pesquisa passou por duas 

fases: primeiramente houve um direcionamento 
às pesquisas teórico-bibliográficas para que se 
pudesse desenvolver uma sensibilização acerca do 
tema, além de buscar um maior aprofundamento 
no que vinha sendo abordado como, por exemplo: 
o entendimento da violência doméstica como uma 
violência de gênero contra a mulher.

Em seguida, o projeto teve continuidade 
através da fase empírica contando com uma ini-
cial coleta e posterior análise dos dados. Primeira-
mente no DAGV (Delegacia da mulher) onde foi 
possibilitado um acesso aos inquéritos dos anos 
2012 e 2013. Tendo-se que foi instaurado um to-
tal de 2469. Porém, apenas 1931 inquéritos foram 
analisados pelo projeto. Posteriormente, foi con-
cedido acesso ao Juizado de Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher, onde foram contabili-
zados 678 processos arquivados no ano de 2012, 
que se enquadraram no âmbito da violência do-
méstica.  

Resultados e Discussão 
O cenário de discriminação, que envolve os 

direitos das mulheres é evidenciado pela violência 
doméstica. (DIAS, REINHEIMER, 2011). Certa-
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mente, devido a isto a necessidade do olhar mais 
crítico para tal tema é visualizado nos últimos anos. 
Inovações como as medidas protetivas de urgência 
e medidas de políticas públicas são trazidas desde 
a própria Lei 11.340/06 (DIAS, 2012).

 A aplicação destas é bastante comum. Nos 
dois anos analisados dos 1931 inquéritos apenas 
aproximadamente 29% deles não tiveram aplica-
ção de medida protetiva. A Delegacia da Mulher 
nos informou que aproximadamente 74% dos in-
quéritos possuíam aplicação de medida protetiva. 
Sobre tal dado foi possível ainda extrair a infor-
mação do aumento do número de medidas em 
proporção aos inquéritos entre os anos verificados 
chegam a quase 7%.   

 É comum a aplicação de mais de uma me-
dida protetiva de urgência a um único caso. Porém, 
mesmo assim, o artigo 22, inciso III, alíneas “a” e 
“b” ganhou destaque sendo aplicado isoladamente 
518 vezes no ano de 2012 e 510 no ano de 2013. 

Quantidade de medidas protetivas apli-
cadas nos anos de 2012 e 2013

Figura 1. Medidas Protetivas: No tocante 
a aplicação de medidas protetivas de urgência é de 
se verificar que aquelas que obrigam o agressor são 
quase unânimes. Resumindo-se apenas a sete casos 
as medidas de urgência à ofendida presentes no 
Artigo 23 da Lei Maria da Penha.

Conclusões 
Nesses nove anos de Lei Maria da Penha, 

as medidas protetivas tem sido de eficácia enorme, 
sendo possibilitada uma visão de seu proveito em 
Aracaju através do projeto exposto. 

 Além da viabilidade de vislumbrar através 
de um caráter crítico como é a realidade munici-

pal no que concerne ao combate à violência. Con-
statando com sucesso que as medidas protetivas 
de urgência são um instituto que de fato funciona 
e que de fato atende a mulher. Principalmente 
no que se refere à celeridade com que é conce-
dida, pois tanto na delegacia, como no Juizado, 
foi notória a rapidez com que se pedia e que se 
concedia a protetiva, sendo inclusive, em grande 
parte das vezes, cumprida em tempo menor que o 
previsto na própria lei.
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Resumo: 
Esse trabalho tem por objetivo compreender 

as questões em torno do suicídio, e verificar meios de 
produzir reflexões sobre esse assunto, analisando o pa-
pel do cinema nesse contexto. O método escolhido é o 
qualitativo, sendo um trabalho de revisão bibliográfica. 
Essa pesquisa é relevante, pois sendo o suicídio um 
problema de saúde pública que permeia os diversos 
contextos históricos e que até a contemporaneidade 
permanece latente, nota-se a importância de estudos 
e desenvolvimento de programas para sua prevenção. 

Introdução 
O suicídio faz parte das temáticas consid-

eradas evitadas pela sociedade. Há séculos o suicí-
dio, descrito por Cassorla (2005), na tradução da 
palavra, como: “morte de si mesmo”, é praticado 
nas mais variadas culturas e países, atingindo dife-
rentes classes, idades e gêneros. 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS), 
em um relatório lançado em setembro de 2014, 
afirma que mais de 800.000 pessoas morrem a 
cada ano por suicídio, o que representa que a cada 
40 segundos ocorre um suicídio, e a cada 3 segun-
dos uma pessoa tenta suicidar no mundo. 

 Freud (1910), falava sobre como a arte 
se encarrega de gerar reflexão de forma subjetiva, 
dizendo que “os escritores estão submetidos à ne-
cessidade de criar prazer intelectual e estético, bem 
como certos efeitos emocionais”. Assim o cinema 
pode contribuir para a reflexão em torno do suicí-
dio, permitindo adentrar na mente das pessoas 
com um trato menos brusco. 

Compreender o suicídio e as questões subje-
tivas em torno dele, realizando análise da produção 
literária científica e fictícia, e da produção cine-
matográfica sobre essa temática, verificando o uso 
dessas produções como materiais reflexivos sobre 
o suicídio a partir da psicanálise e da sociologia.

Materiais e métodos 
A abordagem escolhida para o desenvolvi-

mento deste projeto encontrou aporte nas pesqui-
sas qualitativas, pois trabalhou-se com revisão bib-

liográfica. Dessa forma o projeto está dividido nas 
seguintes etapas para coleta de dados: coleta de 
materiais que abordem o fenômeno suicídio; pes-
quisa de filmes que tratam dessa temática, mesmo 
que não seja o tema principal em seus roteiros.

As informações coletadas estão sendo orga-
nizadas, verificando os dados sobre o suicídio como: 
definição causas principais, prevalência em diversas 
populações, incluindo a sergipana, principais for-
mas de suicídio, e sua relação com os gêneros, tabus 
e mitos em torno do suicídio ao longo da história, e 
formas de prevenção. Com essas informações orga-
nizadas foi iniciada a segunda etapa, isto é, a análise 
dos filmes que abordem o fenômeno.

Revisão de literatura
O suicídio já foi e ainda permanece em mui-

tas culturas como um sinônimo de pecado, talvez 
sendo considerado o maior deles. Adentrar nessa 
temática há muito tempo é tarefa difícil, pois ex-
istem muitos tabus relacionados a ela.

Cassorla (2005) discorre sobre o suicídio co-
locando a sua tradução como “a morte de si mes-
mo”, mas considera, também, que essa tradução 
torna-se ineficiente, e deve ser analisada de forma 
mais ampla. (p.9-10). Kovács (1992) acrescenta 
que o suicídio é considerado como uma auto-
eliminação consciente, voluntária e intencional, e 
em sentido mais amplo, inclui processos lentos e 
crônicos, autodestrutivos inconscientes.

 Freud (1933) ressalta que das pulsões de 
morte e pulsões de vida é que “provém as mani-
festações da vida, às quais a morte vem pôr ter-
mo”, as pulsões de morte tem por objetivo “re-
conduzir o que está vivo a um estado inorgânico”.

Kovács (1992) discute que “existe um grau 
crescente de intencionalidade quando se consid-
eram ideias de suicídio, passando-se para desejos, 
ameaças, tentativas e finalmente ao ato consuma-
do”. E questiona se o sujeito quer realmente morrer 
ou viver? Sobre isso Schneidman e Farberow(1959), 
trouxeram a expressão “Cry for Help”, onde o su-
jeito atenta contra a própria vida como forma de 
chamar a atenção das pessoas à sua volta. 
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Menninger (1965) considera que para ocor-
rer o suicídio é necessária a presença de três com-
ponentes: o desejo de matar, o desejo de ser morto 
e o desejo de morrer. 

Murley (1983), acrescenta que “o cinema 
possui estruturas de fascinação bastante fortes que 
permitem uma temporária suspensão do ego, ao 
mesmo tempo que o reforça.(p. 442).

Resultados e Discussão
Segundo o Conselho Federal de Medicina 

afirma, em uma cartilha lançada em novembro de 
2014, intitulada “Suicídio: Informando para pre-
venir”, na população brasileira cerca de 17% das 
pessoas já pensaram em tirar a própria vida. O 
Brasil é o oitavo país em números absolutos de 
suicídio, tendo sido registradas 11.821 mortes no 
ano de 2012, e acertadamente estima-se que esse 
número seja muito maior, pois muitos casos não 
são notificados. Entre homens a taxa de suicídio 
é maior, porém as mulheres fazem mais tentati-
vas, cada suicídio tem um impacto na vida de, pelo 
menos, mais seis pessoas. A OMS estima que até 
2020 possa haver um aumento de 50% na incidên-
cia mundial de mortes por suicídio.  

Segundo dados do IBGE (2003), no esta-
do de Sergipe a proporção de pessoas de 18 anos 
ou mais de idade que referem diagnóstico de de-
pressão por profissionais de saúde mental chega 
a 6,2%, índice maior do que o registrado entre as 
doenças do coração que chega a 3,3%. 

Foram registrados 223 óbitos entre a popu-
lação sergipana, por lesões, envenenamento e cau-
sas externas, um total maior de homens, 172 no 
total e 54 mulheres. As informações não são es-
pecíficas e nem detalhadas. Sendo o suicídio ainda 
um tabu, os registros são imprecisos quando se 
trata desse tipo de morte. 

 As taxas de suicídio são altas no Brasil 
sendo que em pessoas entre 15-29 anos de idade 
o suicídio representa a segunda principal causa de 
morte em nível mundial, e a terceira entre jovens 
brasileiros.

 

Conclusões 
Nesse tocante verificou-se a necessidade de 

desenvolver meios de desmistificar o suicídio es-
pecialmente entre a população mais jovem. Uma 
forma de gerar reflexão e a proporcionar a com-
preensão e debates sobre esse tema é através do 
cinema e da literatura. Há uma lista enorme de 
filmes e livros que têm em seus roteiros o suicí-
dio como tema principal ou subtema. O suicídio 
se apresenta entrelaçado a diversos fatores, nas re-
lações familiares, na descoberta da sexualidade, no 
mercado de trabalho, enfim em diversos aspectos 
que cercam o universo humano e social.
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Resumo:
Os indivíduos que escolheram os cultos 

afro-brasileiros como credo religioso são muitas 
vezes condenados pelo senso comum como par-
ticipantes de algo ignóbil, sujo, maldito e traiçoeiro. 
Este imaginário construído desde o início do pro-
cesso da escravidão e que servia para justificar os 
meios pelos quais estes indivíduos eram tratados 
se cristalizou no inconsciente popular como ver-
dade. Essas crenças foram associadas à condição 
de cultos pagãos associados ao demônio. Furtar-
am-lhe o caráter religioso mesmo sendo constituí-
do de mitos e ritos, que é base de qualquer religião. 
Essa deturpação influencia a visão das pessoas, 
refletindo num comportamento de intolerância 
religiosa, que por fruto do desconhecimento, vai 
passando de geração a geração, ocasionando ati-
tudes de exclusão em relação aos seus integrantes, 
mesmo na atualidade numa sociedade que levanta 
a bandeira da inclusão e do respeito à diversidade 
e se diz multicultural. No Século XIX os sambas, 
batuques e divertimentos dos negros costumavam 
ser tolerados pelos senhores de escravos e pela so-
ciedade com o objetivo de se evitar maiores rebel-
dias e desde que não perturbassem a ordem. Já no 
século XX, no início da década de 30 e até o final 
da década de 40, foram encontrados no Estado de 
Sergipe registros de casos de repressão pela polícia, 
com invasões de terreiros, prisões de pais e filhos-
de-santo e apreensões de objetos de culto. O fator 
motivador dessas perseguições seria a ignorância e 
o desconhecimento sobre a cultura negra e sua ori-
gem. Visando identificar e analisar esses e outros 
fatos foram realizadas diversas pesquisas.

Introdução 
A pesquisa teve como foco identificar reg-

istros sobre repressão e perseguição aos religiosos 

de matriz africana nas décadas de 1930 a 1950 em 
Sergipe. Há diversas dificuldades para encontrar 
dados sobre o tema. Porém, o mesmo é algo muito 
importante para a nossa história e com desenvolvi-
mento do direito e do acesso à informação pública 
no nosso país acreditamos ser possível descobrir 
novos registros sobre o tema, mesmo que os fa-
tos relacionados a ele tenham sido diversas vezes 
encobertos pelas autoridades e meios de comuni-
cação da época.

Materiais e métodos 
No decorrer do projeto foram realizadas 

pesquisas bibliográficas, além destas foram feitas, 
também, pesquisas de documentos no Arquivo 
Judiciário do Tribunal de Justiça de Sergipe, no 
Arquivo da Secretaria de Segurança Pública de 
Sergipe, no Instituto Histórico e Geográfico de 
Sergipe, na Biblioteca Pública Epifânio Dória.

 
Resultados e Discussão 
Alguns fatores acarretaram poucos regis-

tros sobre o tema, por exemplo, a utilização de ex-
pressões amenizadoras como “batuque” e “samba” 
para designar as cerimônias ou os templos de origem 
africana, a tolerância por alguns com o objetivo de se 
evitar maiores rebeldias e desde que não perturbas-
sem a ordem, e o código criminal de 1890 que não 
proibia mais as práticas de crenças não católicas. 

Fatos como esses justificam a pequena 
quantidade de registros históricos que relatam as 
perseguições aos cultos africanos na nossa região, 
justamente num momento histórico em que a re-
pressão a tais manifestações era a regra em outros 
Estados, como na vizinha Bahia e na então capital, 
Rio de Janeiro. 

Contudo, o principal fator para essa peque-
na quantidade de registros é explicada por Man-
darino (2007), que durante muito tempo, por de-
terminação do governo, em Sergipe a imprensa 
foi impedida de cobrir a atuação de repressão aos 
terreiros, e os poucos registros jornalísticos exis-
tentes eram de difícil acesso, tanto por causa da 
burocracia quanto por conta do preconceito com 
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o tema, expresso na postura de alguns dos órgãos 
e servidores consultados, que viam com estranha-
mento a busca por esse tipo de material.

Embora os registros fossem escassos foram 
encontradas algumas notícias sobre o tema, porém 
apenas registros jornalísticos da época. Entre essas 
estavam alguns acontecimentos como o sequestro 
de uma criança que frequentava o Candomblé, a 
incriminação dos seguidores das religiões de ma-
triz africana por um assassinato e um texto de um 
jornalista o qual procura demonstrar certa inferiori-
dade dos que seguem as religiões de matriz africana. 

Conclusões
Mesmo com a pequena quantidade de regis-

tros, ocasionada pelos fatos supramencionados, foi 
possível encontrar algumas notícias em jornais da 
época. Porém, essas incriminavam os seguidores 
das religiões de matriz africana por alguns crimes 
e os criticavam. Isso demonstra o preconceito vi-
gente na época. Essa distinção entre religiões foi 
atenuada lentamente aos passar dos anos, princi-
palmente com uma melhora nas leis gerando uma 
igualdade na relação entre as religiões e o Estado, 
além de alguns princípios como o da dignidade da 
pessoa humana, o qual reforçou ainda mais a liber-
dade religiosa. 

Contudo, um grande caminho ainda há 
de ser traçado antes que possamos dizer que não 
existe mais esse preconceito com as religiões de 
matriz africana, as pessoas precisam entender que 
a escolha de sua religião é algo muito pessoal, e 
dessa maneira cabe a cada um escolher a sua sem 
ter medo de ser discriminado pelos outros.
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Resumo: 
O fungo Pleurotus sajor-caju foi utilizado no 

processo de degradação da vinhaça, resíduo da 
produção de etanol, por ser comestível, além de 
apresentar características quanto à produção de lig-
ninases. A degradação dos compostos presentes na 
vinhaça se dá também através da ação de enzimas 
ligninolíticas, liberadas pela maioria dos basidiomi-
cetos, sendo estas a manganês peroxidase e a lacase. 
Sendo assim, a vinhaça, ao ser utilizada como meio 
de crescimento pelo fungo P. sajor-caju e também 
como meio indutor na produção de enzimas lignin-
olíticas, demonstra o potencial desse fungo para a 
obtenção destas enzimas, bem como a produção de 
biomassa fúngica em reatores air-lift. 

Introdução 
A vinhaça, um subproduto da cana-de-

açúcar, é um grande poluidor quando lançado no 
meio ambiente, apresenta coloração marrom escura 
e é rica em nutrientes. (Ferreira et al.,2011). Para o 
aproveitamento dessa fonte de nutrientes e também 
para reduzir seu potencial poluidor, o tratamento 
utilizando fungos da degradação branca, mais espe-
cificamente o fungo Pleurotus sajor-caju CCIBt 020, 

se destaca como o mais promissor, pois sua capa-
cidade de degradação do resíduo foi evidenciado 
em trabalhos prévios, com base na redução de 80% 
da carga orgânica (demanda química de oxigênio – 
DQO ) e também proporcionou a descoloração da 
vinhaça (Rajaratham, 1992). Essa, ao ser utilizada 
como meio de crescimento do fungo e como meio 
indutor da produção de enzimas ligninolíticas, 
demonstra a importância dessa classe de fungos 
(basidiomicetos) para a obtenção de produtos de 
interesse comercial e biotecnológico. (Aguiar et al., 
2010). No tocante às enzimas que constituem esse 
complexo ligninolítico, encontram-se a manganês 
peroxidase (EC 1.11.1.13) (Ferreira et al., 2013) e a 
lacase (EC 1.10.3.2) (Rodríguez et al., 2003) 

Dentro do contexto previamente apresen-
tado, o presente projeto apresentou como objetivo 
um primeiro escalonamento do cultivo de um fun-
go basidiomiceto previamente selecionado utilizan-
do vinhaça como substrato para o crescimento em 
biorreator air-lift e desta forma, durante o processo 
de biodegradação do resíduo, produzir enzimas lig-
ninolíticas e biomassa de alto valor proteico.

Materiais e métodos
Condições de cultivo de P. sajor-caju em biorre-

atores tipo air-lift
Os experimentos de aumento de escala 

foram realizados em biorreator air-lift, temperatura 
30°C , pH 5,0 e injeção de gás estéril a um fluxo 
total de 1,0 L/min por meio de uma placa perfu-
rada no fundo do biorreator, promovendo assim 
a difusão eficiente de ar em 7 L de vinhaça mais 
inóculo. O biorreator air-lift (R1) consistiu de um 
tubo concêntrico sem zona alargada para saída de 
gás, com as seguintes dimensões: comprimento 
total: 104,0 cm de altura, com 9,0 cm de diâmetro 
interno; comprimento do tubo de corrente con-
cêntrica: 72,5 cm, com diâmetro de 5,0 cm, sendo 
a altura entre o tubo de corrente e a tampa supe-
rior do biorreator de 18,5 cm.

Avaliação das atividades das enzimas Lacase 
(Lac - EC 1.10.3.2) e Manganês-Peroxidase (MnP - EC 
1.11.1.13)  e determinação da biomassa
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Nesta etapa foram realizados os ensaios 
quanto a avaliação das atividades enzimáticas ex-
tracelulares de Lac e MnP através das metodolo-
gias propostas por Szklarz et al. (1989) e Kuwa-
hara et al. (1984), respectivamente. 

A biomassa fúngica foi determinada por 
método de gravimetria, previamente sendo seca a 
90°C até atingir peso constante, e com os resulta-
dos expressos em g/L.

Análise de DBO, DQO e fenóis totais
 A metodologia utilizada para determinação 

da demanda química de oxigênio (DQO) e de-
manda bioquímica de oxigênio (DBO), foi seguida 
conforme proposta por Clesceri et al. (2005). 

Resultados e Discussão 
Testes de biodegradação de vinhaça em reator air-lift
Foram comparados os resultados das ativi-

dades enzimáticas (Lac e MnP), descoloração e 
biomassa obtido em biorreator tipo air-lift com 
os resultados obtidos em frascos agitados sobre 
a condição de ponto central, condição está escol-
hida por ter sido analisada em triplicata (Figura 1).

Figura 1. Atividades enzimáticas biorreator 
01 (R1, Fig. 10-A), descoloração e biomassa bior-
reator 01 (R1, Fig. 10-B): Lac (-▲-); MnP (-�-); 
descoloração (-■-); biomassa (-●-).Valores de con-
centração de biomassa não homogeneos com o 
real valor no interior do biorreator (-●-).

De acordo com a Figura 1 podemos perce-
ber que a enzima Lac começou a manifestar-se no 
segundo dia onde já inicia o pico de atividade com 
valor máximo no 4° dia (270 U/L) e uma diminu-
ição a partir desse dia para cerca de 80 U/L man-
tendo esse nível até o 10° dia, voltando a diminuir 
até atingir valores de cerca de 50 U/L. 

Analisando somente a atividade da MnP, esta 
se apresentou maior quando comparado a atividade 
de lacase. Outra diferença verifi cada na atividade 
enzimática do R1, é que a MnP manteve um pico 
por um longo tempo quando comparada a lacase. 
Assim a partir da Figura 1 pode ser observado no 
biorreator R1 que foi obtida maior atividade de 
MnP já a partir do 8° dia atingindo nível máximo 
também ao 10° dia com um valor de 350 U/L, para 
então só diminuir a 6 U/L ao 16° dia. A Figura 1 
apresenta também o perfi l obtido da descoloração 
e biomassa no biorreator utilizado (R1). O grau de 
descoloração do R1 atingiu níveis de cerca de 61% 
apresentando picos de maior produção de biomas-
sa no 6° dia, a partir desse dia tornou-se difícil a 
medição do crescimento do fungo pois as hifas do 
P. sajor-caju se aglomeravam no canal de saída de co-
leta da vinhaça difi cultando sua coleta.

Comparando o comportamento enzimático 
de Lac e MnP obtidos em meio vinhaça com P. 
sajor-caju CCB020 sobre condições de 30°C e pH 
inicial de 5,0 do biorreator (R1) em relação aqueles 
obtidos em frascos agitados, experimento do 
ponto central (PC) do planejamento experimental 
(Figura 2), observa-se que em frascos agitados a 
Lac necessita de um tempo relativamente maior 
para atingir o seu pico máximo, somente sendo 
observado no 6° dia (26 U/L) e caindo logo em 
seguida, comportamento apresentado também 
nos biorreator R1 (4° dia). De modo similar, a 
MnP quando obtida de frascos agitados também 
apresenta a necessidade de um maior tempo para 
alcançar seu pico de máxima atividade (14° dia). 
Deste modo, cabe salientar que os valores obtidos 
de atividade enzimática no biorreator foi signifi -
cativamente maiores que os obtidos em frascos 
agitados (PC). 
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Figura 2. Atividades enzimáticas da Lac 
(PC, -◆-; R1, -▲-; e R2, -▲-) e da MnP (PC, 
-◊-; R1, -△-; e R2, -△-)  em função do tempo de 
fermentação em meio vinhaça com P. sajor-caju 
CCB020 sobre condições de 30°C e pH de 5,0.

Observa-se que o comportamento de descol-
oração (Figura 3) obtido da vinhaça por P. sajor-caju 
apresenta-se de forma mais efi ciente quando com-
parados ao desempenho dos resultados obtidos em 
biorreator tipo air-lift. Mesmo relacionando o grau de 
descoloração as atividades enzimáticas Lac e MnP, e o 
biorreator tipo air-lift apresentando níveis maiores de 
atividade enzimática comparados ao shaker, a descolo-
ração em frascos agitados alcançou quase 94%, valor 
superior aos níveis máximos apresentados por R1 
(64%). Este comportamento ocorreu,  provavelmente, 
devido a diferença na confi guração do biorreator e 
seu comportamento hidrodinâmico, ou ainda pode ter 
ocorrido devido ao tamanho do bioreatore e o tempo 
necessário para a completa mistura, entretanto novos 
estudos precisam ser realizados acerca deste processo.

Figura 3. Porcentagem de descoloração obtidas 

em função do tempo de fermentação em meio vinhaça 
com P. sajor-caju CCB020 sobre condições de 30°C e pH 
de 5,0 do biorreator tipo air-lift (R1, -■-) e frascos agita-
dos (PC, -□-) em temperatura 30°C e pH inicial de 5,0.

Entretanto, a continuidade de estudos rela-
cionados ao biorreator tipo air-lift devem provavel-
mente indicar resultados mais promissores uma vez 
que esses fermentadores possuem direcionamento 
do gás de modo a obter turbulência e autocircula-
ção dirigida, permitindo além da transferência de 
oxigênio condição de forças de cisalhamento muito 
baixas, preservando os tecidos, principalmente os 
micelianos que se apresentam mais frágeis (Muller 
et al., 2007). Ao encubar em vinhaça o fungo P.sajor-
caju durante 16 dias a 30°C e pH 5,0 (Tabela 1) uti-
lizando esse biorreator, observou-se a redução do 
DQO e DBO em quase 60% (Asgher et al., 2008). 
Contudo, houve uma possível interferência no bior-
reator air-lift, em termos de análise química, que foi 
notada nesse trabalho.

Tabela 3. Caracterização química parcial da 
vinhaça in-natura e tratada com Pleurotus nos bior-
reatores tipo air-lift por 16 dias a 30°C e pH 5,0.

PARÂMETROS
Vinhaça
in-natura*

Vinhaça
tratada R1

pH 4,77 5,37

DQO (mg/L) 28100 11810

DBO (mg/L) 9500 4000

Fenóis totais (mg/L) 43 <0,10

*média de 3 coletas de vinhaça em períodos distintos na fase inicial do projeto.

Conclusões 
Em testes a 30°C e pH 5,0 o fungo P. sajor-

caju em meio vinhaça mostrou-se adequado para 
produção de enzimas de interesse biotecnológico 
ambiental, como a lacase e a manganês-peroxi-
dase. Os biorreatores air-lift apresentaram um bom 
desempenho e podem ser utilizados em estudos 
de aumento de escala para futuras aplicações in-
dustriais.
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Resumo:
As empresas produtoras de açúcar e álcool 

a partir da cana-de-açúcar e as empresas que pos-
suem um grande manuseio com água, são grandes 
potenciais poluentes da natureza, principalmente 
água e solos. Entretanto, normas cadê vez mais 
rígidas tem feito esses produtores procurarem 
meios para o tratamento ou novos usos residuais. 
Visando minimizar os danos provocados pela 
vinhaça, utilizou-se como meio de cultivo para 
fungos basidiomicetos. Os fungos testados apre-
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sentaram capacidade de produção de enzimas lig-
nocelulolíticas demonstrado através de testes em 
meio sólidos para detecção do sistema enzimático. 
Dessa forma, ao utilizar a vinhaça como meio de 
cultivo por P. Sajor-Caju, fungo com maior poten-
cial evidenciado pelos testes utilizando meio sólido 
para detecção qualitativa das enzimas, e também 
como meio indutor do sistema ligninolítico, foi 
demonstrado a importância de tais fungos para a 
obtenção de produtos de interesse biotecnológico.

Introdução
Com o aumento substancial da produção 

de etanol no Brasil, existe também um aumento na 
necessidade do controle desse resíduo. Diversas tec-
nologias estão surgindo para o reaproveitamento e/
ou tratamento da vinhaça, subproduto da cana-de-
açúcar, uma vez que esse composto apresenta um 
grande potencial poluidor na natureza, possuindo 
uma coloração marrom e rica em nutrientes (Mane 
et al., 2006; Aguiar et al., 2010; Ferreira et al., 2010).

Devido o grande volume gerado deste eflu-
ente e a presença de certos compostos recalci-
trantes, o tratamento é mais complexo por meios 
convencionais, sendo necessária a utilização de 
tratamentos biológicos usando fungos com ca-
pacidade de produzir enzimas ligninases (Pant  & 
Adholeya, 2006).Dentro das enzimas constitu-
intes do complexo multienzimático ligninolítico 
se encontram a lacase (EC 1.10.3.2), a lignina per-
oxidase (EC 1.11.1.14) e a manganês peroxidase 
(EC 1.11.1.13) (Pant & Adholeya, 2007), os quais 
participam na degradação da lignina, celulose, 
hemicelulose e compostos similares como mela-
noidina presente na vinhaça (Ferreira et al., 2010).

Contudo, esse trabalho teve como alvo 
maior, mostrar os processos biotecnológicos, 
sendo uma das formas de transformar os resíduos 
gerados em produtos úteis, como uma alternativa 
consciente para bens e serviços.

Materiais e métodos
O processo de repicagem ou transferência 

do fungo ligninocelulolítico P. sajor-caju CCB 020 foi 

realizado através de pinças metálicas esterilizadas 
ou equipamento próprio para este tipo de atividade, 
(perfurador de rolhas com diâmetro de 1 cm e alça 
de platina), em uma câmara de fluxo laminar hori-
zontal previamente esterilizada. O meio de cultura 
utilizado foi o MEA (Extrato de Malt, Peptona e 
Ágar), e a linhagem foi então repicada semanal-
mente e usada para os experimentos.

  Nesta etapa, o meio de cultivo contendo 
a vinhaça foi preparado adicionando 100 mL do 
resíduo (100% de concentração) em erlenmeyers 
de 250 mL, onde em seguida foram autoclavados. 
Posteriormente, inoculou-se o fungo P. sajor-caju 
CCB 020 utilizando-se de três discos do meio MEA 
contendo o fungo. Após este procedimento, os er-
lenmeyers foram devidamente lacrados e colocados 
sob condição de escuro, agitação de 180 rpm e a uma 
temperatura de 28 ºC durante 16 dias. Os fungos se-
lecionados foram testados quanto à capacidade de 
produção de ligninases utilizando a metodologia de 
Hankin e Anagnostakis (1975) e Doerge (1997).

Resultados e Discussão
Estudos prévios realizados por Ferreira et al. 

(2010) e Aguiar et al. (2010) demonstraram que espé-
cies de fungos da classe dos basidiomicetos denomi-
nados fungos da podridão branca, em especial as espécies 
P. shimeji, P. sajor-caju CCB 020 e P. albidus CCB 068 
apresentaram  elevada capacidade de descoloração e 
degradação de vinhaça e bagaço de cana-de-açúcar, 
além de produzir enzimas de interesse biotecnológico, 
como a lacase e a manganês peroxidase. Com base 
nestes estudos, as espécies citadas foram selecionadas 
paras as análises a serem realizadas no laboratório de 
engenharia de bioprocessos.

Para confirmação da capacidade dos fungos 
em produzir enzimas lignocelulolíticas foram uti-
lizados os métodos descritos por Doerge (1997) 
e Hankin & Anagnostakis (1975). Após o perío-
do de incubação dos fungos nos meios seletivos 
verificou-se a existência do halo de crescimento 
avermelhado (âmbar) no meio de bagaço moído 
(Figura 1, A1, A2, A3), essa coloração deve-se a 
oxidação do guaiacol, presente no meio, em tetra-
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guaiacol (Doerge, 1997). Isso confi rma a capaci-
dade de atividade ligninolítica dos fungos, já que 
a oxidação do guaiacol ocorre por meio de per-
oxidase. O amido presente no meio é resultante da 
degradação do substrato carboximetilcelulose em 
polímeros de menor peso molecular a serem uti-
lizados no metabolismo. Isso confi rma a presença 
de celulases em todos os fungos onde se observa a 
coloração azulada (Figura 1, B1, B2, B3).

Figura 1 – Meio de bagaço contendo guaiacol 
(Ax) e meio contendo CMC (Bx) corado com Lugol.

A partir dos dados de produção qualitativa de lig-
ninases e de acordo com Ferreira et al. (2010) e Aguiar et 
al. (2010), foi selecionado a linhagem de P. sajor-caju 020 
para análise das enzimas lacase e manganês peroxidase.

Avaliou-se a produção diária de lacase e man-
ganês peroxidase em meio contendo vinhaça 100% utili-
zando o fungo P. sajor-caju. A lacase atingiu o máximo de 
atividade (424,9 UI L-1) ao décimo dia de cultivo (Figura 
1), coincidindo com outros trabalhos de degradação de 
resíduos (Mane et al., 2006), onde a atividade de lacase 
de Pleurotus. spp aumenta rapidamente desde o sexto dia 
de fermentação obtendo-se um máximo aos 10-13 dias. 
Já a atividade máxima para a enzima manganês peroxi-
dase (100,9 UI L-1) ocorreu no décimo segundo dia de 
cultivo sob fermentação submersa utilizando a vinhaça 
como meio de cultivo (Figura 1).
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Figura 1 – Relação entre a atividade de lacase e 
manganês peroxidase sobre resíduo de vinhaça (100%) 
durante 15 dias de cultivo com P. sajor-caju a 28 ºC ± 2.

Conclusões
Estudando o uso de meio seletivo para 

verifi car a produção de ligninases e celulases, foi 
possível identifi car atividades nos fungos basid-
iomicetos P. shimeji, P. sajor-caju CCB 020 e P. albi-
dus CCB 068. Estes estudos preliminares indicam a 
importância dos fungos selecionados com poten-
cial para descoloração de vinhaça.
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Resumo:
Os triacilglicerídeos, componentes princi-

pais dos óleos vegetais, são constituídos de três ca-
deias de ácidos graxos ligados na forma de ésteres 
a uma molécula de glicerol, os quais também apre-
sentam em sua composição ácidos graxos livre, 
fosfolipídios, esteróis e tocoferóis. O óleo de fri-
tura, obtido na produção de alimentos possui um 
grande capacidade para poluir o meio ambiente, 
não podendo ser descartado diretamente no lixo 
doméstico. Obtido pela reação de saponificação 
do óleo, na presença de uma base forte, o sabão 
apresenta-se como uma forma de minimizar os 
danos provocados ao meio ambiente. Este projeto 
de pesquisa visa realizar a coleta do óleo de fritura 
e determinar suas propriedades físico-químicas 
para produção sustentável de sabão, além de com-
parar as propriedades do sabão produzido com 
sabões comerciais.

Introdução
Durante o processo de fritura, a gordura so-

fre um complexo processo de degradação devido, 
fundamentalmente, a ação de três variáveis: umi-
dade, temperatura e oxigênio, que originam as al-

terações mais efetivas em sua estrutura, tais como: 
hidrólise, oxidação e polimerização da molécula 
do triacilglicerol (FREITAS, 2007).

O despejo do óleo direto no solo também 
polui os lençóis freáticos, levando a diminuição 
gradual das concentrações de oxigênio, o que pro-
voca a morte da vida aquática presente nestes am-
bientes (BINOTO, 2010).

No entanto, o óleo vegetal utilizado na pre-
paração de alimentos pode ser empregado como 
matéria-prima para diversas indústrias: saboeiras, 
de detergentes, de ração animal, de biodiesel e de 
graxas (ANDRADE, 2005; SBRT, 2014). O sabão 
é um produto obtido pela reação de saponificação 
(Figura 1) ou neutralização de uma matéria-graxa, 
geralmente, em presença de uma base forte, como 
o hidróxido de sódio, produzindo glicerol e o sal 
de um ácido graxo. Sabões de sódio são sabões 
duros que podem ser colocados na forma de barra 
(PRATES, 2006). 

Figura 1 – Reação de Saponificação: ob-
tenção de sais de sódio ou de potássio de ácidos 
graxos. Glicerol, um poliálcool, constitui um sub-
produto da reação.

Para a indústria, algumas propriedades dos 
triacilglicerídeos são importantes: o índice de sa-
ponificação, o índice de iodo e o índice de acidez. 
Através destas análises é possível determinar a 
massa molecular média da matéria graxa, a medida 
do grau de insaturação do óleo e a acidez do óleo, 
respectivamente. Por outro lado, pouco se sabe a 
respeito das características que o óleo de fritura 
deve apresentar para a obtenção de um sabão de 
qualidade, sendo necessária sua caracterização.

Materiais e métodos
A coleta do óleo de fritura foi feita nos 
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estabelecimentos comerciais da Universidade Ti-
radentes (Campus Farolândia) com posterior fil-
tração para remoção de materiais insolúveis. Os 
óleos foram classificados em três tipos: A, B e C, 
segundo sua coloração no momento da coleta. Na 
sequência, realizaram-se testes físico-químicos do 
óleo, segundo as normas citadas na literatura. Após 
a caracterização do óleo, terá início a produção 
do sabão em barra, seguido das análises para sua 
caracterização: turbidez, umidade e voláteis, pH, 
alcalinidade ou acidez, glicerol, ácidos graxos e o 
ponto de fusão. Ao final, será realizada a compa-
ração dos dados obtidos com o sabão produzido 
a partir dos óleos de fritura com os sabões com-
erciais em barra, adquiridos em estabelecimentos 
comerciais da cidade de Aracaju.

Resultados e Discussão
As análises do índice de acidez e do índice 

de Saponificação do óleo de fritura foram realiza-
das em triplicata, seguindo a metodologia descrita 
na literatura (LUTZ, 2008).

Os dados apresentados na Tabela 1 
mostram que o óleo classificado como Tipo B, irá 
demandar uma quantidade maior de reagente para 
produção do sabão, pois quanto maior for o índice 
de acidez, maior será a quantidade de hidróxido 
de sódio necessária no processo de saponificação. 
Também se observa que o óleo Tipo A apresentou 
os maiores valores para o índice de saponificação.

Conclusões
Os dados levantados até o presente mo-

mento fornecem alguns indícios que permitirão 
determinar qual óleo apresenta as melhores pro-
priedades para sofrer o processo de saponificação. 
Até o momento, não é possível determinar se o 
sabão obtido terá propriedades similares ao sabão 
comercial. Para isso, dar-se-á continuidade ao pro-
jeto, realizando as demais análises previstas.
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Tabela 1 – Resultados das análises do Índice de Acidez e do Índice de Saponificação óleo de fritura.

Tipo de Óleo
Índice de Acidez Índice de Saponificação

(%) Média (mg KOH/g) Média

A

6,12

6,13 %

81,06

79,396,14 78,15

6,12 78,97

B

9,24

9,13 %

16,70

18,159,24 19,50

8,92 18,24

C
7,27

7,65 %
34,29

33,907,85 33,23
7,82 34,17
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Resumo: 
Este trabalho estabeleceu a construção de 

um sistema de aquecimento híbrido solar/gás para 
fornos de casas de farinha visando a sustentabi-
lidade neste setor, visto que o uso da lenha vem 
causando sérios problemas ambientais e sociais. 
Para isso, um sistema absorvedor de calor con-
tendo fluido térmico é aquecido através de um 
concentrador solar tipo Scheffler e/ou queima-
dor a gás. O fluido aquecido é bombeado para um 
forno para torração da farinha. O sistema conta 

com termopares e sistema de aquisição de dados. 
O sistema de bombeamento é alimentado por en-
ergia elétrica gerada por painéis fotovoltaicos. 

Introdução 
Sabe-se que a queima de lenha para o proces-

samento da farinha de mandioca gera efluentes, re-
síduos sólidos e emissão de gases (SEBRAE, 2008). 
Mesmo que a emissão possa ser reduzida com a 
instalação de fornos eficientes, que utilizam menor 
quantidade de lenha, Bezerra, 2011, cita que grande 
parte dessa lenha é proveniente da Mata Atlântica e 
da Caatinga, que são ecossistemas altamente degra-
dados. Sendo assim, a energia solar vem como alter-
nativa por ser uma fonte de energia limpa e combater 
o uso de lenha, carvão vegetal e combustíveis fósseis.

O Nordeste tem as maiores médias anuais de 
radiação solar, sendo a energia solar um recurso abun-
dante em nosso território. Os concentradores solares 
fazem parte dos equipamentos termossolares. Estes 
concentradores trabalham em faixas de temperatura 
elevadas e só concentram a parcela direta da radia-
ção solar que incide sobre sua superfície refletora. O 
concentrador solar de Scheffler possui um sistema de 
rastreamento que faz o ajuste diário da superfície de 
reflexão para corrigir seu posicionamento em relação 
ao movimento aparente do Sol.

Para saber o potencial de uma área para a 
implantação de equipamentos para o aproveita-
mento da energia solar, faz-se necessário a uti-
lização de sensores apropriados. Para medir as 
variáveis climáticas e a radiação solar faz-se ne-
cessário então o uso de estação meteorológica e 
estação solarimétrica, respectivamente.

Materiais e métodos 
O sistema é composto de um concentrador 

solar do tipo Scheffler para a geração de calor; um 
forno absorvedor híbrido solar para receber o foco 
gerado pelo concentrador solar, contendo em seu 
interior fluido térmico (THERMINOL® XP) a ser 
aquecido e bombeado no forno para torração da 
farinha de mandioca; tubos de cobre para passagem 
do fluido aquecido, isolantes térmicos para o forno 
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de torração da farinha; uma unidade de bombeamen-
to; uma unidade de geração de energia elétrica para 
fornecer energia para o sistema de bombeamento, 
composta por dois painéis fotovoltaicos de 250 W 
cada, dois controladores de carga MPPT, duas bate-
rias estacionárias e cabeamento elétrico; uma estação 
meteorológica para o registro das variáveis climáticas; 
termopares do tipo J para registrar a temperatura do 
forno absorvedor; forno para torração da farinha; 
um sistema de aquisição de dados com 8 canais e um 
adaptador USB, para o registro dos dados obtidos.

O forno absorvedor foi instalado na posição 
frontal à superfície refletora do concentrador solar 
com altura e distância adequadas para a incidência do 
foco. Posteriormente foi feita interligação do forno ab-
sorvedor e forno para torração da farinha e instalação 
do sistema de bombeamento. Finalizada a interliga-
ção foi adicionado o fluido térmico. Foram instalados 
então os termopares para registrar a temperatura do 
forno e posteriormente serem feitos os experimentos.

O teste foi realizado com o sistema de 
aquecimento híbrido solar/gás para forno de casa 
de farinha com aquecimento exclusivamente solar. 
O aquecimento foi feito através do concentrador 
solar tipo Scheffler. No início dos experimentos, a 
temperatura ambiente foi de 30 °C.

Resultados e Discussão 
A figura mostra a temperatura em função 

do tempo do aquecimento do forno absorvedor e 
do forno para torração de farinha.

Figura 1– Gráfico da temperatura do forno absorvedor 
e forno para torração da farinha em função do tempo 
com aquecimento exclusivamente solar.

Quando o forno absorvedor obteve a tem-
peratura de 125 °C, o sistema de bombeamento foi 
acionado, fazendo com que o calor passasse para 
o forno de torração de farinha, o que explica o 
fato da temperatura do forno de torração passar 
de 35 °C para 75 °C e da temperatura no interior 
do forno absorvedor reduzir para 95 °C. Com a 
permanência do aquecimento solar, a tempera-
tura voltou a subir e se estabilizou em 105 °C e a 
temperatura no forno para torração da farinha se 
estabilizou a 80 °C permanecendo até iniciar o de-
clínio em virtude do horário local e a consequente 
diminuição da radiação solar.

Conclusões
 Os Sistemas de Aquecimento Híbrido uti-

lizando concentração solar são muito promissores 
no ramo energético, visto que neste trabalho foi 
demonstrado claramente que é possível chegar 
a elevadas temperaturas necessárias para uso em 
fornos de casas de farinha, sendo possível a sub-
stituição da lenha.
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Resumo: 
Este trabalho foi realizado para estudar a 

degradação do diuron através da oxidação anódica 
com diferentes tipos de ânodos o Si/DDB e Ti/
Ru0,36Ti0,64O2. Para isto, investigou a influencia de 
vários parâmetros como o pH, a densidade de cor-
rente e a base eletrolítica. Dentro dos intervalos de 
trabalho, a condição que apresentou uma melhor 
taxa de mineralização ocorreu com Si/DDB na pre-
sença do Na2SO4 (0,15 M) após 90 minutos de trata-
mento, em meio ácido (pH 3,0), densidade de cor-
rente 30 mA.cm² a temperatura ambiente (25°C). 

Introdução 
Diuron é um herbicida pertencente ao gru-

po fenilureia utilizado para controlar ervas daninha 
de folha larga, gramíneas e como um agente anti-
incrustante biocida (HUOVINEN et al., 2015). 
Este herbicida é recalcitrante, não biodegradável 
e está presente no solo, água e sedimentos (GIA-
COMAZZI e COCHET, 2004). A molécula do 
diuron é polar, sua fórmula molecular reduzida 
expressa por C9H10Cl2N2O. Sua nomenclatura de 
acordo com a IUPAC é 3-(3,4-Diclorofenil)-1,1-
dimetilureia.

Os Processos de Oxidação Avançada 
(POAs) são alternativas viáveis na degradação 
de poluentes orgânicos persistentes (POPs). Os 
POAs têm como característica a produção de rad-
icais hidroxil (OH∙) gerados a partir da oxidação 
da água, é um poderoso agente oxidante (E° = 2,8 
V/SHE), sendo o mais forte após o flúor, capaz 
de degradar compostos orgânicos de forma não 
seletiva, proporcionando sua mineralização com-
pleta (BRILLAS et al., 2009, FLOX et al., 2009). 
A oxidação anódica (OA) é um dos POAs, nela as 
soluções são degradadas durante a eletrólise pela 
reação direta de poluentes com o radical OH∙ for-
mados na superfície do ânodo (RABAAOUI et al., 

2013). Este trabalho intenciona o estudo da de-
gradação do diuron através da oxidação anódica, 
variando o pH, a intensidade de corrente, os ele-
trodos e a base eletrolítica.

Materiais e métodos
A solução modelo de trabalho contaminada 

com diuron padrão foi preparada com uma con-
centração inicial de 40 mg/L com 99% de pureza, 
que permaneceu sob agitação durante 24 horas 
para dissolução do composto e durante as eletro-
lises. Foram utilizados dois eletrólitos: NaCl e Na-

2SO4 na concentração de 0,05 M e 0,15 M, respec-
tivamente. Todas as soluções foram preparadas 
com água ultrapura. Regulou o pH da solução para 
11,0, 7,0 e 3,0 com o NaOH e o H2SO4. Como 
ânodos foram utilizados o Si/DDB (El-Tech, 
Dinamarca) e o DSA® comercial expandido (De-
Nora, Brasil) constituído por Ti/Ru0,36Ti0,64O2. Já 
como cátodo foi utilizado o aço inoxidável 316®. 
A distância entre os eletrodos foi mantida de 1 cm. 
Variou-se as densidades de corrente (10, 20 e 30 
mA.cm²) durante 180 min e a temperatura (25 e 
40ºC).  Como parâmetro de resposta utilizou-se a 
mineralização do efluente por meio de determina-
ção de carbono orgânico total COT. 

Resultados e Discussão 
Foram feitos experimentos a fim de 

averiguar o comportamento da degradação de 
carga orgânica total (COT) a frente do ânodo 
DSA com o suporte eletrólito Na2SO4 (0,15 M), 
em diferentes densidades de corrente (10, 20 e 30 
mA.cm-²) no pH 3,0 a 25 °C. Os resultados obti-
dos mostraram que as eficiências de degradação 
foram em torno de 30%. Foram realizadas estas 
mesmas condições experimentais, porém o su-
porte eletrólito utilizado foi o NaCl (0,05 M). Este 
procedimento proporcionou melhor eficiência 
de degradação (88%) quando a densidade de 30 
mA.cm-² foi aplicada.

Verificou a eficiência do tratamento em 
diferentes pHs (3,0, 7,0  11,0) a 30 mA.cm-², com 
o ânodo DSA e o suporte eletrólito NaCl (0,05 
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M), constatou que o pH 3,0 alcançou maior decai-
mento do COT. Os experimentos discutidos até 
aqui mostraram que a OA com o ânodo DSA e 
o suporte eletrólito NaCl (0,05 M), são mais efi-
cientes quando comparados com o Na2SO4 (0,15 
M), pois o NaCl permite a geração de radicais oxi-
dantes indiretos como o cloro e ácido hipocloroso 
(PANIZZA E CERISOLA, 2009).

Foram também realizados experimentos 
com ânodo Si/ DDB, eletrólito NaCl (0,05 M), a 
temperatura 25 °C, com pH 11,0 e em diferentes 
densidades de corrente (10, 20 e 30 mA.cm-²), ob-
teve-se 82,95% de mineralização quando aplicada 
30 mA.cm-². Repetiu este mesmo procedimento, 
mas com o Na2SO4 (0,15 M), e proporcionou 96,9 
% de mineralização do herbicida na densidade de 
corrente de 20 mA.cm-².

Executou experimentos com este ânodo, 
a pH 3,0 e com o Na2SO4 (0,15 M) em diferen-
tes densidades de corrente (10, 20 e 30 mA.cm-²). 
Obteve-se 98,8 e 99,6 % de mineralização do com-
posto nas densidades 20 e 30 mA.cm-², respectiva-
mente. Foram realizadas estas mesmas condições 
experimentais, porém a 20 mA.cm-²  com tem-
peratura de 40 °C, mas não obteve-se eficiência 
superior a temperatura de 25 °C. Observou-se que 
no geral o ânodo Si/ DDB na presença do Na2SO4 
(0,15 M) proporcionou melhores resultados quan-
do comparado com o NaCl (0,05 M), isto é devido 
a geração de fortes agentes oxidantes indiretos 
como o peroxidissulfato (S2O82-) com o alto po-
tencial de redução Eo = 2,01 V/SHE (PANIZZA 
E CERISOLA, 2009, BRILLAS et al., 2009). 

 
(a)

Figura 1– Comparação densidade de corrente 
de 10 (●), 20 (▲) e 30  (■) mA.cm-² em (a) DSA e 
(b) BDD a pH 3,0, a 25ºC, NaCl e Na2SO4, respectiva-
mente.

Conclusões 
Os resultados mostraram que a condição 

mais eficiente para a mineralização de diuron entre 
todos aqui realizados foi o executado com ânodo 
DDB. O experimento realizado a densidade de 
corrente de 30 mA.cm-² em pH 3,0, com NaCl 
(0,05 M), foi o mais eficiente quando empregado 
o ânodo Ti/Ru0,36Ti0,64O2.. Entre todos os pro-
cedimentos aqui realizados, a maior taxa de de-
gradação foi com ânodo Si/BDD, base eletrolítica 
Na2SO4, densidade de corrente de 30 mA.cm-² e 
pH 3,0 a 25°C. 
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Resumo
Este trabalho visou desenvolver um sistema 

computacional que se comportar como um ad-
versário para um jogador humano em um jogo digital 
de cartas com foco educacional na modalidade RPG.

Introdução
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 conflito contou com quatro expedições milita-
res, 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 combate dos militares, porém na 
quarta tentativa as tropas do governo incendiaram 
o arraial, degolaram prisioneiros e mataram grande 
parte da população, mais precisamente a sua maio-
ria unânime.

Materiais e métodos
Foram pesquisadas técnicas de Inteligência 

Artificial para tornar este sistema capaz de tomar 
decisões quanto a sua próxima jogada de forma 
inteligente, aprendendo com as jogadas dos ad-
versários que já enfrentou. Nos três primeiros 
meses do projeto foi realizada uma pesquisa bibli-
ográfica sobre as técnicas no estado da arte sobre o 
problema. A partir do segundo mês, concomitan-
temente foram estudados os temas relacionados 
ao que foi obtido no primeiro mês desta pesquisa 
inicial. Após esta fase, iniciou-se a pesquisa de 
quais plataformas utilizar no desenvolvimento do 
sistema e o levantamento de requisitos do sistema, 
assim como foram criadas as regras do jogo, essa 
fase durou 3 meses. Durante o desenvolvimento 
foi notado que a plataforma e ferramentas para de-
senvolvimento do sistema não seriam adequadas 
para o desenvolvimento, pois necessitaria de muito 
estudo. Foi decidido, então, alterar as ferramentas 
para outras que já havia conhecimento. Com essa 
mudança ocorreu um atraso no desenvolvimento, 
que durou cerca de um mês. Os próximos três me-
ses foram usados para desenvolver, testar e validar 
o algoritmo proposto. Esta fase de teste também 
envolveu melhorias no sistema. A última fase foi 
o fechamento da documentação do trabalho real-
izado, contando com a possível participação em 
eventos de divulgação de trabalhos científicos. Na 
introdução das batalhas o jogo terá animações em 
3D e as demais partes serão em 2D. 
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Resultados e Discursões
Todo o código foi feito utilizando o C#, 

linguagem de programação orientada a objeto, 
como ferramenta de desenvolvimento o Unity 3D. 
Quanto a jogabilidade, as principais influências 
são os jogos Hearthstone, Yu-Gi-Oh! e o Magic: The 
Gathering, todos de cartas.

Conclusão
Apesar do imprevisto, o trabalho teve o re-

sultado esperado. De forma que existe a possibili-
dade de seguimento do mesmo, com o intuito de 
submete-lo em eventos futuros.
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Resumo
O objetivo do presente trabalho foi reali-

zar um pré-tratamento no efluente proveniente da 
indústria de laticínios, com a finalidade de reduz-
ir o teor de óleos e gorduras, mediante hidrólise 
enzimática, nos ensaios de hidrólise, utilizou-se o 
extrato do caldo fermentado contendo lipase Ba-
cillus sp. (ITP-001), que foi adicionada ao efluente.  
As variáveis do processo de hidrólise temperatura, 
pH e quantidade de extrato do caldo utilizado na 
reação para a resposta produção de ácidos livres 
foram estudadas por meio de um planejamento 
experimental, fatorial 23 com três pontos centrais. 
No estudo cinético obteve-se a maior produção 
de ácidos livres para todos os ensaios no tempo 
reacional de 10 horas. A partir do diagrama de 
Pareto foi determinado que a única variável esta-
tisticamente significativa no processo de hidrólise 
foi a percentagem de extrato do caldo usado no 
pré-tratamento.

Introdução 
A adoção de um maior rigor nos prodrões 

de descarte de aguas residuais tem motivado a 
realização de pesquisas, cujo objetivo é reduzir o 
impacto ambiental, especialmente em efluentes 
contendo elevados teores de lipidios, como os 
provenientes de laticinios, matadouros e avicolas 
entre outros. 

Os elevados teores de óleos e graxas (O&G) 
nestes efluentes, da ordem de 200 a 2000 mg/L, 
causam diversos problemas nos sistemas de trata-
mento, pois as gorduras apresentam baixas taxas 
de biodegradabilidade e acumulam-se nos reatores. 
(Cammarota et al., 2006; Mendes et al., 2005).

Nesse sentido, o objetivo do presente tra-
balho foi realizar um pré-tratamento no efluente 
simulado de laticínios, com a finalidade de reduzir 
o teor de óleos e gorduras, mediante hidrólise enz-
imática empregando o extrato de caldo contendo 
Lipase Bacillus sp. (ITP-001), assim mesmo foram 
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avaliadas as variáveis do processo de hidrolise, 
temperatura, pH e quantidade de extrato utilizado 
na reação mediante um planejamento experimen-
tal, fatorial 23 com três pontos centrais.

Materiais e métodos 
Inicialmente foi preparado o caldo fer-

mentado a partir do Bacillus sp. via fermentação 
submersa. Os frascos foram agitados a 170rpm 
a 37°C durante 144h. Após esse período o caldo 
fermentado foi centrifugado a 1600 rpm por 20 
min para a eliminação das células bacterianas. 
Além disso, foi adicionado (NH4)2SO4 e centrifu-
gado novamente a 1600 rpm por 10 min, sendo o 
sobrenadante o extrato do caldo fermentado uti-
lizado para hidrólise dos O&G do efluente simu-
lado de laticínios (Barbosa et al., 2011). A atividade 
hidrolítica do extrato do caldo foi determinada us-
ando a emulsão de azeite de oliva como substrato, 
de acordo com a metodologia descrita por Soares 
et al. (1999), com modificações. 

Para a preparação do efluente simulado foi ne-
cessário leite em pó desnatado (2,0 g/L), ácido nítrico 
(19 µL/L), ácido fosfórico (5,9 µL/L), hipoclorito de 
sódio (0,3 mL/L), lauril alquil sulfato (0,1575 g/L) e 
gordura. A gordura de origem lácteo adicionada ao 
efluente foi na proporção necessária para se obter 
uma concentração em torno de 900 mg O&G/L. Para 
avaliação das variaveis da hidrólise no pré-tratamento 
do efluente simulado realizou-se um planejamento ex-
perimental, utilizando um factorial completo 23 com 
três repetiçoes. As variaveis dependentes relacionadas 
foram: pH (6,0 – 7,0), temperatura (30 – 40°C) e por-
centagem de extrato do caldo (1 - 5% v/v). Para a de-
terminação da atividade enzimatica do efluente, foram 
realizados os testes de hidrolise de acordo as condições 
do planejamento experimental. Os ácidos livres foram 
determinados por titulação com NaOH 0,04 M de 
acordo com Rosa et al. (2006). 

Resultados e Discussão 
Através dos resultados obtidos na cinética 

de hidrolise para o planejamento experimental 
(Figura 1) observa-se que há uma liberação máx-

ima de ácidos livres no tempo de 10 horas para 
todos os casos e em seguida uma queda acentuada 
no tempo de 24 horas Assim, o tempo de 10 horas 
de hidrólise foi selecionado como resposta do 
planejamento experimental.

Para o experimento 5 obteve-se a maior 
liberação de ácidos livres (70,56mmol/mL) cor-
respondendo uma remoção de 50% O&G. A par-
tir do diagrama de Pareto (Figura 2) observou-se 
que a percentagem de extrato do caldo foi o efeito 
mais significativo no nível de confiança de 95%.
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Conclusões 
Após o estudo das variáveis da hidrolise no 

pré-tratamento de efluente simulado de laticínios 
mediante o planejamento fatorial completo 23 com 
três repetições foi verificado que a única variável 
que exerce influência significativa no processo de 

Figura 2 - Estimativa dos efeitos por meio do 
gráfico de Pareto
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hidrólise foi a porcentagem de extrato do caldo 
contendo lipase no nível de confiança de 95%, as-
sim mesmo com o estudo cinético determinou-se 
10 h como o tempo necessário para a hidrólise 
enzimática. 
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Resumo:
Nos últimos anos foi visto a inteligência 

artificial tomar um grande espaço na área da com-
putação, principalmente de agentes inteligentes, 
que possam tomar decisões independentemente 
de outros. O equilíbrio de Nash é uma das técnicas 
mais fundamentais da teoria dos jogos e que foi es-
colhida nesse trabalho para verificar e comprovar 
sua eficiência diante das adversidades em um jogo 
de pôquer Texas Hold’em no Limit.

A partir de um software Open Source, se a in-
tenção de aplicar um agente que utilizasse o equilí-
brio de Nash contra até oito jogares, com o pote 
aberto para apostas, o que se tornou desafiador 
pelo caráter do funcionamento da estratégia.

Introdução
O começo da pesquisa se início pela busca 

de artigos envolvendo o equilíbrio de Nash para 
melhor entendimento entorno da implementação 
e funcionamento, tentando se basear o mais fiel-
mente e com a melhor eficiência possível. A par-
tir do artigo “Um agente jogador de No-Limit 
Texas Hold’em Pôquer” foi possível estudar a 
estrutura de um agente dentro de um jogo, para se 
ter uma melhor noção e controle. Depois se ini-
ciou um estudo básico sobre o equilíbrio de Nash, 
por meio de livros, artigos, vídeos e diversos out-
ros materiais indicados pelo orientador.

Revisão de literatura 
Inicialmente foi realizado uma pesquisa bib-

liográfica acerca dos artigos digitais já existentes 
relacionados aos agentes individuais. Pela observa-
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ção de outros artigos percebeu-se que o Equilíbrio 
de Nash seria uma perfeita escolha para jogos de 1 
contra 1, por seu conceito pura e simplesmente se 
tratar de um jogador que faz a melhor jogada em 
relação a si que seja pior ao oponente

Depois foi feito uma busca por um software 
livre e de código aberto para a implementação de 
um agente que utilize o Equilíbrio de Nash. O pri-
meiro software encontrado foi o PokerApp, que utiliza 
a linguagem Java e possuía um sistema de seleção 
de agentes inteligentes, Conexão Cliente-Servidor e 
possui a possibilidade de misturar jogadores reais 
com Inteligências Artificiais. Após uma série de tes-
tes foi notado que ele possui partes incompletas na 
comunicação entre o servidor e as Inteligências Ar-
tificiais. Foi tentado consertar o erro, porém não se 
teve sucesso, sendo assim foi retornado à busca de 
outro software de pôquer para o projeto. 

O segundo programa utilizado foi o 
PokerTH, utilizando a linguagem C++, possui um 
modo de jogador único contra o computador. O 
modo cliente-servidor permite vários jogadores 
humanos contra outros, mas sem a adição de In-
teligências Artificiais. O PokerTH se mostrou mais 
eficiente pois há a possibilidade de colocar vários 
jogadores não-humanos contra outros e caso for 
de interesse ainda será adicionado um jogador hu-
mano contra os demais. Foi notado a necessidade 
de tentar manipular múltiplas Inteligências Artifici-
ais, para caso precise, compará-las com outras, mas 
infelizmente essa tentativa acabou sem sucesso pois 
o PokerTH não abre espaço para esta possibilidade. 

Após essa etapa foi iniciado o estudo so-
bre a implementação do PokerTH, desde sua 
mecânica de distribuição de cartas, funcionamento 
da troca de turno e comparação de cartas até sua 
Inteligência Artificial. Depois de alguns problemas 
que dificultaram o entendimento o código, princi-
palmente pela falta de comentários na maior parte 
do software e os existentes estavam em alemão e 
inglês, acarretando em um maior tempo para se 
entender funções cruciais referentes as suas fun-
ções básicas. Por fim, foi testado para garantir seu 
total funcionamento, principalmente a comunica-

ção entre jogador e Inteligência Artificial.
Houve muitas diferenças entre artigos que 

implementavam a mesma técnica, o que acabou 
se revelando muito confuso, e também não foi 
encontrado nenhum artigo que implemente um 
agente de pôquer que utilize o Equilíbrio de Nash 
contra mais de 1 jogador, assim se tentará adaptar 
alguma das técnicas existentes, ampliando sua fun-
cionalidade para até 7 adversários. Foi notado tam-
bém a necessidade de uma árvore de decisões, que 
tem como objetivo listar todas as jogadas possíveis 
dos seus adversários, baseado nas suas, e assim 
identificar a estratégia inimiga, tendo assim uma 
perspectiva das jogadas. Também foi advertido so-
bre a ineficiência temporal utilizando o Equilíbrio 
de Nash no pôquer, pois por precisar abstrair to-
das as jogadas possíveis, gera uma combinação de 
aproximadamente  nós na árvore somente 
no Pre-Flop entre dois jogadores. 

Resultados e Discussão
Quando se percebeu que para abstrair to-

das as jogadas possíveis, gera uma combinação de 
aproximadamente  nós na árvore somente 
no Pre-Flop entre dois jogadores, dessa maneira foi 
iniciado a construção de uma árvore de decisões 
seguindo os a descrição dos artigos, apesar de ne-
nhum detalhar completamente sua construção e 
funcionamento. Como sua construção se mostrou 
impossível pela falta de informações, começou 
a se procurar softwares que pudesse calcular uma 
tendência aproximada do equilibro de Nash ou 
meios parecidos, não se teve sucesso ao aplica-los. 

Por último foi decidido procurar algum mé-
todo de implementação que não seja resolvido por 
uma arvore de decisões, porém não se teve suces-
so em sua na busca. Não foi encontrado nenhum 
método que consiga chegar ao equilíbrio sem ao 
menos utilizar uma árvore de decisões

Conclusões
Apesar da grande base de dados encontra-

da, nenhuma foi suficientemente detalhada, o que 
garante centenas de duvidas a iniciantes da área. 
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Apesar do equilíbrio de Nash se mostrar bem efi-
caz, sua 
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Resumo
A criação de empresas inovadoras tem se 

tornado algo frequente nos últimos anos, porém, 
pouco se divulga sobre o processo de iniciação 
e abertura dessas empresas. Com o intuito de 
auxiliar o jovem empresário que deseja abrir seu 
próprio negócio, foi desenvolvido um aplicativo 
móvel no formato de perguntas (quiz) que mede 
o nível de conhecimento do usuário, permitindo 

assim, saber em quais áreas o mesmo tem um con-
hecimento menor e deve investir mais seu tempo 
em formação.

Introdução
O propósito deste trabalho foi o desenvolvi-

mento de um aplicativo móvel para a plataforma 
Android que consiste em um jogo de perguntas 
com múltiplas alternativas que permite ao usuário 
saber como está o seu conhecimento sobre os as-
suntos abordados. A pesquisa teve como base a 
leitura de artigos relacionados a jogos empresariais 
e formas didáticas de ensinar conceitos sobre a ab-
ertura de empresas, mais especificamente startups.

Materiais e métodos
A metodologia utilizada foi a revisão bibli-

ográfica através de artigos relevantes tendo como 
principal meio de consulta a internet. Também foi 
utilizada a metodologia experimental onde se de-
senvolveu protótipos do sistema para geração de 
um feedback constante e análise de erros para pos-
terior mudança.

Resultados e Discussão 
O projeto teve como resultado um aplicati-

vo Android com as funções designadas no projeto. 
Pode-se ver a tela inicial do aplicativo (Figura A) 
com as opções de Iniciar um novo jogo de pergun-
tas, instruções (Onde o usuário aprende a como 
interagir com o aplicativo e como iniciar um novo 
jogo) e sair (Botão que ao clicado, leva o usuário 
para fora do aplicativo).

 Ao clicar no botão “Iniciar”, um novo 
jogo de perguntas é iniciado apresentando as per-
guntas na tela e exibindo as alternativas de respos-
ta e um contador de tempo (Figura B).
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Figura A – Tela inicial

Figura B – Tela de perguntas

Conclusões
O projeto agregou um conhecimento essen-

cial sobre abertura de empresas ao aluno envolvido 
e trouxe também a oportunidade de praticar e con-
hecer um pouco mais os assuntos relacionados ao 
desenvolvimento de software, representando uma 
forma de pôr em prática o que foi pesquisado em 
um produto com potencial de chegar ao mercado.
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Resumo: 
A poluição do meio ambiente é um assunto 

que diz respeito a toda a população por ser um tema 
globalizado. Há diversos aspectos geográficos, ge-
ológicos, políticos, culturais e históricos envolvidos 
neste tema, pois os impactos da poluição estão atre-
lados ao desenvolvimento das civilizações e seus mo-
dos de produção e economia, principalmente a neces-
sidade de obtenção de energia. Dentre as alternativas 
de energia, o hidrogênio é uma opção atrativa, pois 
possui elevada energia por unidade de massa – 1kg 
de hidrogênio contém aproximadamente a energia de 
2,7kg de gasolina – o que facilita a portabilidade de 
energia(SMITH;SHANTHA,2007). A produção de 
H2 é obtida pela separação fotoquímica e pela foto-
catalítica utilizando a energia solar. Alguns dos desen-
volvimentos recentes na produção de hidrogênio so-
lar consideram o dióxido de titânio ou titânia (TiO2) 
como um dos fotocatalisadores promissores para a ge-
ração de hidrogênio devido à sua excelente resistência à 
corrosão química e fotoquímicos em ambientes aquo-
sos agressivos e devido à sua atividade(GUO,2009). 
Essa pesquisa é resultado do estudo da produção 
fotocatalítica de hidrogênio na reação de reforma de 
etanol utilizando radiação solar, através do preparo e 
caracterização de fotocatalisadores baseados em TiO2, 
impregnados ou coprecipitados com quitosana em 
diferentes quantidades e com a medição de seu des-
empenho de atividade fotocatalítica. A pesquisa con-
statou melhora na atividade dos fotocatalisadores na 
presença de quitosana em relação a TiO2 puro.

Introdução 
Para o desenvolvimento sustentável da socie-

dade humana, o desenvolvimento de tecnologias livres 
de poluição para a remediação ambiental e fontes alter-

nativas de energia limpa é uma tarefa urgente. Entre a 
grande variedade de terra verde e projetos de energias 
renováveis em curso, fotocatálise tem emergido como 
uma das tecnologias mais promissoras, porque repre-
senta uma maneira fácil de utilizar a energia de qual-
quer luz, natural do sol ou iluminação interior artificial, 
e é, portanto, disponível em abundância em todos os 
lugares no o mundo. As aplicações potenciais da foto-
catálise são encontradas principalmente nas seguintes 
áreas: (i) fotólise da água para produzir combustível de 
hidrogênio; (ii) de foto-decomposição ou foto-oxidação 
de substâncias perigosas; (iii) a fotossíntese artificial; (iv) 
foto-induzido (TONG, 2012).

Materiais e métodos 
Síntese de TiO2 pelo método de precipitação 

é preparação do TiO2 foi realizada com 300mL de 
H2O deionizada e reduzido o pH para 1,0 com adição 
de solução de ácido clorídrico  1:1 (HCl 97%, Merck) 
mantendo-se sob agitação constante. Foi adicionado 
em seguida 32,4mL de tricloreto de titânio (TiCl3 a 
15% em HCl, Vetec Sigma) ainda sob agitação con-
stante foi adicionado o agente precipitante carbonato 
de amônio ((NH4)2CO3 ¸ Vetec ) através de gotejamen-
to controlado, com o intuito de obter um pH igual a 
8,0. Em seguida a solução ficou em repouso por 24h 
e por fim foi feita a lavagem e filtragem com 3,0L de 
H2O deionizada. Após esse procedimento, secou-se 
em estufa a 110°C, por 48 horas. A Síntese de Qui-
tosana/TiO2 pelo método de precipitação é feito pela 
transferência do volume definido da quitosana filtrada 
para um béquer e completar com água deionizada para 
300 ml. Mede o pH da solução de quitosana.

Resultados e Discussão 
O perfil de decomposição térmica dos foto-

catalisadores TiO2 puro, impregnado com quitosana 
e sintetizado pelo método de precipitação foi estu-
dado usando a Termogravimetria (TG) e da Análise 
Térmica Diferencial (DTA) em atmosferas inerte 
de gás nitrogênio. As perdas de massa, percentagem 
de resíduos e intervalo de temperatura, observados 
em cada etapa das curvas de TG das amostras de 
TiO2 e Q/TiO2 são resumidos na Tabela 1. 
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Tabela 1. Resultados de TG e DTA para a decomposição térmica das amostras de TiO2  e Q/TiO2 
em atmosfera nitrogênio.
Amostras Ambiente N2 Intervalo de Temperatura(°C) Perda de Massa(%) Picos DTA(°C)

TiO2 puro 48,24 - 100°
134,77 - 206,31°

14,88
5,238

endo
exo

1%Q/TiO2 46,0 – 102,5°
129,58– 282,77°

12,449
6,288

endo
exo

3%Q/TiO2 45,75 – 100,62°
112,79– 253,03°

7,669
7,186

endo
exo

6%Q/TiO2 43,90 – 102,94°
200,71– 341,35°

9,314
8,770

endo
exo

9%Q/TiO2 43,99 – 100,99°
280,63– 577,19°

6,962
9,889

endo
exo

12%Q/TiO2 44,89 – 100,24°
133,57– 299,88°

10,128
8,701

endo
exo

com quitosana ao contrário do TiO2 puro que 
ocorre anteriormente. Assim sendo, faz-se ne-
cessário o aumento da eficiência do fotocatali-
sador TiO2 para a produção de hidrogênio a 
partir do etanol  utilizando energia solar, como 
estratégia futura para aumentar a eficiência na 
utilização de cargas ativas fotogeradas consiste 
na deposição de metais nobre como Pd, Rh, 
Au ou Pt.

Referências 
GUO LJ, ZHAO L, JING DW, LU YJ, YANG 
HH, BAI EF. Solar Hydrogen Production 
And Its Development In China. ENERGY 34 
(2009) 1073-1090.
SMITH, B.; SHANTHA, M.S. Membrane reator 
based hydrogen separation from biomass gás 
– a review of  technical advancements and 
prospects. International Journal of  Chemical 
Reator Engineering, v. 5, p 1-10,2007.
HUA TONG, SHUXIN OUYANG, YINGPU 
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photocatalytic Materials: Possibilities and 
Challenges. Adv. Mater. 2012, 24, 229–251.

É observada uma perda de massa de 
aproximadamente 14% do seu valor inicial. Este 
processo de perda de massa já é observado a partir 
da temperatura ambiente e vai até 100 °C.  Essa 
perda de massa inicial observada pela curva TG 
pode está relacionada à desidratação da amostra 
do fotocatalisador TiO2, isto é, a perda de H2O 
absorvida do ambiente, caracterizado pelo pico 
endotérmico na DTA.  E a continuidade da perda 
de massa se deve as reações de decomposição de 
intermediários com aproximadamente 5% do val-
or de massa inicial.

Conclusões 
O Q/TiO2 foi sintetizado pelo método 

de precipitação e tratado termicamente a 110 
º C por 48 h, e carregado em diferentes rela-
ções quantitativas (1, 3, 6, 9 e 12 % em peso 
de Q/TiO2). O resultado com a presença da 
quitosana apresentado no difratograma con-
statou-se que a atividade dos fotocatalisadores 
melhoradas significativamente. A TG fornece 
informações a temperaturas mais elevadas, 
tendo sido observadas que a estabilidade tér-
mica inicia-se a partir de 600°C nas amostras 
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Resumo: 
A fibra natural do dendê é um resíduo agro-

industrial que oferece excelente propriedade espe-
cífica como baixa densidade, é biodegradável, tem 
baixo custo e tem potencial como excelente mate-
rial alternativo para diversas aplicações, dentre elas 
a biocatálise. Dentro desse contexto o objetivo 
deste trabalho foi preparar e avaliar a eficiência do 
sistema mobilizado constituído por lipase de Burk-
holderia cepacia (LBC) por ligação covalente unipon-
tual (LC) com suporte ativado com glutaraldeído 
(LC-GLU) ou epicloridrina (LC-EPI) em fibras de 
dendê para produção de ésteres etílicos. Os resul-
tados mostraram que o melhor carregamento da 
lipase foi 0,3 g enzima/g suporte, com aproximadamente 
22 % de rendimento de imobilização e 0,4 g enzima/g 

suporte com 62 %, para LC-GLU e LC-EPI, respec-
tivamente. Nas propriedades bioquímicas dos bio-
catalisadores imobilizados (BI) observou-se o pH 
ótimo de 7,0 e a temperatura ótima foi 50 °C para 
ambos os sistemas. Os parâmetros cinéticos foram 

analisados, o valor do Vmáx para a enzima livre foi de 
3333 µmol/g.min, já para os Biocatalizadores imo-
bilizados (BIs) verificou-se 1666,7 e 2000 µmol/ 
g.min, para LC-GLU e LC-EPI respectivamente. 
O valor de Km para lipase livre foi 665 mM, já 
para LC-GLU o valor de Km foi de 285 e LC-EPI 
280 mM, sugerindo uma maior afinidade dos dois 
BI com o substrato. No estudo da estabilidade té-
rmica os BI se mostraram estáveis nas faixas mais 
altas de temperatura estudada (50 e 60 °C). Desta 
forma, a partir destes resultados verificou-se que 
os BI em fibra de dendê apresentaram uma boa 
estabilidade e portanto após estudos em aplicações 
industriais uma boa alternativa para modificações 
de óleos vegetais.

Introdução
As fibras naturais de dendê são resíduos 

da indústria de óleo da palma, que restam após a 
extração do óleo. Uma das alternativas para uso 
desses resíduos é a utilização na preparação de su-
portes afim de imobilizar enzimas e outros tipos 
de catalizadores. O processo de imobilização de 
enzimas apresenta vantagens como: a possibili-
dade de reutilização; o uso em processo contínuo; 
o aumento da estabilidade, além da fácil separação 
da enzima dos produtos. Portanto o objetivo deste 
trabalho foi preparar o suporte e avaliar a eficiên-
cia do sistema imobilizado de lipase de Burkholderia 
cepacia por ligação covalente em fibras naturais de 
dendê em reação de hidrólise de azeite de oliva.

Materiais e métodos 
A lipase de Burkholderia cepacia foi imo-

bilizada em fibra de dendê oriundas de resíduos 
agroindustriais ativadas com glutaraldeído e epi-
cloridrina. A imobilização da lipase em suporte 
com glutaraldeído (LC-GLU) foi realizada de 
acordo com Soares et al. (1999) e para a epiclorid-
rina (LC-EPI) foi seguido o protocolo de Simões 
et al. (2011). Para os BI foram estudados o car-
regamento de g lipase, /g suporte efeito do pH (3 a 9), 
temperatura (30 a 80 °C), parâmetros cinéticos e a 
sua estabilidade térmica.
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Resultados e Discussão
O estudo de carregamento da lipase na 

fibra de dendê (Figura 1 a) foi possível verificar 
que a atividade hidrolítica máxima da lipase de BC 
imobilizada em suporte ativado com epicloridrina 
foi com concentração de 0,4 g enzima/g suporte, com 
aproximadamente 62 % de rendimento de imobi-
lização e atividade de 1837 U/g suporte. Já para 
os biocatalisadores ativados com glutaraldeído a 
concentração enzimática foi de 0,3 g enzima/g suporte, 
22 % de rendimento de imobilização e atividade de 
493 U/g suporte. 

Figura 1 – (a) Estudo do carregamento de 
lipase, (b) efeito do pH e da (c) temperatura na 
atividade da lipase BC imobilizada por ligação 
covalente em suporte ativado com glutaraldeído 
(LC-GLU) e epicloridrina (LC-EPI).

O pH e temperatura ótima de 7,0 e 50 
°C, para enzima livre e biocatalisadores imo-
bilizados indicou que este método de imobili-
zação em fibra de dendê não interferiu no pH 
e temperatura ótimo da enzima (Figura 1 b, 
c). Na cinética da atividade hidrolítica, o valor 
de Vmáx para lipase livre foi 3333 µmol/g.
min e para os BI imobilizados em suporte ati-
vado com epicloridrina (EPI) e glutaraldeído 
(GLU) os valores Vmáx foram 2000 e 1666,7 
µmol/g.min, respectivamente. Esse resultado 
indica a taxa máxima de reação, quando a enz-
ima é totalmente saturada com o substrato. Já 
o valor de Km da lipase livre foi 665 mM e 
LC-EPI e LC-GLU foram 280 e 285 mM, re-
spectivamente. Para Guncheva & Zhiryakova 
(2011) a diminuição do Km (mM) da enzima 
imobilizada em relação à enzima livre acon-
tece devido ao aumento da afinidade do sí-

tio ativo da enzima ao substrato, tornando o 
biocatalisador mais eficiente. Todos os BIs 
apresentaram uma melhor estabilidade té-
rmica quando comparado à enzima livre, se 
mostrando estável nas faixas mais altas de 
temperatura estudada, os mesmos resultados 
foram apresentados para lipase de Candida 
rugosa imobilizadas em fibras de coco verde 
(BRÍGIDA et al, 2008).

Figura 2 – Estabilidade térmica da lipase 
livre (60 °C) e biocatalisadores imobilizados em 
suportes ativados por epicloridrina (a) e glu-
taraldeído (b), mostrando a sua atividade relativa 
em relação ao tempo de incubação em diferentes 
temperaturas (40, 50 e 60 º C).

Conclusões
Os BIs em fibra de dendê por LC apre-

sentam boa eficiência na reação de hidrólise do 
azeite de oliva e, portanto, um bom potencial 
para aplicações industriais na modificação de 
óleos vegetais. 
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Resumo: 
Embasada no campo da Engenharia 

Mecânica com ênfase na dinâmica veicular, esta in-
vestigação objetiva o dimensionamento e modela-
gem computacional do sistema de freios para um 
veículo monoposto tipo fórmula de alto desem-
penho, atendendo todas as normas exigidas pela 
SAE International. O sistema de freios é um com-
ponente essencial ao veículo, um item de segurança 
indispensável, mas pouco lembrado, só naqueles 
momentos cruciais pelos quais ninguém gostaria 
de passar. O seu incorreto dimensionamento acar-
retará em resultados não muito agradáveis, trata-se 
de um sistema que não permite falhas. O trabalho 
desenvolvido qualifica-se quanto a natureza, como 
do tipo pesquisa aplicada e como motivação, a ne-
cessidade de produzir conhecimento para aplica-
ção de seus resultados, com o objetivo de constru-
ir para fins práticos (BARROS; LEHFELD, 1989). 
Foram analisados materiais referentes à dinâmica 
veicular e foi possível desenvolver uma ferramenta 
bastante prática para os projetistas de freios, um 
dimensionador para sistemas de freios de veícu-
los monopostos. Para o seu funcionamento é ne-
cessário que o projetista forneça os dados iniciais 
de projeto (peso do veículo, altura, largura...) que o 
programa realiza os cálculos e retorna com o siste-
ma dimensionado. A pesquisa se baseia nos con-

ceitos da dinâmica veicular (GILLESPIE, 1992) e 
no projeto de freios (LIMPERT, 1999). 

Introdução 
Com a invenção da roda, surgiram os pri-

meiros veículos que facilitaram a vida do homem, na 
locomoção e transporte de carga. Também surgiu o 
primeiro dilema, a roda possibilitava a movimenta-
ção dos veículos, mas o que fazer para interromper 
tal movimento? Eis que surgem os primeiros siste-
mas de freios, que a princípio eram muito rústicos e 
foram criados para auxiliar o homem a interromper 
o movimento dos veículos primitivos. Os veículos 
foram se desenvolvendo e ficando mais rápidos, de-
mandando dispositivos de freios mais eficientes até 
chegar aos modelos atuais.

A seguinte ideia consiste no dimension-
amento do sistema de freios para um veículo tipo 
Fórmula de alto desempenho, atendendo todas as 
normas exigidas pela da SAE International, propi-
ciando uma maior segurança a todos que estão ao 
redor do veículo e sobretudo ao piloto. 

Os objetivos específicos são:
- Elaboração do primeiro sistema de freios 

para o protótipo do veículo fórmula da universi-
dade Tiradentes;

- Realizar a modelagem e análise computa-
cional deste sistema;

- Elaborar os desenhos detalhados dos el-
ementos que compõem o sistema de freios;

Este trabalho justifica-se pela carência 
de trabalhos relacionados ao dimensionamento 
de freios para veículos monopostos em âmbito 
nacional. Trata-se de um trabalho de suma im-
portância na área de engenharia mecânica, pois 
o sistema de freios é um item extremamente im-
portante no conjunto mecânico de um veículo e 
mais ainda por se tratar de um protótipo de alto 
desempenho, como é o caso do veículo objeto 
do estudo. Todo o estudo desenvolvido pode 
ser utilizado no dimensionamento de sistemas 
de freios para outros tipos de veículos, de maior 
ou menor porte.
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Materiais e métodos 
A metodologia baseou-se na obtenção de 

informações através da pesquisa em livros e in-
ternet. Como se trata de uma pesquisa aplicada, 
definiu-se como procedimento de execução:

Realizar um levantamento de informações 
acerca dos principais sistemas de freios utilizados 
e selecionar o que melhor se adapta ao veículo em 
questão.

Coletar dados referentes ao sistema de 
freios escolhido

Fazer um estudo dos procedimentos real-
izados para dimensionar um sistema de freios.

Revisão de literatura
O mecanismo de freio é constituído de dois 

elementos fundamentais, o elemento rotativo que 
fica acoplado à roda do veículo (geralmente disco 
ou tambor), e o elemento não rotativo (pastilha ou 
sapatas). O atrito resultante do contato destas duas 
peças, gera a força de frenagem necessária para re-
duzir a velocidade do veículo. O sistema de freios é 
um conversor de energia que transforma a energia 
cinética do automóvel em energia térmica que será 
dissipada no ar. (COSTA, 2002).

Segundo Limpert(1999), na maioria dos 
casos, o engenheiro de freio tem os seguintes da-
dos disponíveis na concepção dos freios de um 
veículo. Em alguns casos, certos dados tais como 
o peso máximo pode mudar já que um veículo 
inteiramente novo é desenvolvido: Peso vazio e 
carregado do veículo, distribuição de peso estáti-
ca (vazio e totalmente carregado), distância entre 
eixos, centro de altura de gravidade (vazio e total-
mente carregado), função do veículo pretendido, 
pneu e tamanho do aro, velocidade máxima, nor-
mas de frenagem.

Resultados e Discussão
Para facilitar os cálculos, foi criado um pro-

grama no Simulink/Matlab para auxiliar nos cálcu-
los, e propiciar um ambiente amigável e intuitivo 
para o projetista.

Figura 1 – Programa para cálculos de frenagem.

Conclusões
Temos como resultados, uma modelagem 

do sistema de freios que poderá ser utilizada na 
concepção de veículos, de forma segura, intuitiva 
e prática. Levando em conta todos os requisitos 
de segurança, a partir deste dimensionamento é 
possível trabalhar com o freio no seu limite de fre-
nagem e além de possibilitar o travamento das 4 
rodas ao mesmo tempo.
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Resumo: 
A busca por energias renováveis tem inten-

sificado a cada ano, com isso, as células a com-
bustível têm sido uma alternativa altamente efi-
ciente. Neste trabalho foi estudada a sínteses de 
nanopartículas casca-núcleo Pt@Ni/C usando 
diferentes temperaturas de síntese. Estes catalisa-
dores foram aplicados no estudo da eletro-oxida-
ção de etanol em eletrólitos ácido e alcalino com 
variação de temperatura, para aplicação em células 
a combustíveis de etanol direto.

Introdução
O crescente aumento da demanda energética 

mundial tem intensificado a busca por novas fontes 
de energia renováveis e não poluentes. Entre estas, a 
tecnologia de células a combustível tem se mostrado 
uma alternativa promissora [1]. Estes dispositivos 
são capazes de converter energia química em ener-
gia elétrica e calor através de um par de reações ele-
troquímicas acopladas, de maneira mais ecológica e 
eficiente do que os sistemas de combustão usados 
atualmente para produção de energia. 

Para isso é necessário o uso de catalisadores, 
capazes de quebrar a ligação C-C da molécula de 

etanol, bem como permitir a sua total oxidação [2]. 
O etanol tem recebido destaque, por ser renovável 
e com possibilidade de produção através da bio-
massa.  Eletrocatalisadores a base de platina são 
apropriados para a oxidação eletroquímica do eta-
nol, porém, exibem habilidade limitada e são desa-
tivados rapidamente devido ao bloqueio de sítios 
ativos pelos intermediários da reação [3].

A fim de melhorar o atividade catalítica 
de materiais, muitos esforços têm sido dedicados 
ao desenvolvimento de catalisadores bimetálicos 
Pt@Ni/C. Estes catalisadores bimetálicos têm-se 
mostrado promissores para reduzir a carga de Pt, 
mas ainda mantendo alta atividade catalítica, re-
duzindo assim a formação de intermediários. 

Materiais e métodos
A síntese de nanopartículas foi baseada na 

metodologia que usa etileno glicol como agente redu-
tor, proposta por Li et al. (2010). Os catalisadores 
foram preparados utilizando o método de redução 
química. Após sua preparação foram caracterizados 
eletroquimicamente por voltametria cíclica e fisica-
mente por difratometria de raios X (DRX). 

Para estudar a estabilidade dos catalisa-
dores, assim como, a eficiência destas nanopartícu-
las frente à reação de oxidação de etanol foram 
utilizadas as técnicas eletroquímicas de voltametria 
cíclica e de cronoamperometria.

Resultados e Discussão 
Inicialmente foi estudada a atividade 

catalítica de nanopartículas Pt@Ni/C na razão 
nominal (3:1) sintetizadas à 80ºC, 120ºC e 
160ºC em eletrólito 0,5 mol L-1 de H2SO4 e 
em eletrólito 0,5 mol L-1 de KOH. Observa-se 
na Figura 1a e 1b que os perfis voltamétricos 
mostram-se condizentes com uma estrutura 
casca-núcleo, devido à aproximação com o 
comportamento próprio da Pt em meio ácido 
e básico, relacionado às regiões de adsorção e 
dessorção de hidrogênio molecular em sítios 
de Pt e a formação e redução de óxidos.
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A Figura 2 mostra o estudo de oxidação de etanol 
a 0,5 mol L-1 em H2SO4 e KOH. Quando com-
paradas as Figuras 2a e 2b nota-se um aumento 
na atividade catalítica para na oxidação de etanol, 
resultando numa maior capacidade para quebra da 
ligação C-C em meio de pH elevado. Atribui-se que 
o efeito encontrado para o meio básico é resultado 
da presença do Ni, já que publicações mostram que 
a Pt é mais catalítica em meio ácido do que em meio 
básico. O catalisador Pt@Ni sintetizado a 120°C foi 
mais ativo do que os demais catalisadores em meio 
ácido. Já em meio básico, o catalisador mais ativo 
foi aquele sintetizado a 80°C. Nota-se que todos os 
três catalisadores casca-núcleo são mais eficientes 
do que a Pt pura em meio básico.

Figura 1 – Voltamogramas cíclicos obtidos 
para nanopartículas Pt@Ni/C 3:1 sintetizadas nas 
temperaturas de 80ºC, 120ºC e 160ºC nas soluções 
de (a) 0,5 mol L-1 de H2SO4 e (b) 0,5 mol L-1 de 
KOH, a 20 mV s-1.
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Figura 2 – Voltamogramas cíclicos 
obtidos para nanopartículas Pt@Ni/C 3:1 
sintetizadas nas temperaturas de 80ºC, 
120ºC e 160ºC nas soluções aquosas de (a) 
0,5 mol L-1 de H2SO4 + 0,5 mol L-1 C2H6O e 
(b) 0,5 mol L-1 de KOH + 0,5 mol L-1 C2H6O. 
n = 20 mV s-1.

Conclusões
Desta forma pode-se concluir que a maior 

atividade encontrada para as nanopartículas Pt@
Ni em meio básico é atribuída à presença do Ni na 
composição.
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Palavras-chave: Titanato de bário, sol-

gel proteico, difratometria de raios X. 

Resumo: 
O titanato de bário possui estrutura crista-

lina do tipo perovskita e apresenta propriedades 
dielétricas, ferroelétricas entre outras. Devido a 
sua alta constante dielétrica, ele possui um grande 
potencial de aplicação como agente aquecedor 
para produção de biodiesel. Existem vários mé-
todos de produção desse material, porém, o de-
senvolvimento de novas rotas de síntese tem o 
interesse de diminuir custos de produção. Neste 
trabalho, foram produzidas nanopartículas de ti-
tanato de bário utilizando o método sol-gel pro-
teico, inédito na literatura para a produção desse 
composto. A fase cristalina única do BaTiO3 foi 
obtida utilizando 20 mL água de coco com cal-
cinação a 1100 °C/4 h. A estrutura cristalina foi 
confirmada através de medidas de difratometria 
de raios X (DRX).

Introdução
O titanato de bário (BaTiO3-BT) é um ma-

terial cristalino com estrutura do tipo perovskita 
e que possui propriedades dielétricas, ferroelétri-
cas, piezoelétricas e eletro-ópticas [1], sendo, por 
isso, muito utilizado em componentes eletrônicos 
como capacitores, transdutores e termistores. 

Entre as varias aplicações desse material, 
uma possível vertente de aplicação é como agente 
aquecedor na produção do biodiesel em reatores 
de micro-ondas. Sua alta constante dielétrica per-
mite alta absorção das micro-ondas, enquanto 
sua alta tangente de perda promove a formação 
de “pontos quentes” no meio reacional, maximi-
zando o aquecimento da mistura e reduzindo os 
custos da produção.

Devido à grande importância científica e 
industrial do BT, existem várias rotas de síntese 
desse material, como a síntese de estado sólido, 
sol-gel e Pechini. Em geral, essas rotas requerem 
altas temperaturas de síntese e utilização de pre-
cursores tóxicos como os alcóxidos. A substi-
tuição por rotas mais simples e baratas é uma 
opção interessante para a produção de materiais 
nanoestruturados.

O processo sol-gel proteico consiste em 
uma rota sol-gel alternativa onde a água de 
coco é utilizada na dispersão dos sais precur-
sores em substituição aos alcóxidos metálicos 
empregados no processo convencional. Ape-
sar de ser uma rota relativamente nova, vem 
sendo empregada com sucesso na produção 
de nanopartículas e filmes finos de óxidos 
metálicos. Dentre as vantagens dessa rota es-
tão: a simplicidade metodológica, baixa toxi-
cidade e abundância do precursor molecular. 
Este trabalho teve como objetivos produzir 
nanopós de BaTiO3 pelo método sol-gel pro-
teico variando parâmetros como o volume do 
precursor, temperatura e tempo de calcinação. 
Assim como caracterizar os materiais produ-
zidos através de técnicas como difratometria 
de raios X (DRX), microscopia eletrônica de 
varredura (FEG-MEV).
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Materiais e métodos
As amostras de BaTiO3 foram produzidas 

através do método sol-gel proteico utilizando o 
cloreto de titânio (III) (TiCl3) e o acetato de bário 
(Ba(CH3COO)2) como sais precursores. A água 
de coco utilizada foi extraída do fruto verde e fil-
trada em filtro de papel.

Inicialmente, a quantidade estequiomé-
trica do acetato de bário foi dissolvido em um 
béquer com água destilada sob agitação magné-
tica. Após a total dissolução foi adicionado tri-
cloreto de titânio também em quantidade este-
quiométrica e, posteriormente, a água de coco. 
A mistura era mantida sob agitação durante 
30 min e, em seguida, a solução foi aquecida a 
100 °C até a secagem completa da água. Nesta 
etapa, a quantidade de água de coco foi variada 
em 20, 25 e 30 mL. Após a secagem, o pó era 
pré-calcinado a 200 °C/4 h e posteriormente 
calcinado em diferentes temperaturas variando 
entre 500 e 1100 ºC por 4 horas em um forno 
tipo mufla.

Resultados e Discussão
O processo de obtenção da fase crista-

lina do BaTiO3 envolveu a produção de diversas 
amostras variando a quantidade de água de coco 
e a temperatura de calcinação dos pós. A forma-
ção da fase foi monitorada através de medidas de 
difratometria de raios x (DRX).

Na Figura 1 são apresentados os padrões 
de difração das amostras preparadas com 20, 
25 e 30 mL de água de coco e calcinadas a 1100 
ºC por 4 horas. Esta foi a melhor condição de 
calcinação encontrada para todas as amostras. 
Em todos os padrões é possível constatar a 
presença dos picos de difração do BaTiO3 na 
fase cúbica, em concordância com a ficha cris-
talográfica de número 75-2122 do banco de da-
dos do ICDD (International Centre for Diffraction 
Data), cuja reflexão mais intensa encontra-se 
na posição angular entre 35 e 40 °. 

10 20 30 40 50 60 70 80
0

200

400

600

800
 [00-075-2122] Padrão BaTiO3

BaTiO3- 30 mL

BaTiO3- 25 mL

BaTiO3- 20 mL

 

 

in
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

)

2 Theta

BT-SGP-1100C/4h

Figura 1 – Comparação das amostras de 
BaTiO3 puro produzido pelo método sol-gel pro-
teico calcinado a 1100ºC/4h variando a quanti-
dade de água de coco.

 
Comparando os três padrões, observa-se 

a presença de picos espúrios não identificados 
nas amostras produzidas com a menor e a maior 
quantidade de água de coco (20 e 30 mL, respec-
tivamente), o que revela a forte influência deste 
parâmetro no preparo do material. A fase crista-
lina única do titanato de bário foi conseguida para 
o material produzido com 25 mL de água de coco. 

Conclusões 
O método sol-gel proteico mostrou-se efici-

ente na produção do titanato de bário. A quantidade 
de 25 mL de água de coco favoreceu a formação de 
picos de difração mais intensos e com fase única 
do BaTiO3 para calcinações a 1100 °C. Na etapa 
atual do trabalho estão sendo realizadas imagens de 
microscopia eletrônica de varredura para avaliar a 
morfologia e o tamanho das partículas produzidas.
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Palavras-chave: Segurança, script, in-
formação.

Resumo
Atualmente a segurança da informação é 

uma área que está apresentando um destaque el-
evado em praticamente todos locais empresarial, 
pois ultimamente os ataques aos dados de infor-
mações estão cada vez mais em evidência, entre 
eles estão as espionagens e coleta de informações 
confidenciais. O projeto cujo tema trata de segu-
rança da informação, tem como objetivo realizar 
criações de scripts de auditoria e tentar minimizar 
esses ataques que é essencial em qualquer ambi-
ente tecnológico. 

Introdução 
Utilizaremos os scripts de auditoria para 

proteger ou barrar os ataques aos sistemas de 
informação. Os scripts não permitirão a in-
trusão e a modificação desautorizada de da-
dos ou documentos registrados, sendo assim, 
ele irá prevenir, detectar, deter e documentar 
eventuais ameaças ao longo das verificações 
que serão feitas. Os acessos às tecnologias da 
informação aumentam a cada dia que passa, 
tornando indispensável a segurança das infor-
mações transmitidas na rede. Com o auxílio 
de scripts os administradores de redes podem 
possibilitar a segurança e confiabilidade das in-
formações transmitidas, reduzindo os índices 
de vulnerabilidade e ataques em sua Lan. O que 

determina se o script será executado é o tipo e 
o conteúdo da regra em si. A regra é definida 
pelo desenvolvedor do script que irá produzir 
a varredura na rede. 

Materiais e métodos 
Estamos focados nas pesquisas de diversos 

livros da área e artigos confiáveis, sobre a segu-
rança da informação.

 Utilizei o livro Classic Shell Scripting 
de Arnold Robbins, onde retirei as principais 
informações sobre os scripts que são trabalha-
dos no ambiente shell, nele mostra todos os 
comandos que precisamos utilizar para desen-
volver códigos no shell script. Foi feito um 
estudo aprofundado sobre o bash scripting 
através de uma apostila disponibilizada pelo 
o orientador Fabio Gomes Rocha, esse docu-
mento também mostra vários comandos que 
podemos utilizar no decorrer das atividades. 
Realizei pesquisas dos anais da SBRC no perío-
do de 1984 a 2015 voltados para o tema da Ini-
ciação Científica. 

Resultados e Discussão 
Os resultados, obviamente, são as ativi-

dades cumpridas ao longo do projeto. Esse pri-
meiro contato com a Iniciação Científica é es-
sencial para o reconhecimento nos estudos, na 
universidade, ser agradecida pelos orientadores 
e colaboradores do projeto. Sempre temos que 
estar atento aos assuntos atuais, ser responsáv-
el com as pesquisa e entregas de relatórios nas 
datas almejadas, ou seja, aprendemos pela par-
ticipação em atividades, lendo livros e artigos, 
pesquisando, interagindo e solucionando prob-
lemas de invasões/ataques.
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Palavras-chave: Qualidade de Software; 
Processo do Software, Métodos.

Resumo: 
A busca pela melhoria do Processo de 

Desenvolvimento de Software (PDS) tem se 
apresentado como uma tarefa árdua para as 
empresas da área, isso porque são apresentados 
cenários complexos, com mudanças constan-
tes, evolutivas que demandam cada vez mais 
por um software com qualidade, baixo custo e 
cronogramas irreais. Além destas dificuldades, 
existe o problema em se implantar práticas 
para melhorias no PDS, preconizadas por pa-
drões e modelos de referência para qualidade 
do PDS, isso porque existe a falta de motivação 
da equipe, apoio da alta gerência e restrições 
financeiras especialmente para as pequenas e 
médias empresas (PME). Neste contexto sur-
giu uma iniciativa com o intuito de melhorar a 
capacidade de desenvolvimento de software nas 
organizações brasileiras, o modelo de Melhoria 
de Processo do Software Brasileiro (MPS.BR), 
que busca prover para as PME certificações a 
preços acessíveis. Porém grande parte das PME 
ainda desconhecem como garantir a qualidade 

do PDS através do modelo MPS.BR. Esta pes-
quisa pretende definir uma ontologia para car-
acterização do cenário atual das empesas de 
desenvolvimento de software de Sergipe, iden-
tificando as deficiências existentes, as práticas 
dos métodos de desenvolvimento de software 
mais utilizadas por estas empresas, e a partir 
deste diagnóstico, indicar que(ais) processo(s) 
ou nível MRMPS-SW é mais adequado para a 
implementação, de forma a minimizar ou re-
solver os problemas existentes garantindo a 
maturidade do PDS. 

Introdução 
Uma das metas básicas da Engenharia de 

software é prestar o devido suporte a produção 
de software com qualidade disponibilizando 
métodos, técnicas e ferramentas para este 
fim.  Essa percepção é originada a partir de 
diferentes pontos de vista sobre a qualidade 
inerente às suas diversas definições (WEISS e 
POMBERGER, 2009). Assim, neste trabalho, 
serão abordados temas que buscam apoiar 
essa qualidade como as práticas dos métodos 
de desenvolvimento de software, estrutura do 
programa MPS.BR juntamente dos seus níveis, 
apresentando resultados quantitativos e quali-
tativos da adoção e disseminação do MPS.BR 
na indústria de desenvolvimento de Software em 
Sergipe. Buscando apresentar que diante das 
práticas da Engenharia de Software utilizadas 
pela empresa, o estado pode obter um maior 
número de empresas certificadas, destacando 
e garantindo a qualidade de software do estado. 

Materiais e métodos
De acordo com os conceitos de metodo-

logia da pesquisa, este trabalho pode ser classi-
ficado da seguinte forma (SEVERINO, 2007):

do ponto de vista da sua natureza é uma 
pesquisa aplicada, tem o objetivo de gerar con-
hecimentos para aplicabilidade prática dirigida 
à solução de problemas específicos;

do ponto de vista de seus objetivos é uma 
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pesquisa exploratória, visa proporcionar maior 
familiaridade com o problema - com vistas a 
torná-lo explícito ou a construir hipóteses. En-
volve levantamento bibliográfico, aplicação de 
questionários e entrevistas. 

do ponto de vista dos procedimentos 
técnicos, pode ser considerada uma pesquisa 
bibliográfica, elaborada a partir de material já 
publicado, através de uma revisão sistemática 
da literatura, sendo feito um levantamento dos 
trabalhos relacionados ao contexto deste tra-
balho. A tática de pesquisa será realizada em 
bases de dados acessadas por meio do Portal 
Brasileiro de Periódicos da Agência Brasileira 
de Apoio e Fomento à Pesquisa (CAPES), Bib-
lioteca Digital ACM, IEEE Xplore, ScienceDi-
rect – Elservier, SpringerLink, Wiley Inter Science 
Journal Finder, Scopus, Compendex, Web of  Science, 
entre outros. 

estudo de caso, que abrange o estudo 
profundo e exaustivo, através de levantamen-
tos envolvendo a interrogação direta das pes-
soas cujo comportamento se deseja conhecer, 
de maneira que se permita o seu amplo e de-
talhado conhecimento, além de um esforço 
adicional para a realização de uma pesquisa 
de campo visando buscar uma oportunidade 
de inovação nas empresas desenvolvedoras de 
software do estado de Sergipe.

Resultados e Discussão 
Como este artigo se encontra em fase de 

produção bibliográfica, apenas com resultados 
comparativos sobre trabalhos relacionados, 
contudo, vislumbra-se que quando iniciado 
a pesquisa de campo o trabalho será possível 
atingir o objetivo geral deste trabalho, definin-
do uma ontologia para caracterização das em-
pesas de desenvolvimento de software de Ser-
gipe, identificando as deficiências existentes, as 
práticas dos métodos de desenvolvimento de 
software mais utilizadas por estas empresas, 
e a partir deste diagnóstico, indicar que(ais) 
processo(s) ou nível MRMPS-SW é mais ad-

equado para a implementação, de forma a 
minimizar ou resolver os problemas existentes 
garantindo a maturidade do processo de desen-
volvimento de software.

Conclusões
Durante o desenvolvimento deste trab-

alho foi possível notar que buscar a definição 
de um processo de software não é uma atividade 
simples, pois são exigidos experiência 
e conhecimentos de vários aspectos da 
Engenharia de Software. Desta forma, vários 
fatores deverão ser levados em consideração 
como: as reais necessidades e características 
da organização, técnicas e métodos que serão 
utilizados para implementar o projeto, confor-
midade perante os padrões e modelos de refer-
ência, restrições de negócio (financeiro, prazo 
e etc), dentre outros. 
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Resumo: 
A energia solar, fonte de energia alterna-

tiva, renovável e limpa, tem sido empregada para o 
preparo de alimentos com maior intensidade nos 
últimos anos. A pesquisa tem como objetivo estu-
dar e avaliar o uso da energia solar térmica de baixa 
temperatura para o processamento de produtos da 
mangaba, da manga e de frutas em geral com con-
trole de temperatura utilizando instrumentação 
eletrônica de baixo custo com o uso da placa de 
Arduíno, termopares, ventiladores e sensores de 
umidade. Foram construídos dois diferentes seca-
dores solar, um que recebe irradiação solar direta 
sobre os alimentos e, outro que processa os ali-
mentos por indireta de calor sobre os alimentos. 
Como passo inicial foi possível a elaboração dos 
secadores com baixo custo, e também a formu-
lação de algumas mantas de frutas. Este trabalho 
inicial permitiu visualizar: (i), curvas de degrada-
ção das polpas das frutas e das mantas utilizando 
técnicas de analise térmica (TG/DTA/DSC); (ii), 
determinar espessuras médias finais das mantas 
que variaram entre 0,6 e 2,0 mm ±0,05 mm, e; 

(iii), calcular o rendimento do produto que nesta 
etapa inicial do projeto girou em torno de 50%. 
De acordo com os experimentos iniciais, acatando 
o pequeno número de experimentos realizados, 
foi verificado que o secador de incidência da ra-
diação solar direta atingiu temperaturas mais el-
evadas. Portanto, garantimos a utilização de uma 
fonte de energia gratuita na produção de alimentos 
produzindo produto naturais, saudáveis, de baixo 
custo, sem adição de conservantes, corantes, anti-
oxidantes e utilizando matérias-primas regionais e 
processados por meio da agricultura orgânica. 

Introdução
A utilização da energia solar nos últimos 

anos tem recebido um extraordinário destaque, 
por se tratar de uma fonte de energia alternativa 
limpa e renovável. Isto se deve ao aumento da es-
cassez dos combustíveis fósseis como o carvão, 
petróleo e gás (EL-SEBAII e SHALABY, 2012).

Para a ascensão de pequenos produtores de 
alimentos, a união da utilização da energia solar 
com a diversificação dos produtos, para agregar 
valor da matéria-prima como a manga e a mang-
aba, promove a igualdade e a inclusão social. O 
mesmo pode ser inserido em um mercado com-
petitivo, com alimentos produzidos a partir de 
uma forma sustentável (MALUF, 2004).

A manta, produto comercializado no exteri-
or, conhecido como “fruit leather”, é uma forma de 
processamento de frutas, que auxilia no aumento 
da vida de prateleira, pois utiliza a secagem como 
tecnologia (DEMARCHIA et al., 2013). A seca-
gem é a remoção de água ou de qualquer outro 
líquido, de um material sólido, pelo método de 
evaporação, que combina a transferência de calor 
e massa. Esta secagem pode ser realizada por seca-
dores de energia solar, que utilizam esta forma de 
energia de forma direta ou indireta (EVENAGE-
LISTA, 2008).

Materiais e métodos 
Foram construídos dois secadores solares, 

um secador direto como pode ser visualizado na 
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Figura 1 e outro indireto Figura 2 para a monta-
gem dos mesmos foi utilizado madeira, chapa de 
zinco, tela de alumínio, tela tipo moeda de aço 
inox, lã de rocha e vidro. Preferentemente foram 
utilizados materiais de baixo custo, todavia pre-
zando a qualidade.

   

                                                     
 Figura 1: Secador solar direto                              

  Figura 2: Secador Solar Indireto
Com o secador de exposição solar direta 

finalizado, foram iniciados testes para elabora-
ção das mantas. A temperatura interna do seca-
dor foi monitorada com o uso de ARDUINO e 
foram realizadas as análises térmicas, as espes-
suras médias finais do produto e o rendimento.

Resultados e Discussão 
A manta foi obtida com a utilização de 

Bandejas de silicone pretas foram adquiridas e 
postas sob as de alumínio, as quais foi possível 
remover todo o produto de forma homogênea. 

Com a avaliação da temperatura interna 
do secador, foi possível verificar que a tem-
peratura varia de acordo com a direção e velo-
cidade do vento, umidade do ar, dentre outros 
fatores não controláveis, conforme a Figura 3 .

Figura 3: Gráfico da temperatura interna 
do secador solar

A análise térmica, Figura 4 demonstrou a 
considerável perda da água da manta em relação à 
polpa da fruta, pois esta possui uma maior perda 
de massa inicial em relação àquela.

       

Figura 4: Resultado da Termogravimetria 
(TG/DTA) para a polpa e manta de mangaba

Conclusões 
O presente trabalho mostrou que foi pos-

sível a construção de secadores de frutas solares 
com exposição solar direta e indireta com um 
custo baixo, e que o secador de exposição solar di-
reta se mostrou muito eficiente durante a secagem, 
pois atingiu temperaturas elevadas no seu interior, 
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além disso, facilidade de operação e totalmente in-
dependente de energia convencional. 
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Resumo:
O presente trabalho visa estudar a degrada-

ção do herbicida glifosato padrão, utilizando a oxi-
dação anódica, sendo este um dos processos oxi-
dativos avançados. Fazendo uso de diferentes tipos 

de anodos Si/DDB e o Ti/Ru0,36Ti0,64O2, com isso 
investigou parâmetros como o pH, a intensidade 
de corrente e o suporte eletrolítico. A condição que 
apresentou uma melhor taxa de mineralização ocor-
reu com o Si-DDB na presença do cloreto de sódio 
(0,15M), em meio ácido (pH 3), densidade de cor-
rente 40 mA.cm² e a temperatura 25ºC.

Introdução 
O glifosato é o pesticida químico mais vendido 

do mundo, que vem contribuindo muito para o rendi-
mento das plantas (Roustan et al., 2014). Para o miner-
alizar foi utilizado oxidação anódica, neste os compos-
tos orgânicos contidos em solução contaminada são 
oxidados por transferência de carga diretamente do 
ânodo (Borràs et al., 2013). Dentre os ânodos utiliza-
dos, um foi do tipo Dimensionally Stable Anodes, DSA® 

De Nora, os quais são constituídos de um suporte me-
tálico barato e com resistência mecânica, sobre o qual 
são depositadas misturas de óxidos por decomposição 
térmica (Alves et al., 2012). E o ânodo de BDD, Dia-
mante Dopado De Boro que é um eletrodo de filme 
fino e são preferidos para a Oxidação Anódica porque 
possuem características como uma superfície inerte 
com propriedades de adsorção baixa, notável esta-
bilidade de corrosão, mesmo em meios fortemente 
ácidos. (El-Ghenymy et al., 2013). E como material 
catódico o aço inoxidável 316.

Materiais e métodos 
A degradação do glifosato foi realiza-

da através dos processos oxidativos avançados 
(POAs), à oxidação anódica, onde utilizou-se âno-
dos distintos: DSA e BDD e o cátodo Aço 316. 
Utilizando o potenciostato e variando os parâmet-
ros como o pH entre 3,0; 5,0; 7,0; 9,0 e Corrente: 
100; 200; 300; 400 mA. Todo o processo ocorreu 
em um período de tempo: 180 min e as análises 
do COT utilizando o TOC-L CPN da Shimadzu.

Resultados e Discussão 
Realizou-se a degradação do glifosato padrão 

a 100 mg/L de COT inicial, através dos processos 
de oxidação anódica na presença do anodo de DSA, 
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e o Cloreto de Sódio (0,15M) que serviu como ele-
trólito suporte. As variáveis analisadas foram o pH 
(3, 5, 7 e 9) e a densidade de corrente entre (10, 20, 
30 e 40 mA.cm²). Os resultados obtidos mostraram 
que as efi ciências de degradação foram melhores 
com o pH 3 e corrente de 40 mA.cm² resultando 
numa taxa de 91,43%. Sob mesmas condições de 
trabalho utilizou-se outro eletrólito suporte, o Na-

2SO4 (0,05M) porém os resultados foram insatis-
fatórios, pois o NaCl permite a geração de radicais 
oxidantes indiretos como o cloro e ácido hipoclo-
roso (PANIZZA E CERISOLA, 2009). 

Foram também realizados experimentos 
com ânodo Si/ DDB, o eletrólito foi o NaCl (0,15 
M), a temperatura 25 °C, o pH (3, 5, 7 e 9) e a den-
sidade de corrente entre (10, 20, 30 e 40 mA.cm²). 
A melhor taxa de degradação foi com o pH 3, cor-
rente de 40 mA.cm², onde obteve-se 99,24% de 
mineralização. Repetiu este mesmo procedimento, 
porém com o Na2SO4 (0,05 M), e proporcionou 
97,15% de mineralização do herbicida na densi-
dade de corrente de 40 mA.cm-².

 

Figura 1- Efeito da intensidade de corrente no 
processo de OA com utilização dos ânodos de DSA (a) 
e BDD (b). (♦- 100 mA, ■-  200 mA, ▲- 300 mA e ●- 
400 mA) à pH 3 e 0,15 N de NaCl.

Conclusões 
Dentre os pHs estudados, as soluções áci-

das mostraram-se mais efi cientes que as demais, a 
efi ciência do processo diminuiu em meio básico. 
Este comportamento é atribuído à geração do 
radical HOCl a partir do sal empregado que é mais 
estável em soluções ácidas que neutras ou bási-
cas, onde decai a OCl-. A degradação do glifostao 
ocorre principalmente via ação do BDD, devido 
à sua capacidade de gerar grande quantidade 
de radicais OH. além de executar a combustão 
direta dos poluentes em solução.  Já em relação às 
correntes, foi constatado que quanto maior a cor-
rente, maior a taxa de degradação.
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Resumo: 
Este trabalho objetivou avaliar o efeito da 

utilização de enxertos baseados em quitosana, 
fibroína e hidroxiapatita no controle sensório-
motor de ratos. Utilizaram-se 24 ratos, dividi-
dos em quatro grupos (Controle, CHI, CHI/SF, 
CHI/SF/HA), submetidos à cirurgia de remoção 
de um fragmento da porção média dos ossos pa-
rietais. No grupo controle, o defeito crítico foi 
preenchido com coágulo sanguíneo. Nos grupos 
experimentais, o defeito foi preenchido com enx-
erto 3D. Foram executados testes funcionais que 
avaliaram a hiperalgesia mecânica, hiperalgesia té-
rmica e função neuromuscular. Realizaram-se tes-
tes pré-cirúrgicos e pós-cirúrgicos, após 7, 14 e 21 
dias. Analisando a hiperalgesia mecânica, todos os 
grupos apresentaram aumento no limiar no 7º dia 
pós-operatório. De modo geral, houve diminuição 
da resposta após esse período, não apresentando, 
no entanto, diferença significativa (p>0,05). Na 
avaliação da hiperalgesia térmica, os grupos apre-
sentaram aumento do limiar, comparando-se o 
período pré-cirúrgico ao 7º dia. A partir do 14º 

dia, os grupos experimentais apresentaram queda 
desse limiar. O comportamento do grupo foi simi-
lar, independente do período analisado (p>0,05). 
Na análise da função neuromuscular, observou-se 
aumento da média de força de preensão das pa-
tas. Apenas os grupos controle e CHI/SF/HA 
apresentaram redução no 21º dia. Apesar disso, 
o comportamento dos grupos manteve-se semel-
hante estatisticamente. Sendo assim, conclui-se 
que enxertos baseados em quitosana, fibroína e 
hidroxiapatita não alteraram o controle sensório-
motor de ratos. 

Introdução 
Aproximadamente 10% das fraturas ocor-

ridas em seres humanos apresentam retardo no 
processo de consolidação óssea. Sabendo disso, 
alguns biomateriais são produzidos com o intuito 
de substituir o tratamento tradicional (Cox et al., 
2015).  Um bom enxerto 3D não deve provocar 
déficit significativo de sensibilidade e função mo-
tora após sua implantação. A utilização de quitosa-
na (CHI) e fibroína (SF) como matriz orgânica em 
arcabouços que contem hidroxiapatita (HA) pode 
ser atrativa, pois o material vai aliar biocompatibili-
dade com boa força mecânica, modelagem e flexi-
bilidade (Cox et al., 2015).  Até o momento, não 
há relatos de trabalhos que avaliem a relação entre 
quitosana, fibroína e hidroxiapatita como enxertos 
3D aplicáveis a neurociência em testes in vivo. 

Materiais e métodos
Foram utilizados enxertos 3D de CHI (100), 

CHI/SF (50/50) e CHI/SF/HA (50/25/25) pro-
duzidos no Laboratório de Biomateriais da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 24 
ratos Wistar machos (300 a 400g) provenientes 
do Biotério Central da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS). Os animais foram divididos em 
quatro grupos (Controle, CHI, CHI/SF e CHI/
SF/HA), submetidos à cirurgia de remoção de um 
fragmento da porção média dos ossos parietais. A 
metodologia cirúrgica foram embasados através de 
Valiense et al (2011). No grupo controle, o defeito 
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crítico foi preenchido com coágulo sanguíneo. No 
grupo CHI, o defeito foi preenchido com o enx-
erto à base de quitosana; no grupo CHI/SF, com o 
enxerto à base de quitosana e fibroína; e no grupo 
CHI/SF/HA, com o enxerto à base de quitosana, 
fibroína e hidroxiapatita. Realizaram-se os testes 
funcionais de avaliação da hiperalgesia mecânica, 
hiperalgesia térmica e função neuromuscular. Os 
testes foram empregados 2 dias antes da cirurgia 
e após, no período de 7, 14 e 21 dias. Na análise 
estatística, foi utilizado o programa SPSS (v.15.0), 
onde se realizou o teste de Kolmogorov-Smirnov 
para a verificação da normalidade. Sendo identi-
ficada distribuição normal dos dados, utilizaram-se 
os testes paramétricos, Anova one-way, com pós-
teste de Tukey HSD e Dunnett 2-SIDD. O projeto 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
Animal da UFS (CEPA/UFS-1813).

Resultados e Discussão 
Analisando a hiperalgesia mecânica, tanto 

o grupo controle quanto os experimentais apre-
sentaram aumento no limiar no período de 7 
dias. De modo geral, houve diminuição da res-
posta após esse período, exceto no grupo con-
trole e CHI/SF/HA, cujos limiares aumentaram 
nos períodos de 14 e 21 dias, respectivamente. 
Segundo Bertolini et al (2012), o aumento desse 
limiar pode demonstrar diminuição do quadro de 
hiperalgesia, isso poderia indicar aumento da re-
sposta dolorosa nos grupos CHI e CHI/SF após 
o 7º dia. No entanto, os resultados não foram 
estatisticamente significantes (p>0,05). Na hip-
eralgesia térmica, todos os grupos apresentaram 
aumento do limiar no período de 7 dias. A par-
tir do 14º dia os grupos experimentais tiveram 
queda progressiva desse limiar. Segundo Temb-
hurne; Sakarkar (2011), o aumento da hiperalge-
sia térmica indicaria perda da percepção da dor, 
atribuída a possíveis danos nervosos. A ausência 
de diferenças estatísticas entre o grupo controle 
e os experimentais sugere que as alterações no 
limiar tenham ocorrido devido ao procedimento 
cirúrgico e não pela implantação dos enxertos 

3D. Por fim, na análise da função neuromuscu-
lar, houve um aumento progressivo da média de 
força de preensão das patas. Observou-se dife-
rença estatística entre o período pré-cirúrgico e 
o 7º dia (p<0,05). Os grupos controle e CHI/
SF/HA apresentaram leve queda na resposta no 
período de 21 dias. Tembhurne; Sakarkar (2011) 
relataram redução da força de preensão, como 
indicação de fraqueza muscular e indução a neu-
ropatia. No presente estudo, houve aumento da 
média de força de preensão em todos os grupos, 
o que pode indicar a manutenção da integridade 
neuromuscular, mesmo após o procedimento 
cirúrgico. O comportamento dos animais entre 
grupos manteve-se semelhante estatisticamente 
(p<0,05).

Conclusões 
Pode-se concluir, através da metodologia 

aplicada, que a utilização dos enxertos 3D testados 
não interfere significativamente no controle sen-
sório-motor de ratos. Acredita-se que as alterações 
ocorridas estejam atribuídas somente ao procedi-
mento cirúrgico.
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Resumo:
A fibrose pulmonar é uma doença crônica 

caracterizada por processos inflamatórios que re-
sultam em proliferação de fibroblastos e deposição 
de tecido conjuntivo no parênquima pulmonar, 
causando deterioração da função. O trabalho tem 
como objetivo, verificar os efeitos do óleo essen-
cial da Alpinia zerumbet na fibrose pulmonar induz-
ida por bleomicina em ratos (10U/Kg). A amostra 
foi constituída por 15 animais divididos em três 
grupos (n=05): a) Controle: foram submetidos a 
terapia inalatória com apenas solução salina, mas 
foram induzidos com Bleomicina; b) padrão con-
vencional: foram tratados com Deflazacorte 1ml/
kg; c) teste: foram submetidos à terapêutica pelo 
OEAz a 0,05ml/10kg. E subdivididos em 3 temp. 
Após cada tempo de tratamento, foi realizada a 
eutanásia dos ratos e a remoção dos pulmões, os 
quais foram processados para análise morfológica 
do infiltrado inflamatório, categorização do grau 
de fibrose pulmonar e testes bioquímicos. O pro-

grama Graphpad Prism 6.01 foi utilizado para 
análise estatística dos graus de fibrose pulmonar 
com Teste ANOVA ONE WAY com Pós-teste 
Tukey, valores de p < 0,05 foram e foram consid-
erados significativos. Foi verificado se o processo 
inflamatório induzido pela bleomicina e tratados 
com o óleo essencial Alpinia zerumbet (OEAz) se 
comportaram diferentemente na análise histológi-
ca do grupo controle e tratado com deflazacort 
em 3 dias a ser entregue em relatório parcial. Es-
ses dados estão sendo já analisados precisando de 
prorrogação do projeto para realizar as análises 
das alterações histopatológicas de inflamação em 
14 e 28 dias e lavado bronco alveolar pulmonar em 
3, 14 e 28 dias nos referidos animais. 

 
Introdução
Das pneumonias intersticiais idiopáticas a fi-

brose pulmonar é umas das mais comuns, porém 
com o pior prognóstico, apresentando uma exces-
siva deposição de matriz extracelular (HUNNI-
GHAKE; SCHWARZ, 2007; SMITH et al., 2010). 
A fitoterapia é uma boa opção de tratamento, visto 
que algumas plantas têm mostrado ações benéfi-
cas que podem agir diretamente na fisiopatologia 
dessa doença. (BEZERRA et al., 2000; LOREN-
ZI; MATOS, 2000). A Alpinia zerumbet da família 
Zingiberaceae, com sinonímia speciosa, é encontrada 
comumente no nordeste brasileiro. Estudos experi-
mentias com o óleo essencial dessa planta (OEAz) 
tem demostrado o seu potencial medicinal que tem 
efeito anti-oxidante, miorelaxante, cicatrizante e 
diferenciação/remodelação de tecido conjuntivo 
com influência nos fibroblastos. Devido a pre-
sença de monoterpenos na composição da Alpinia 
zerumbet foi encontrado os princípios ativos terpe-
no-04-ol (~38%) e 1,8 cineol (~18%), descritos 
por Santos et al. (2011). O terpeno-04-ol, principal 
composto atua em citocinas como IL-1β, TNF-α, 
IL-10 e PGE2 em monócitos humanos (AQUINO; 
SPOLIDORIO, 2014). E situações de indução de 
fibrose sugerindo aumento de TGF- β em enfermi-
dades teciduais (ABDEL NASER et al., 2005).
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Materiais e métodos 
A amostra foi composta por 15 ratos da 

raça Wistar (Rattus norvegicus albinus), do sexo 
feminino e masculino, do Biotério da Universi-
dade Tiradentes. Foram feitos 3 grupos de 5, to-
talizando os 15 animais. O tempo de tratamento 
foi de 3 dias. No grupo controle negativo (Ctrol): 
os animais foram submetidos à ação de fibrose 
pulmonar, tratados com solução salina. Grupo pa-
drão convencional – Deflazacorte (Delf): os ani-
mais foram tratados com Delfazacorte. E o grupo 
OEAz: os animais foram tratados com OEAz. 
O método sugerido por Rossari (2004) induz a 
FP por injeções intratraqueais em procedimento 
cirúrgico de sulfato de bleomicina, em doses de 
10 U/kg, animais anestesiados com Cloridrato de 
Ketamina a 10% (95 mg/kg) e Cloridrato de Xi-
lazina 2 % (12 mg/kg) e leitura em 3 dias após 
aplicação da belomicina. 

O modelo aqui sugerido apresenta procedi-
mento com anestesia dos animais da mesma forma 
descrita acima, seguida de palpação na traquéia e 
instilação (agulha de 100U) de sulfato de bleomici-
na no interior da traquéia em doses de 10 U/kg. 
Para se ter o acesso do lúmem da traqueia a agulha 
foi inclinada a 10º graus e 0,7cm acima da linha 
traçada no limite superior dos ombros dos ratos.

O programa Graphpad Prism 6.01 foi uti-
lizado para análise estatística dos graus de fibrose 
pulmonar com Teste ANOVA ONE WAY com 
Pós-teste Tukey, valores de p < 0,05 foram e foram 
considerados significativos.

Resultados e Discussão
Após verificação da indução da FP por ble-

omicina iniciou-se seu tratamento por três dias em 
duas terapêuticas: o primeiro, por tratamento com 
Deflazacorte (1mg/Kg) e o segundo com OEAz 
(0,05/10Kg), onde foram comparados ao grupo 
Controle, grupo lesão tratado só com soro fisiológico

Foram realizadas contagens de células infla-
matórias desse grupo piloto para indução da FP. 
As células mais encontradas foram células infla-
matórias polimorfonucleadas (linfócitos; p<0,05) 

e mononucleadas (macrófago; p<0,05), porém 
não houve diferença significativa entre esses dois 
tipos de células. Já em relação aos neutrófilo, 
monócito e plasmócito, os linfócitos e macrófa-
gos se apresentaram de forma diferente estatisti-
camente com p<0.05. As médias (± erro da média 
padrão) foram: linfócitos 128,5(±38,77); mac-
rófago 68(±43,6); neutrófilo 3,5(±1,89); monócito 
2(±0,52) e Plasmócito 1(±0,52).

Conclusões
Foi verificado que a indução foi satisfatória 

produzindo células inflamatórias decorrentes 
da FP pelo grupo Controle, com predomínio de 
linfócitos e macrófagos. O grupo tratado com o 
OEAz demonstrou melhor resultado em relação 
ao grupo Deflazacorte. Assim é possível indução 
de FP com bleomicina sem procedimento invasi-
vo. E o OEAz apresentou melhor ação anti-infla-
matória em relação ao Deflazacorte.

se comportaram diferentemente na análise 
histológica do grupo controle e tratado com de-
flazacort. Foram realizadas contagens de células 
inflamatórias do grupo piloto para indução da FP. 
As células mais encontradas foram células infla-
matórias polimorfonucleadas (linfócitos; p<0,05) 
e mononucleadas (macrófago; p<0,05), porém 
não houve diferença significativa entre esses dois 
tipos de células. Já em relação aos neutrófilo, 
monócito e plasmócito, os linfócitos e macrófa-
gos se apresentaram de forma diferente estatisti-
camente com p<0.05.As médias (± erro da média 
padrão) foram: linfócitos 128,5(±38,77); mac-
rófago 68(±43,6); neutrófilo 3,5(±1,89); monócito 
2(±0,52) e Plasmócito 1(±0,52).
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Resumo:
O objetivo deste trabalho foi estudar a seca-

gem convectiva-solar combinada com a desidrata-
ção osmótica da mangaba. Para tal foi feita a desid-
ratação osmótica (DO) da mangaba em diferentes 
condições de tratamento variando de 36°Brix a 
64°Brix. Os melhores resultados foram obti-
dos para as seguintes condições de desidratação: 
64°Brix/60rpm, 40°Brix/40rpm, 40°Brix/80rpm 
e 60°Brix/20W. As amostras com os melhores re-
sultados foram submetidas à secagem convectiva 
com circulação forçada de ar à 60ºC. Para curva de 
secagem determinada posteriormente foram en-
contrados valores finais de umidade entre 0,77% e 
3,02% (base úmida (b.u.)) para frutos pré-tratados 
(64°Brix/60rpm, 60°Brix/20W e 50°Brix/Sem 
Agitação) e entre 45,1 e 51,8 (b.u.) para frutos sem 
tratamentos. Os coeficientes de difusão determi-
nados por modelo de difusão esférica baseado na 
Segunda Lei de Fick foram maiores para os trata-
mentos osmóticos 64°Brix/60rpm e 60°Brix/20W 
com variação de 1,59 x 10-9 a 5,15 x 10-10 m²/s e 

respectivos coeficientes de regressão de 0,97 e 
0,96. Tais resultados evidenciam o aumento da 
eficiência na secagem quando combinada aos pré-
tratamentos osmóticos.

Introdução
Sergipe representa 55% da produção de 

mangaba (Hancornia speciosa) do país (IBGE, 2010). 
Entretanto grande parte da produção é perdida. 
Segundo Justus (2012) a durabilidade do produto 
está relacionada com o alto teor de água. Nesse 
contexto, a secagem é um método de conserva-
ção bastante utilizado na redução das perdas pós-
colheitas proporcionando um produto sólido de 
menor teor de umidade. Mas a secagem pode al-
terar algumas características sensoriais e valor nu-
tricional dos alimentos e requer alto gasto energé-
tico (RAGHAVAN ET AL., 2015). O objetivo do 
presente projeto foi estudar a secagem convectiva-
solar combinada com pré-tratamento osmótico 
(DO) e determinar os efeitos dos pré-tratamentos 
sobre a cinética de secagem. Nesta fase do projeto 
a secagem convectiva foi realizada em um secador 
com circulação forçada de ar.

 
Materiais e métodos 
Na desidratação osmótica, mangabas sani-

tizadas e secas superficialmente foram imersas 
em soluções osmóticas de sacarose em água com 
concentrações que variaram de 36°Brix a 64°Brix 
conforme planejamento. A proporção amostra-
solução foi suficiente para obtenção de um meio 
constante em todos os experimentos realizados. 
Os tratamentos osmóticos foram feitos a 30°C du-
rante 510minutos. A cada 90 minutos 3 amostras 
eram secas superficialmente e pesadas e 1 amostra 
era dividida ao meio para que fosse feita a medição 
do teor de sólidos solúveis em um refratômetro e 
a determinação da umidade em base úmida numa 
estufa a 105°C durante 24h. 1 amostra  in natura 
teve o mesmo destino de estudo. Os melhores re-
sultados foram obtidos foram destinados à seca-
gem em secador de bandejas com circulação for-
çada de ar, em suportes confeccionados com telas 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 616 ]

de material metálico. As amostras foram pesadas 
em intervalos de 120 minutos. A perda de peso foi 
acompanhada até a obtenção de peso constante, 
levando aproximadamente 37h. A umidade rela-
tiva do ar dentro do secador foi obtida no software 
Grapsi 5.1® a partir da temperatura e umidade rel-
ativa do ar ambiente medidas mediante um termo-
higrômetro (Incoterm +/- 0,01ºC). 

As curvas de secagem, razão de umidade 
adimensional versus o tempo de secagem, foram 
ajustadas por um modelo de difusão esférica 
baseado na Segunda Lei de Fick para descrever 
a transferência de massa com fluxo de líquido do 
interior da fruta. Fez-se o uso de regressão não-
linear para análise, pelo método Quasi-Newton. 
Para tais fins foi utilizado o programa Statistica 
v. 6.0®. O coeficiente de determinação (R²) e o 
desvio relativo médio (DRM) forram utilizados 
para se avaliar o ajuste dos modelos adotando um 
nível de confiança de 95%.

Resultados e Discussão 
A análise das mangabas antes do processo 

de DO forneceu umidade média em torno de 
85% ± 2,5 e o teor de sólidos solúveis de 13°Brix 
± 1,98. Os tratamentos que obtiveram maior 
eficiência foram: 64°Brix/60rpm, 40°brix/40rpm, 
40°brix/80rpm e 60°Brix/20W.

Na secagem convectiva os valores 
finais de umidade entre 0,77% e 3,02% 
(base úmida (b.u.)) para frutos pré-tratados 
(64°Brix/60rpm), (60°Brix/20W), (50°Brix/
Sem Agitação) e entre 45,1% e 51,8% (b.u.) 
para frutos sem tratamentos osmóticos foram 
encontrados. Os coeficientes de difusão 
foram maiores para tratamentos osmóticos 
64°Brix/60rpm, 60°Brix/20W, 50°Brix/ (Sem 
Agitação) com variação de 1,59 x 10-9 a 5,15 
x 10-10 m²/s e respectivos coeficientes de re-
gressão de 0,97 e 0,96, conforme mostrado na 
Tabela 1. A aplicação dos modelos empíricos 
(ME) de Page, Lewis e Henderson & Pabis ti-
veram resultados inferiores de ajuste quando 
comparadas com o modelo de Fick. Os DRM 

foram superiores a 0,22, sendo que as amostras 
pré-tratadas apresentaram DRM maior que as 
das amostras in natura.

Tabela 1 – Resultados do ajuste pelo modelo 
de Fick das curvas de secagem para diversos trata-
mentos osmóticos.

Tratamentos Osmóticos D (m²/s) R²

64°Brix/60rpm 1,59 x 10-9 0,97

50°Brix/S.A 4,27 x 10-10 0,95

60°Brix/20W 5,15 x 10-10 0,96

Os resultados obtidos evidenciaram que a 
DO influenciou positivamente o processo diminu-
indo o tempo de secagem convectiva.

Conclusões 
As condições de DO: 64°Brix/60rpm, 

40°Brix/40rpm, 40°Brix/80rpm e 60°Brix/20W 
obtiveram os melhores resultados em termos de 
desidratação . e diminuíram o tempo de secagem 
convectiva. O modelo de difusão esférica baseado 
na Segunda Lei de Fick mostrou-se adequado para 
ajustar as curvas de secagem com difusividade 
variando de 1,59 x 10-9 a 5,15 x 10-10 m²/s. O ajuste 
pelos modelos empíricos de Page, Lewis e Hen-
derson & Pabis apresentaram DRM maiores que o 
modelo de Fick.
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Resumo
Os veículos aéreos não tripulados (VANT) 

vem ganhando cada vez mais espaço em setores da 
economia global, como o agronegócio, vigilância 
aérea, construção civil, entre outros. O projeto tem 
por escopo a concepção, modelagem e construção 
de um quadricóptero controlado remotamente. O 
desenvolvimento desta aeronave superou grandes 
desafios, principalmente no tocante ao controle 
de estabilidade do quadricóptero, aquisição de 
sinais dos sensores utilizados e na construção dos 
algoritmos utilizados para filtragem Kalman dos 
sinais e controle dos motores. Foi utilizado uma 
metodologia clássica para projetos de engenharia a 
qual consiste nas etapas: concepção, modelagem e 
prototipagem. Todos os sinais foram integrados e 
utilizados na modelagem e simulação do controle 
PID dos motores, culminando na implementação 
de um protótipo físico. Os principais resultados 
são: disseminação de conhecimento multidisci-
plinar, dinâmica de voo e controle, o domínio de 
tecnologia, uma IMU e a criação do P-VANT.

Introdução
O avanço tecnológico, tanto no campo de 

controle como no campo da eletrônica, permite-
nos construir e aplicar os VANT’s em diversas 

aplicaçõeshttp://www.techtudo.com.br/noticias/
noticia/2013/12/drones-realizarao-entregas-da-
amazon-mas-servico-ainda-esta-em-testes.html. 
São várias áreas de aplicação dos quadricópteros 
e estão relacionadas com diversas atividades como 
levantamento topográfico e vigilância aérea. Per-
cebe-se a importância de uma aeronave autônoma 
quando são observadas as suas aplicações, sub-
stituindo muitas vezes um helicóptero.http://
www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/
noticia.php?artigo=mini-helicopteros-autono-
mos-drones-do-bem&id=010180131204http://
www.20minutos.es/noticia/1991937/0/drones-
aviones-no-tripulados/robots/usos-comerciales-
vigilancia/http://www.istoedinheiro.com.br/
noticias/mercado-digital/20140124/drones-inva-
dem-negocios/146050.shtml

Materiais e métodos
Os materiais utilizados foram: 4 motores 

brushless, 1 sensor acelerômetro, 1 sensor magnetô-
metro, 1 sensor giroscópio, 1 bateria de polímeros 
de lítio, fios de cobre, estrutura de testes confec-
cionada em madeira, computador, placa com mi-
crocontrolador, conectores e ferramentas.

O processo, propriamente dito, a ser usado 
para o desenvolvimento deste projeto começou 
com a concepção do quadricóptero que surgiu 
de um entendimento completo das especificações 
do projeto, tal conceito foi construído e testado. 
É muito importante que os componentes ideais, 
dos modelos matemáticos, representem os com-
portamentos de componentes físicos reais com 
um bom grau de precisão, pois foi a partir deles 
que a análise foi realizada se baseando em técnicas 
matemáticas e usada na previsão do comporta-
mento do modelo. Na análise comparando o com-
portamento desejável com o previsto foi feito um 
refinamento do modelo.

Na última etapa, o protótipo físico foi con-
struído. Técnicas de medição foram usadas para 
determinar o comportamento quantitativo, real, 
do sistema físico. Que resultaram em refinamentos 
do protótipo físico. Esse processo iterativo, onde 
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os modelos, componentes e sistemas foram refi-
nados, culminou com a criação do protótipo que 
cumpre com precisão as especificações de projeto, 
que atendeu os objetivos deste projeto.

Revisão de literatura
O filtro de Kalman (SANTANA, 2011) é 

um algoritmo que usa uma série de medidas obser-
vadas no tempo passado, corrompidas por ruído, 
realizando uma estimativa do valor que tenda a ser 
mais precisa do que a medida atual ruidosa. No 
projeto P-VANT, o filtro é usado para corrigir e 
integrar (fusão de dados) os sinais dos sensores na 
Unidade de Medida Inerciais (UMI), que possui 9 
graus de liberdade, sendo composta de três sen-
sores inerciais triaxiais, realizando medidas con-
fiáveis para o controle autônomo.

A melhor solução para controlar um siste-
ma na qual um modelo físico é desconhecido ou 
de difícil modelagem é a combinação de três mo-
dos de controle, que resulta em um controlador 
conhecido como controlador PID (BOLTON, 
2010). As regras de Ziegler e Nichols podem ser 
usadas para a sintonia de controladores PID, elas 
mostram como deve ser feita essa sintonia (OGA-
TA, 1993). O PID é uma das estratégias mais uti-
lizadas pela sua robustez. Por isso foi escolhido 
para realizar o controle autônomo, possibilitando 
uma resposta rápida e segura para o controle dos 
motores.

Resultados e Discussão
Com todas as peças fixas à estrutura de 

alumínio (onde é possível ver a aeronave montada 
na estrutura de testes), foi verificado que os mo-
tores têm potência suficiente para alçar voo e os 
algoritmos de filtragem Kalman reagiram bem ao 
trabalharem com o ruído produzido pelos motores.

Foi desenvolvida uma interface de visualiza-
ção de dados (como pode ser vista logo abaixo), 
implementada na linguagem de programação Pro-
cessing, onde é possível visualizar dados fornecidos 
pela aeronave como ângulos de Roll, Pitch e Yaw, 
de Set Point e da UMI, força de empuxo dos mo-

tores, número de ciclos e o erro de Set Point que 
alimenta o PID.

Figura 1 - Interface de visualição e resulta-
dos da filtragem (Fonte própria)

 

No gráfico acima é possível observar o com-
portamento do filtro de implementado no micro-
controlador ATMEL 328p. Onde são comparados 
os sinais reais, ruidosos e filtrados, verificando-se 
que a performance do filtro é satisfatória, tratando 
os erros dos sensores. Outro resultado decorrente 
são os algoritmos (implementados em linguagem 
C++) de filtragem e fusão de dados com Filtro de 
Kalman, além da criação de estratégias de navega-
ção, da UMI e controle PID. 

Conclusões
Conclui-se que o projeto apresenta alto 

grau de flexibilidade, características em geral que 
não são encontradas nos sistemas comerciais dis-
poníveis, pois apresentam limitações de expansão, 
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configuração e programação. Já a aeronave em 
questão é uma plataforma altamente configurável, 
tornando o P-VANT uma plataforma altamente 
versátil, robusta e adaptável em qualquer aplicação 
desejada pelo usuário.
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Resumo: 
Nesta pesquisa o principal objetivo é de 

analisar os métodos de engenharia de requisitos e 
as técnicas de elicitação, seleção, validação e ge-
rencia de requisitos. Além de investigar tais mé-

todos em projetos de software de forma estática 
para verificar quais técnicas podem ser integradas 
as metodologias lean. O motivo que se deseja uti-
lizar tais técnicas para uso em metodologias ágeis 
se deve ao fato de que a produção de software tem 
sido alterada com o surgimento das metodologias 
ágeis, mas a forma de se fazer engenharia de requi-
sitos permanece quase que inalterada por mais de 
30 anos. Nossa pesquisa tem enfoque na Engen-
haria de Requisitos, com a finalidade de demon-
strar como aplicar as técnicas de requisitos ágeis, 
no processo de desenvolvimento de softwares.

Introdução 
A engenharia de software é um conjunto 

de técnicas para o tratamento dos processos de 
produção de software, envolvendo ferramentas e 
métodos de apoio para a definição e orientação 
das atividades e qualidade do produto (Hirama, 
2012). Entre os processos de qualidade consta a 
engenharia de requisitos a qual é responsável por 
produzir os insumos relacionados às necessidades 
do software, tanto do ponto de vista funcional 
como do ponto de vista técnico ou não funcional.

Ao adotar técnicas de levantamento de req-
uisitos, cujo principal objetivo é verificar as neces-
sidades do cliente, no intuito de gerar documentos 
de requisitos de software. Sendo que um dos prin-
cipais problemas no desenvolvimento de software 
é justajustamente atender as essas necessidades, já 
que muitas vezes o próprio cliente não tem uma 
ideia clara do que deseja.

Contudo não basta só fazer o levantamen-
to e documentar os requisitos é preciso aplica-
los no desenvolvimento do software, caso con-
trario ocorrerá a insatisfação do solicitante. O 
mesmo ocorre na inflexibilidade das eventuais 
demandas de alterações feitas pelo cliente na 
construção do software. 

A fim de sanar os problemas relacionados 
às metodologias tradicionais de engenharia de 
software, surgiram novas metodologias. Estas pos-
suem como um dos seus principais objetivos a mu-
dança no enfoque de produção de inflexivel para 
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flexível, redução de desperdício, produção diferen-
ciada, integração de função e formação de equi-
pes, trabalhadores multifuncionais e uma estrutura 
participativa. Surge assim às metodologias ágeis, 
adequando-se as mudanças de requisitos frequen-
tes, em 2001  foi criado os termos de base para as 
metodologias ágeis, este documento, assinado por 
17 especialistas em processos de desenvolvimento, 
com representantes dos principais métodos como 
o XP, Scrum, DSDM, Crystal etc, assim surge a 
Aliança Ágil e o documento base denominado 
Manifesto Ágil (Koscianski e Soares, 2007), que 
contem os conceitos chaves, entre eles tem-se o 
software em execução como mais importante do 
que uma vasta documentação e a resposta rápida a 
mudança é mais importante do que seguir planos 
(Manifesto Ágil, 2001).

Este trabalho busca analisar as técnicas de 
elicitação de requisitos com foco em metodologias 
ágeis, mudando a forma de se produzir software. 
Esta mudança de enfoque de produção do modelo 
clássico em que o foco era a divisão do trabalho 
para o modelo de produção flexível com redução 
de desperdício, produção diferenciada, integração 
de função e formação de equipes, trabalhadores 
multifuncionais e uma estrutura participativa.

Materiais e métodos 
A fim de encontrar, esclarecer e possuir um 

maior conhecimento a respeito das metodologias 
ágeis e suas qualidades. Inicialmente foi realizado 
varias pesquisas bibliográficas, com o intuito de 
levantar as informações básicas e essenciais so-
bre Engenharia de Software juntamente com as 
metodologias de requisitos ágeis. Após as pesqui-
sas decidimos utilizar como metodologia ágil o 
XR, tendo em vista a sua principal caracteristica, 
está dentro de lado do negócio para tentar alcançar 
a decisão do ponto de vista e validar os cenários e 
casos de teste (Leite, 2001).

Na implementação do XR em nossa pes-
quisa foi utilizado a divisão do trabalho, sendo que 
cada membro da equipe estaria responsável por 
uma etapa. Na etapa de levantamento de requisi-

tos, foi realizado um questionário como todos os 
requisitos básicos desejados pelo cliente, a docu-
mentação desses requisitos e uma reunião com o 
cliente, cuja pauta foi à validação dos requisitos 
inicias. Para concluir o levantamento utilizamos 
uma ferramenta do XR, o cenário, este é uma téc-
nica que melhora a descrição, compreensibilidade 
da equipe com as tarefas a serem desenvolvidas 
(Leite, 2001) dessa forma foram passados os req-
uisitos para a equipe.

Resultados e Discussão 
A equipe de desenvolvedores foi divi-

da de acordo com a metodologia do Scrum, no 
qual temos um Product Owner, responsável pela 
definição dos itens que compõem a lista contendo 
todas as funcionalidades desejadas para o projeto 
e pela priorização nas reuniões, o Scrumm Master 
que procura assegurar que a equipe respeite e siga 
os valores e as práticas do Scrum e o Development 
Team, a equipe de desenvolvimento.

Destacamos a redução do tempo para a 
coleta de requisitos, que foi realizada somente em 
duas semanas. Na primeira reuniao com o cliente 
os requisitos foram coletados, documentados, vali-
dados e exposto ao time. Nessa exposição ocor-
reu o desígnio para o que cada usuário poderá 
fazer e terá acesso ao final do projeto, e também 
a prioridade dos requisitos. A segunda reunião foi 
marcada para que ocorresse a validação da docu-
mentação e para que este pudesse nos fornecer 
em uma escala de 0 a 5 o grau de importância dos 
requisitos, sendo 0 o de menos importância e 5 os 
mais importantes.

Ao término das reuniões com o cliente, foi 
marcada uma reunião com o Team, na qual utiliza-
mos a metodologia ágil Kanban, com o objetivo 
de expor os requisitos levantados e os seus graus 
de importância, para a demonstração foi utiliza-
do um quadro com post-it, nas cores verde (im-
portância entre 0 e 2), amarelo (importância entre 
3 e 4) e rosa (importância 5) segundo o Scrum esse 
processo é chamado de Sprint Planning Meeting. 
Após a PO realizar a exposição dos requisitos 
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no quadro, o Team realizou o Sprint Backlopar, 
no qual foi escolhido os requisitos de maior im-
portância para que este pudesse da seguimento ao 
desenvolvimento do projeto. 

Conclusões 
Por fim destacamos a utilização do Scrum, que 

auxiliou no processo de desenvolvimento, atraves do 
quadro. Ao aplicar o Scrum em pequenas equipes, 
estas se tornam flexíveis e adaptaveis. Utilizamos o 
XR (Extreme Requiriments) e o MDD no intuito de 
diminuir o tempo necessário para o levantamento, à 
documentação e aprovação dos requisitos. Essa téc-
nica é considera como um enxugamento de gordura, 
que tem como enfoque o documento final do pro-
cesso, além de impedir que o Team se oponha aos 
requisitos. requisitos.O XR tem como diferencial a 
possiblidade de está dentro do lado do negócio para 
tentar alcançar a decisão do ponto de vista e validar 
os cenários e casos de teste (Leite,2001) controle 
minimizando o trabalho rotineiro e permitindo que 
o Team se concentrasse no trabalho  produtivo e em 
questões criticas. Sua utilização juntamente com a 
ferramenta de suporte adequada, permite que as ne-
cessidades da engenharia e as tomadas de decisões 
continuem sendo essenciais no desenvolvimento das 
aplicações de controle.
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Resumo: 
As simulações computacionais tentam pre-

ver o comportamento de objetos reais por meio 
de modelos virtuais e equações matemáticas. Para 
tanto, aplica-se as forças físicas sobre o modelo 
virtual 3D e então se observa o comportamento 
dos objetos simulados. A indústria cinematográ-
fica também se apropria do processo de mod-
elagem para inserir elementos virtuais em cenas 
reais. Quando o filme é uma animação 3D, então 
o processo de animação dos modelos 3D torna-
se essencial. Por fim, as empresas de jogos tam-
bém utilizam os modelos 3D. Esses modelos são 
chamados de personagens e muitas vezes corre-
spondem aos heróis do jogo.

Introdução
O desenvolvimento de simulações com-

putacionais é capaz de reduzir custos, otimizar o 
processo de pesquisa e, por vezes, experimentar 
situações que na vida real seriam impraticáveis (ex-
emplo: simulações nucleares, simulações molecu-
lares, simulações de stress em um objeto: carro, 
avião, naves espaciais, etc.) (SANTOS et. al., 2013).

Dessa forma, a modelagem 3D é parte fun-
damental de muitas simulações, como também é 
um fator primordial no processo de desenvolvim-



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 622 ]

ento de jogos e na indústria cinematográfi ca. Essas 
duas últimas atividades são notadamente indústri-
as bilionárias, com produtos de alcance mundial. 
A exemplo dos três principais consoles de video-
games: Xbox, Play Station e Nitendo Wii.

Portanto, a modelagem 3D e o processo de 
animação constituem dois pontos em comum para 
essas três indústrias: simulação, cinema e jogos. 
Dessa forma, foi analisado o processo de desen-
volvimento de modelos virtuais tridimensionais e 
o processo de animação usando ferramentas gra-
tuitas. Baseando-se na utilização de softwares es-
pecializados como o Blender e Gimp.

Materiais e métodos 
Pesquisas bibliográfi cas sobre metodologias 

de desenvolvimento, arte conceitual e referencias 
sobre o personagem escolhido para desenvolver 
um storyboard que auxiliou na composição do per-
sonagem.

Estudo da ferramenta Blender 3D, pas-
sando pelos conceitos de manipulação de objetos, 
ferramentas de modelagem, materiais, texturas e 
iluminação. E o Estudo da ferramenta GIMP, uti-
lizada na confecção das texturas. Durante o estudo 
das ferramentas foram feitos diversos personagens 
de teste, utilizados para refi namento de técnicas.

Alguns conceitos de engenharia de soft-
ware (ES) foram usados para defi nir o software 
do game, tais como: O levantamento requisitos, o 
diagrama de casos de uso e o diagrama de classes.

Resultados e Discussão
Ferramentas como o Blender 3D e o GIMP, 

de nível profi ssional, exigem do usuário um am-
plo conhecimento não só das funcionalidades, 
mas também das técnicas normalmente utilizadas, 
e para isso é necessário experiência com a ferra-
menta e com a área que ela esta sendo aplicada.

O personagem foi desenvolvido objetivan-
do um maior nível de proximidade com a reali-
dade e ao mesmo tempo que ele tivesse um desem-
penho satisfatório dentro de um jogo, por isso foi 
utilizada algumas técnicas de modelagem low-poly 

(que é a modelagem com menos polígonos pos-
síveis) mas por conta do nível de realidade exigido 
não foi possível aplicar todos as técnicas.

O personagem desenvolvido teve como 
base “Antônio Conselheiro”, fi gura nordestina 
muito conhecida. Na imagem abaixo é possível ver 
todos os detalhes, com a qualidade de um person-
agem já renderizado.

Figura 1 – Renderização frontal do person-
agem (Antônio Conselheiro)

Conclusões
Um dos pontos chaves deste projeto era 

saber se existe a possibilidade de fazer uma mod-
elagem 3D e animação deste modelo usando 
somente softwares livres (Software OpenSource) e 
manter a qualidade dos modelos proveniente de 
outros softwares. Ao fi m do projeto conseguimos 
concluir a modelagem 3D do nosso personagem 
(Antônio Conselheiro) com êxito apesar da sua 
qualidade não estar tão realista como esperáva-
mos. O motivo disso é que apesar das ferramentas 
serem de boa qualidade e da nossa dedicação, seria 
necessário mais tempo para aprimorarmos nossas 
técnicas de modelagem e nos aprofundarmos mais 
nas partes técnicas dos softwares utilizados.
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Resumo:
A produção de biodiesel é uma das energias 

renováveis que está ganhando destaque, principal-
mente se a reação de transesterificação for realiza-
da por via enzimática. O processo é considerado 
mais limpo e ambientalmente correto. A utiliza-
ção de aditivos na preparação dos suportes para 
a imobilização das enzimas, é uma das alternativas 
para obter lipase imobilizada em sílica com maior 
atividade e estabilidade. Alguns tipos de aditivo 
tem a função de modificar o suporte, aumentan-
do a área superficial e o tamanho dos poros, tais 

como os líquidos iônicos (LI) próticos e apróticos. 
Neste sentido realizou-se a reação utilizando óleo 
de coco bruto e etanol em reator batelada onde 
a conversão máxima atingida foi na razão molar 
1:10, em 72 h, quando utilizado o biocatalisador 
modificado com LI.

Introdução
Atualmente a transesterificação química 

ainda é mais utilizada que por via enzimática, 
contudo vários estudos têm avaliado o uso de 
biocatalisadores imobilizados utilizando supor-
tes modificados. Uma alternativa para conseguir 
biocatalisadores mais eficientes, com melhor 
estabilidade operacional é utilizar aditivos com 
o intuito de modificar morfológica, química e 
fisicamente os suportes (Carvalho et al., 2015, 
Souza et al., 2013).  Dentre os aditivos exis-
tente os líquidos iônicos têm ganhado destaque, 
uma vez que atuam como agente de modifica-
ção superficial do suporte. O uso de líquidos 
iônicos próticos (LIP) foram analisados por 
Souza et al., (2014), onde atuaram como agente 
modificadores no suporte de sílica utilizados na 
imobilização da lipase de Burkholderia cepacia em 
sílica pela técnica de encapsulamento, neste es-
tudo percebeu que a lipase imobilizada na sílica 
modificada obteve rendimento de imobilização 
35 vezes maior que quando imobilizado na sílica 
sem modificação. Diante do exposto, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar a influência da razão 
molar na produção de ésteres etílicos a partir de 
óleo de coco bruto utilizando a lipase de Burk-
holderia cepacia imobilizada em sílica modificada 
com o líquido iônico prótico.

Materiais e métodos
Preparação da sílica obtida pela técnica de sol-gel
A preparação com algumas modificações 

conforme descrito por Souza et al., 2013, para a 
sílica controle e modificada com 1% de líquido 
iônico prótico (pentanoato de N-Metilmonoeta-
nolamina) (LIP). A etapa de lavagem foi realizada 
por soxleth.



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 624 ]

Imobilização pelo método de ligação covalente
A sílica controle ou a modificada com 

LIP foram tratados com epicloridrina conforme 
metodologia descrita por Paula et al. (2007) e utiliza-
do na imobilização da lipase de Burkholderia cepacia.

Transesterificação para produção de ésteres etílicos
As reações para produção de ésteres etílicos 

foram realizadas em reatores batelada contendo 3 
g de substrato (óleo e álcool) e 20% de biocatalisa-
dor imobilizado em relação ao peso total do sub-
strato. As condições reacionais foram: razão molar 
de 1:7 (óleo de coco bruto e etanol), 40° C e agita-
ção constante de 100 rpm.

Resultados e Discussão
De acordo com Guldhe et al. (2015) a con-

versão de biodiesel depende de vários fatores tais 
como, a temperatura, a razão molar dos reagentes, 
técnica de imobilização, entre outros. Temperatu-
ras mais baixas utilizadas durante o processo de 
transesterificação enzimática evita a perda da ativi-
dade da lipase (Gog et al., 2012). A razão molar 
neste estudo variou entre 1:6 a 1:12 e as reações 
foram realizada a 40° C, para os biocatalisadores 
imobilizados em sílica controle e modificada com 
LIP. Os melhores resultados foram obtidos na 
razão molar 1:10, com 72% de conversão, no tem-
po de 72 h, quando utilizado o BI imobilizado em 
sílica modificada com LIP. Resultado similar foi 
obtido para o BI imobilizado em sílica controle, 
cerca de 71% na razão molar foi de 1:9 

 A razão molar entre o óleo e o etanol é um 
importante parâmetro que influência na taxa de 
conversão dos ésteres. Uma razão de 1:3 é frequent-
emente utilizado para garantir que a reação obtenha 
uma elevada velocidade e diminuir a limitação de 
difusão (Ribeiro et al., 2012). Entretanto neste es-
tudo a razão molar influenciou positivamente, uma 
vez que o etanol não inibiu a atividade da lipase. 
Semelhante a este trabalho foram relatados na lit-
eratura estudos onde o excesso de álcool não inibiu 
a atividade da lipase (Oliveira et al., 2014; Ribeiro 
et al., 2012). O óleo de coco possui em sua com-
posição ácido caprílico (C8:0 8,9%), caprico (C10:0 

6,2%), ácido láurico (C12:0 47,1%), ácido Mirístico 
(C14:0 18,8%), ácido palmítico (C16:0 7,9%), ácido 
esteárico (C18:0 2,6%), ácido oléico (C18:1 6,1%) 
e ácido linoléico (C18:2 1,6%). Por possuírem uma 
predominância nos ácidos graxos de cadeia curta de 
carbono, como o ácido láurico, torna-o um grande 
potencial na produção de biodiesel via catalise enz-
imática, tolerando uma interação maior entre o eta-
nol e o biocatalisador nas reações de transesterifica-
ção (Carvalho et al., 2015).

Conclusões 
Este estudo indicou que a transesterificação 

do óleo de coco bruto obteve a máxima conversão 
de aproximadamente 72% no tempo de 72 h para 
ambos os biocatalisadores. Deve ressaltar que neste 
trabalho foi avaliado apenas a razão molar entre o 
óleo e o etanol, fazendo necessário a avaliação de 
outros parâmetros como a temperatura reacional, 
o carregamento enzimático, entre outros. 
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Resumo
Atualmente a segurança da informação é 

uma área que está apresentando um destaque el-
evado em praticamente todos locais empresarial, 
pois ultimamente os ataques aos dados de infor-
mações estão cada vez mais em evidência, entre 
eles estão as espionagens e coleta de informações 
confidenciais. O projeto cujo tema trata de segu-
rança da informação, tem como objetivo realizar 
criações de scripts de auditoria e tentar minimizar 
esses ataques que é essencial em qualquer ambi-
ente tecnológico. 

Introdução 
Utilizaremos os scripts de auditoria para 

proteger ou barrar os ataques aos sistemas de in-
formação. Os scripts não permitirão a intrusão e 
a modificação desautorizada de dados ou docu-
mentos registrados, sendo assim, ele irá prevenir, 
detectar, deter e documentar eventuais ameaças ao 
longo das verificações que serão feitas. Os acessos 
às tecnologias da informação aumentam a cada dia 
que passa, tornando indispensável a segurança das 
informações transmitidas na rede. Com o auxílio 
de scripts os administradores de redes podem pos-
sibilitar a segurança e confiabilidade das informa-
ções transmitidas, reduzindo os índices de vulner-
abilidade e ataques em sua Lan. O que determina 
se o script será executado é o tipo e o conteúdo da 
regra em si. A regra é definida pelo desenvolvedor 
do script que irá produzir a varredura na rede. 

Materiais e métodos 
Estamos focados nas pesquisas de diversos 

livros da área e artigos confiáveis, sobre a segu-
rança da informação.

 Utilizei o livro Classic Shell Scripting de 
Arnold Robbins, onde retirei as principais infor-
mações sobre os scripts que são trabalhados no 
ambiente shell, nele mostra todos os comandos 
que precisamos utilizar para desenvolver códigos 
no shell script. Foi feito um estudo aprofundado 
sobre o bash scripting através de uma apostila 
disponibilizada pelo o orientador Fabio Gomes 
Rocha, esse documento também mostra vários 
comandos que podemos utilizar no decorrer das 
atividades. Realizei pesquisas dos anais da SBRC 
no período de 1984 a 2015 voltados para o tema 
da Iniciação Científica. 

Resultados e Discussão 
Os resultados, obviamente, são as atividades 

cumpridas ao longo do projeto. Esse primeiro 
contato com a Iniciação Científica é essencial para 
o reconhecimento nos estudos, na universidade, 
ser agradecida pelos orientadores e colaboradores 
do projeto. Sempre temos que estar atento aos as-
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suntos atuais, ser responsável com as pesquisa e 
entregas de relatórios nas datas almejadas, ou seja, 
aprendemos pela participação em atividades, lendo 
livros e artigos, pesquisando, interagindo e solu-
cionando problemas de invasões/ataques.
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Resumo:
A utilização de lipases imobilizadas em reator 

de fluxo continuo em reações de transesterificação é 
uma alternativa promissora segundo alguns estudas da 
literatura. O objetivo geral desse trabalho é a síntese 
de éster etílico em reator de fluxo continuo utilizando 
a lipase de Burkholderia cepacia imobilizada em suporte 
de sílica modificada com liquido iônico, o método de 
imobilização de enzima facilita a recuperação e reuti-
lização dos biocatalisadores imobilizados (BI) diminu-
indo deste modo o custo associado a enzima. 

Introdução 
O processo de transesterificação enzimático 

é uma das técnicas mais utilizada para a produção 
de ésteres etílico (biodiesel). A reação geralmente 

é realizada nos reatores em batelada, porém o re-
ator de fluxo continuo tem um maior desempenho 
na indústria por obter uma maior produtividade 
(Zhao et al., 2015). O catalizador enzimático pro-
porciona a utilização de temperaturas moderadas 
e uma boa recuperação do produto final, porém 
o elevado custo da enzina torna o processo caro 
(Guldhe et al 2015).

De acordo com Carvalho et al., (2015) a 
técnica de imobilização é utilizada para obter uma 
maior estabilização, além de beneficiar à facilidade 
de reutilização da enzima e a utilização em processos 
contínuos. A sílica é um material promissor para a 
imobilização de lipases por ser possível a modificação 
da superfície do suporte. A modificação da superfície 
pode ser realizada por meio da utilização de aditivos 
durante ou após a preparação do suporte. Os Líqui-
dos iônicos são aditivos que tem função de modificar 
a superfície da sílica, aumentando os poros e a área 
superficial, obtendo um biocatalisador imobilizado 
estável. Estudos já realizados pelo grupo utilizaram 
a lipase de Burkholderia cepacia (LBC) imobilizada em 
sílica modificada com líquido iônico prótico para a 
síntese de ésteres etílicos, em reatores em batelada 
(Souza et al., 2013; Oliveira et al., 2014). Desta forma, 
o presente estudo teve como objetivo aplicar a LBC 
imobilizada em sílica modificada com líquido iônico 
prótico em reatores de fluxo contínuo.

Materiais e métodos 
Preparação de sílica controle e modificada 

com líquido iônico prótico (LIP)
A produção do suporte foi realizada pela 

técnica de sol-gel, descrita por Souza et al., 2013 e 
algumas modificações, para a sílica controle (SC) e 
com 1% LIP (pentanoato de N-Metilmonoetano-
lamina) (SLIP).

Imobilização por ligação covalente (epiclo-
ridrina) da lipase de Burkholderia cepacia 

Os suportes obtidos foram utilizados na 
imobilização da lipase conforme descrito por Pau-
la et al., 2007, onde primeiro foi tratado com uma 
solução de 2,5 % (v/v) de epicloridrina e em segui-
da ocorreu a imobilização de 0,25 g de enzima/g 
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de suporte, obtendo assim LBC imobilizada em 
SC (LBC-SC) e sílica modificada (LBC-SLIP).

Reação de transesterificação 
As reações de transesterificação foram con-

duzidas com a seguinte composição reacional, razão 
molar 1:7 (óleo de girassol e etanol) e 30% de terc-
butanol em relação a massa do óleo, conforme Dors 
et al, (2012) e Oliveira et al., (2014) com algumas 
modificações. O reator de fluxo contínuo utilizado 
para as reações de transesterificação foi constituído 
por coluna de vidro (diâmetro de 1 cm e altura de 10 
cm) encamisado conectado ao banho de circulação 
de água para manter a temperatura de 40° C, rechea-
do com 3,4 g de BI, vazão de 0,15 mL/min e em um 
intervalo de tempo de 8 a 96 h.

Resultados e Discussão 
A conversão máxima de ésteres etílicos nas 

reações de transesterificação foi de 55% no tempo 
reacional de 96 h utilizando a LBC imobilizada em 
sílica modificada como recheio do leito do reator de 
leito fixo de fluxo continuo e 25% no tempo reacio-
nal de 48 h substituindo o recheio do leito do reator 
de leito fixo de fluxo continuo por LBC imobilizada 
em sílica. Wang et al. (2011) realizou um estudo em 
sistema fechado com uma única coluna e atingiu a 
conversão máxima de 75 % em 12 h, a 40° C, com 
vazão de 0,25 mL/ min, razão molar 6:3:1:0,2 (óleo 
de soja, metanol, água e n-hexano), utilizando como 
biocatalisador a lipase de lipase de Burkholderia cepa-
cia (LBC) imobilizada em nanopartículas magnéticas. 
Valor superior de conversão de éster etílico também 
foi observado por Dors et al. (2012), cerca de 87%, 
nas seguintes condições reacionais: lipase de Pseudo-
monas fluorescens imobilizada em sílica – PVA, 50°C, 
razão molar 1:9 (óleo de palma e etanol, com 30% de 
ter- butanol), vazão 1,5 mL/h. Portanto, neste estudo 
para o otimização do sistema ainda se faz necessário 
a avaliação da razão molar, vazão e adição de água.

Conclusões 
A LBC imobilizada em sílica modificada 

com LIP obteve uma maior conversão de ésteres 

etílicos, indicando assim que o LIP influenciou 
positivamente na reação de transesterificação au-
mentando de 25% para 55%. 
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Resumo:
A avaliação da distribuição do tempo de 

residência (DTR) de um reator é importante 
na análise de reatores não ideais. O seu con-
hecimento é importante para a determinação 
de parâmetros operacionais que serão utiliza-
dos durante a reação. Os reatores de leito fixo 
(PBR) são os mais utilizados em larga escala, 
pelo seu baixo custo, facilidade de operação 
e controle automático. Neste trabalho foi re-
alizado a determinação da DTR do reator de 
leito fixo recheado com sílica sem líquido iôni-
co (LI) e modificada com LI, percebendo que 
quando utilizado o recheio de sílica com LI 
o tempo médio foi maior, pois a sílica sofreu 
modificações, como o aumento os poros e da 
área superficial, consequentemente aumentan-
do a tempo que o substrato fica em contato 
com o recheio dentro do reator.

Introdução
Os PBR são os reatores mais utilizados 

em escala industrial, quando comparado com o 
reator em batelada, o PBR apresenta uma maior 
produtividade em processos industriais. De for-
ma, que o sistema contínuo apresenta uma maior 
eficácia no controle dos parâmetros da reação e 
na mistura de reagentes, e ainda um custo menor 
na otimização das condições de reação, entre out-
ras vantagens (Popper et al., 2014). A DTR nada 
mais é que a característica da mistura nos reatores 
químicos. Em reatores ideais os átomos que saem 
permanecem exatamente o mesmo tempo dentro 
do reator, porém em reatores como o PBR isso 
não ocorrem, pois há uma distribuição do tempo 
em que o átomo passa dentro do reator (Fogler, 
2002). Os desvios podem ser causados pela for-
mação de canais preferenciais, pela reciclagem do 
fluido ou pela criação de regiões de estagnação 
no reator (Levenspiel, 2000), por isso se faz ne-
cessário o estudo da DTR, para conhecer como 
a mistura se comporta dentro do reator. Contudo 
ainda não foi verificado o uso de sílica modificada 
com líquido iônico prótico (LIP). Desta forma, o 
objetivo deste trabalho é avaliar influência da sílica 
modificada com LIP na distribuição do tempo de 
residência em reator de leito fixo.

Materiais e métodos
Preparação de suporte hidrofóbico pela técnica de 

sol-gel.
A preparação conforme Souza et al., 2013 e 

modificações na ausência e na presença do líquido 
iônico prótico de 1% de líquido iônico prótico 
(pentanoato de N-Metilmonoetanolamina) e sua 
lavagem foi realizada no soxleth.

Distribuição do tempo de residência (DTR)
A DTR foi calculada através do teste traçador 

tipo pulso, utilizando o corante Dispersol azul. Foi 
determinado o comprimento de onda do corante e 
em seguida, construída a curva de calibração (absor-
bância versus concentração), que auxiliou no cálculo 
dos três momentos da DTR (tempo médio (tm), a 
variância (σ²) e a assimetria (s³)) (Fogler, 2002).
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Resultados e Discussão
Neste estudo primeiramente foi realizado 

a etapa de varredura no espectrofotômetro para 
a determinação da curva de calibração e da equa-
ção da reta. A DTR foi calculada injetando uma 
solução de corante em meio reacional, óleo de 
coco e etanol (1:7) e conforme Dors et al., (2012) 
30% (em relação a massa do óleo) de terc-butanol, 
retirando amostras a cada 5 min. Com os valores 
das concentrações determinadas foi possível cal-
cular o tm, σ² e s³ (Tabela 1).

Tabela 1: Os três momentos de DTR da sí-
lica sem LI e com LI.

Sílica Tempo médio 
(tm) (min)

Variância 
(σ²) (min²)

Assimetria 
(min²)

Sem LIP 18,94 68,89 47,86

Com LIP 34,76 310,68 154,83

A Tabela 1 mostra que houve um aumento 
no tempo espacial no suporte modificado com LI, 
ocorrido devido ao aumento dos poros do supor-
te, pela presença do líquido iônico, que tem como 
função modificar a superfície do suporte. Da 
mesma forma ocorreu para a variância mostrando 
que houve uma maior dispersão na distribuição do 
tempo que o substrato ficou dentro do reator. A 
assimetria mede a extensão da distribuição do tem-
po em uma direção em relação à média, compro-
vando que houve um desvio maior para o recheio 
com a sílica modificada. Após os três momentos 
da DTR calculados, a função DTR foi substituída 
pela função normalizada e comparada com as cur-
vas teóricas (Figura 1). Analisando as considera-
ções feitas por Levenspiel (2002) e comparando as 
curvas experimentais com as teóricas, pode afir-
mar que o modelo de dispersão pode ser utilizado, 
uma vez que os dados experimentais ajustaram-se 
ao modelo escolhido, sabendo que o número de 
dispersão (D/uL) para ambas as condições encon-
tra-se abaixo de 1, nos gráficos apareceram apenas 
um pico, não se distanciaram da assimetria e tam-
bém não tiveram caudas longas.
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Figura 1: Comparação entre as curvas da DTR 
com as curvas teóricas.

Conclusões 
Portanto, podemos avaliar que a modifica-

ção da sílica com LIP e sua utilização no recheio 
influenciou na caracterização da DTR, devido a 
modificação estrutural e físico-química que ocorre 
neste suporte. Os resultados indicaram assim a de-
terminação da DTR para conhecer os parâmetros 
operacionais afim de configurar o reator o mais 
próximo de um reator ideal e consequentemente 
obter elevadas taxas de conversões após a utiliza-
ção com catalisadores químicos ou enzimáticos 
baseando-se nos dados obtidos.
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Resumo: 
Apesar dos avanços impressionantes no 

design de sistemas de catalisadores casca-núcleo 
com multi-composições para aplicações em célu-
las a combustível é de se notar que esses mate-
riais nanoestruturados são geralmente preparados 
por métodos de redução química. Neste trabalho 
foi demonstrado que as propriedades catalíticas 
da junção entre Pt e Pb utilizando H-COOH 
como redutor exibem resultados satisfatórios na 

eletro-oxidação de etanol e na tolerância ao en-
venenamento por CO, onde camadas externas de 
Pt depositadas sobre superfícies de Pb foram es-
tudadas em detalhe, como um sistema de modelo 
casca-núcleo bem definido.

Introdução 
Processos de conversão de energia eletro-

catalíticos são esperados para realizar um papel 
importante no desenvolvimento de tecnologias 
sustentáveis que minimizem o aquecimento global 
e reduzam a nossa dependência dos combustíveis 
fósseis. Mais especificamente, as células a com-
bustível (dispositivos de conversão de energia ele-
troquímica) que são potencialmente úteis como 
fontes de energia no setor de transporte, estes que 
são um dos maiores emissores de gases do efeito 
estufa e consumidores de combustíveis fósseis. 

Eletrocatalisadores de células a combustível 
são eficientes e estáveis, no entanto, metais nobres 
aparecem como grande inconveniente a retardar 
a expansão destes dispositivos. Desta forma, são 
necessários avanços na concepção de novos catali-
sadores. Catalisadores que consistem de dois me-
tais (bimetálicos) permitem uma maior reatividade 
e design mais flexível, e estudos recentes têm-se 
centrado nestes catalisadores. Há três efeitos fun-
damentais em catálise bimetálica para uma maior 
reatividade catalítica: efeito em conjunto (quando 
dois átomos assumem funcionalidades mecani-
cistas distintas), o efeito ligante (quando à prox-
imidade de dois átomos distintos induz a trans-
ferência de carga) e o geométrico (quando ocorre 
o aumento na reatividade com base no arranjo 
atômico). 

Considerando as nanopartículas (NPs) cas-
ca-núcleo através da qual o efeito em conjunto, a 
deformação geométrica e efeitos ligantes são efica-
zes, a tensão geométrica pode afetar a reatividade 
da superfície com apenas algumas camadas atômi-
cas [1]. Materiais casca-núcleo proporcionam um 
grande aumento de área superficial, levando ao au-
mento do número de sítios reacionais facilitando a 
oxidação do álcool devido a esses fatores.
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 Assim, neste trabalho mostramos que 
estruturas de catalisador que consistem em 
quantidades atômicas maiores de Pt apresentam 
diferentes parâmetros de rede, onde efeitos de 
deformação geométrica mostraram-se ser inex-
istentes. As nanopartículas de Ptx@Pby foram 
sintetizadas sem uso de surfactantes e estudadas 
por técnicas eletroquímicas durante a eletroxi-
dação de etanol.

Materiais e métodos 
Síntese dos catalisadores
As NPs de Ptx@Pby foram preparadas 

por dissolução dos precursores metálicos, PbCl2 
e H2PtCl6 .6H2O, com subsequente redução em 
ácido fórmico. Os catalisadores foram sintetizados 
com 20% de carga de metal (PtX + Pby) sobre car-
bono. Na etapa 1, para a síntese das nanopartícu-
las Pt0.75@Pb0.25, o PbCl2 foi dissolvido em água e 
o ácido fórmico foi adicionado para redução dos 
íons. Nesta etapa a solução do núcleo foi forma-
da. Posteriormente na etapa 2, o H2PtCl6.6H2O 

foi dissolvido em água ultrapura e a solução foi 
então adicionada à solução do núcleo. A solução 
foi alimentada novamente com ácido fórmico 
para promover a formação de nanopartículas com 
núcleo de Pb e camadas de Pt. Para a síntese de 
nanopartículas Pt1.5@Pb0.25 e Pt2.25@Pb0.25 a etapa 
2 foi repetida uma e duas vezes, respectivamente.

Resultados e Discussão 
A Figura 1 mostra as imagens das NPs na 

forma esférica para todas as amostras. Um ta-
manho de partícula de ±2.52 nm foi encontrado 
para a amostra Pt0.75@Pb0.25, com o aumento no 
tamanho da partícula para as NPs Pt1.5@Pb0.25 

e Pt2.25@Pb0.25 (±8.86 e ±24.27 nm, respectiva-
mente). Esta observação induz a uma maior ten-
são interna para nanopartícula de menor valor de 
±2.52, já que a efeitos ligantes são causados pela 
proximidade atômica de dois átomos de metal de 
superfícies diferentes, que resulta na transferência 
eletrônica de carga entre os átomos, afetando a es-
trutura de banda eletrônica do material devido à 

incompatibilidade de rede na interface [1]. A ativi-
dade das nanopartículas para eletroxidação de eta-
nol foi avaliada através da densidade de corrente 
versus tempo a um potencial constante de 0.5 V, 
Figura 2a e 2b. Foi usado para comparação ele-
trocatalisador de Pt/C. Na Figura 2a a corrente 
decai com o tempo em um estilo parabólico [2] 
e alcança um estado aparentemente constante 
quando atingi 240s. Pode ser visto uma densidade 
de corrente superior a 3600 s para o catalisador 
Pt0.75@Pb0.25. A Figura 2b mostra a di/dt = f(t) (em 
escala normalizada). Uma maior inclinação de di/
dt é atribuída à facilidade de envenenamento da 
superfície catalítica [2]. Uma vez que a inclinação 
experimental com adição de apenas 0,75 wt% de 
Pt na casca é inferior por um fator de 8.46, com-
parado com o obtido 1.5 wt% de Pt na casca.
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Figura 1 – Imagens de microscopia eletrônica 
de transmissão das NPs: (a) Pt, (b) Pt0.75@

Pb0.25, (c) Pt1.5@Pb0.25 e (d) Pt2.25@Pb0.25. 

Figura 2 – (a) Inserir a figura e o título logo 
abaixo, em fonte Arial 10, normal, centralizado, es-
paço simples.

Conclusões
A melhora da reatividade para a eletro-oxi-

dação de etanol resulta: do aumento de área de su-
perfície eletroquímica; e /ou mudança no nível de 
banda “d” da platina, como sugerido para camadas 
metálicas em estrutura casca-núcleo Pt0,75@Pb0,25.
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Resumo: 
Este trabalho tem como objetivo a síntese 

de nanofios de platina e platina-ródio suporta-
dos em pó de carbono, óxido de estanho dopado 
com antimônio e misturas destes dois, via redução 
química por ácido fórmico para a eletro-oxidação 
de etanol em meio ácido, avaliando também a in-
fluência do substrato na estabilidade eletroquímica 
do catalisador. Nos eletrocatalisadores de Pt-Rh, 
foi variada a proporção atômica entre a platina e o 
ródio, e a proporção em massa de metal/suporte 
foi mantida constante em 40%. A influência do su-
porte foi testada a partir da análise da estabilidade 
dos eletrocatalisadores através da realização de ele-
trólises exaustivas a 0,6 V e posterior comparação 
das voltametrias cíclicas realizadas antes e após as 
eletrólises. 

Introdução 
As células a combustível podem ser usadas 

na propulsão de veículos, assim como na geração 
de energia elétrica para carregamento de baterias 
para celulares e computadores portáteis. A platina 
é o principal metal utilizado nos eletrocatalisa-
dores e pode ser utilizada tanto nos eletrocatalisa-
dores anódicos quanto catódicos. O Rh facilita a 
clivagem da ligação C-C do álcool, levando a uma 
maior eficiência da célula a combustível [1]. O car-
bono tem sido amplamente utilizado como supor-
te. Entretanto, como o carbono sofre corrosão e 
é inerte, a alternativa é a utilização de óxidos con-
dutores como o SnO2 e o SnO2:Sb, já que eles 
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têm a capacidade de oxidar álcoois de baixo peso 
molecular e serem mais estáveis [2]. O objetivo 
deste trabalho é preparar nanofios de Pt e Pt-Rh 
suportados em diferentes substratos pelo método 
de redução química para estudar a estabilidade do 
substrato e a reação de oxidação eletroquímica de 
etanol em meio ácido.

Materiais e métodos 
Os catalisadores de Pt e de Pt–Rh foram 

sintetizados pela rota livre de surfactante, usando 
ácido fórmico como agente redutor [3]. Os catali-
sadores de Pt e/ou Pt–Rh suportados em carbo-
no, oxido de estanho dopado com antimônio e nas 
misturas de carbono e óxido de estanho dopado 
com antimônio foram preparados usando dife-
rentes proporções atômicas Pt0,70Rh0,30, Pt0,80Rh0,20, 
Pt0,90Rh0,10 e proporção de C-SnO2:Sb sobre a mis-
tura 70:30 foram 25:75, 50:50 e 75:25). Eletrodos 
utilizados: carbono vítreo com 3 mm de diâmetro 
e área de 0,071 cm² como eletrodo de trabalho, 
como contra eletrodo foi utilizado um fio de pla-
tina. O sistema de referência utilizado em todo o 
trabalho foi o eletrodo de hidrogênio na mesma 
solução (EHMS) imerso em um capilar de Luggin.

 
Resultados e Discussão 
A Figura 1 permite visualizar o efeito si-

nérgico (área ativa e estabilidade) entre o car-
bono e o SnO2:Sb sobre esses catalisadores, 
visto que o carbono possui uma alta área super-
ficial em relação ao SnO2:Sb entretanto é inerte 
servindo apenas como suporte mecânico. Já o 
SnO2:Sb apesar de ter uma baixa área superfi-
cial, o fato do mesmo ser um óxido faz com 
que seja condutor de eletricidade. O catalisador 
Pt0,70Rh0,30/C-SnO2:Sb apresentou o menor po-
tencial de início de oxidação (0,52 V).
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Figura 1 – Comparação entre os voltamo-
gramas cíclicos (segundo ciclo) realizados sobre 
todos os catalisadores no eletrólito de suporte 
(H2SO4 0,5 mol L-1) + etanol 0,5 mol L-1 antes da 
eletrólise, ν = 20 mV s-1. (→) Varredura anódica. 
(→) Varredura catódica. 

As Figura 2 (A) e (B) mostram os perfis 
voltametricos dos catalisadores Pt0,70Rh0,30 suporta-
dos em C e em C-SnO2:Sb antes e após eletrólise. 
Pode-se observar que o SnO2:Sb de fato conferiu 
uma maior estabilidade ao material nas condições 
operacionais do sistema eletroquímico, já que após 
a eletrólise o catalisador suportado apenas em car-
bono perdeu área voltametrica após a realização 
da eletrólise, enquanto que o outro catalisador 
apresentou praticamente a mesma área voltamet-
rica antes e após a eletrólise. Essa atividade e es-
tabilidade melhoradas do substrato C são devidas 
principalmente à adição de SnO2:Sb. O carbono 
se aglomera e desativa com o passar do tempo di-
minuindo a sua estabilidade, enquanto que com 
o SnO2:Sb isso não ocorre conferindo-lhe assim 
uma estabilidade elevada.
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Figura 2 – Voltamogramas cíclicos (segundo ci-
clo) realizado sobre o catalisador (A) Pt0,70Rh0,30/C 
e (B) Pt0,70Rh0,30/C-SnO2:Sb (25:75) no eletrólito 
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de suporte (H2SO4 0,5 mol L-1) a ν = 20 mV s-1 

antes (curva em preto) e após a eletrólise (curva 
em vermelho). 

Conclusões 
Os catalisadores suportados em SnO2:Sb ou 

aqueles contendo maior quantidade de SnO2:Sb do 
que carbono no suporte, apresentaram uma maior 
estabilidade em comparação com aqueles suporta-
dos somente em carbono. Além disso, o SnO2:Sb 
é um óxido semicondutor o que faz com que o 
mesmo apresente uma maior atividade catalítica e 
estabilidade. 
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Resumo: 
O objetivo deste trabalho foi a modificação 

do suporte de sílica controle (SC) por meio do 
aditivo líquido iônico (SLI) para imobilização da 
lipase de Burkholderia cepacia por ligação covalente 
(LC). Os biocatalisadores imobilizados (LC-SC ou 
LC-SLI) foram aplicados na reação de transesteri-
ficação do óleo de girassol e etanol para avaliação 
dos parâmetros reacionais (temperatura, razão 
molar e carregamento enzimático) por meio do 
planejamento experimental fatorial (23). Na mel-
hor condição reacional a conversão máxima de 
ésteres etílicos alcançada foi de 94,5% após 48h 
utilizando o biocatalizador imobilizado em SLI. 

Introdução 
A aplicação de biocatalisadores imobilizados 

em reações de biotransformação destaca-se atual-
mente devido a altas conversões e ao processo con-
siderado como “green chemistry”, porém faz-se 
necessário a avaliação dos parâmetros reacionais e 
melhoria dos processos de imobilização de lipases em 
suportes modificados por aditivos como, por exemplo, 
liquido iônico (Souza et al., 2013). Neste contexto, es-
tudos para otimização de suporte e técnicas de imobi-
lização de lipases são realizados com foco da modifica-
ção superficial do suporte para promover o aumento 
no rendimento de imobilização, conversão de ésteres 
em menor tempo, aumento da estabilidade em proces-
sos contínuos ou descontínuos e consequentemente 
minimização dos efeitos difusionais entre os reagentes 
e o biocatalisador (Carvalho et al., 2015).  O planeja-
mento experimental fatorial e a análise de superfícies 
de resposta é uma coleção de técnicas matemáticas e 
estatísticas úteis para estudos em que uma resposta de 
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interesse é influenciada por diferentes variáveis e tem 
sido amplamente aplicada para a síntese de biodiesel 
via transesterificação (Bisen et al., 2013)

Materiais e métodos 
A técnica sol-gel foi realizada para a 

produção de suporte de sílica controle sem modi-
ficação (SC) e de sílica modificada (SLI) com o 
líquido iônico prótico (pentanoato de N-Metilm-
onoetanolamina), conforme metodologia descrita 
por Souza et al. (2013) e modificações. Os suportes 
obtidos (SC ou SLI) foram funcionalizados com o 
agente epicloridrina (2,5% v/v) e utilizados para a 
imobilização da lipase de Burkholderia cepacia pela 
técnica de ligação covalente. Os biocatalisadores 

produzidos foram aplicados em reações para sín-
tese de ésteres etílicos de acordo com as varáveis 
do planejamento experimental fatorial 2³ (Ta-
bela 2). Foi também avaliada a cinética reacional 
(0 a 96 h) de transesterificação para as melhores 
condições citadas acima. As amostras purificadas 
foram analisadas por cromatografia à gás (GC) – 
Shimadzu 2010.

Resultados e Discussão
O planejamento fatorial foi avaliado através 

do programa Statistica® (versão 8.0). Na Tabela 
2 encontra-se as varáveis e os resultados de con-
versão em ésteres etílicos, os quais os melhores 
resultados foram obtidos no ensaio 5 e 7.

Tabela 1 Planejamento experimental fatorial 2³ para avaliação dos parâmetros reacionais na 
produção de ésteres.

Ensaio Razão Molar 
(Oléo:Álcool)

Temperatura (°C) Carregamento Enzimático (%) Conversão (%)
LC-SC

Conversão (%)
LC-SLI

1 -1 (1:7) -1 (40) -1 (10) 72,3 83,5

2 1 (1:13) -1(40) -1 (10) 78,0 80,0

3 -1 (1:7) 1 (60) -1 (10) 75,5 43,9

4 1 (1:13) 1 (60) -1 (10) 61,3 39,5

5 -1 (1:7) -1(40) 1 (20) 86,4 85,0

6 1 (1:13) -1(40) 1 (20) 74,9 72,9

7 -1 (1:7) 1 (60) 1 (20) 62,8 94,5

8 1 (1:13) 1 (60) 1 (20) 64,9 61,3

9 0 (1:10) 0 (50) 0 (15) 69,1 67,1

10 0 (1:10) 0 (50) 0 (15) 67,5 66,8

11 0 (1:10) 0 (50) 0 (15) 68,9 65,2
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Por meio da superfície de resposta da Fig-
ura 1a verificou-se que a máxima conversão foi de 
86% utilizando LC-SC no nível mais baixo de tem-
peratura e mais alto de carregamento enzimático 
na matriz fatorial proposta na Tabela 2. Para os 
ésteres produzidos utilizando LC-SLI, a maior 
conversão foi de 94% na interação nível mais 
baixo na razão molar e no nível mais alto de car-
regamento enzimático (Figura 1b).

                

 (b)
Figura 1 – Superfície de resposta para aval-

iação do efeito da temperatura, razão molar e car-
regamento enzimático da reação de transesterifica-
ção utilizando LC-SC (a) e LC-SLI (b).

Para LC-SC os parâmetros reacionais óti-
mos foram: razão molar 1:7, 40ºC e 20%. Para os 
biocatalisadores imobilizados em suporte produ-
zido com líquido iônico as melhores condições 
foram razão molar 1:7, 60ºC e 20%. Na avaliação 
do perfil cinético para ambos os sistemas reaciona-
is, o LC-SIL atingiu conversões acima de 80% em 
tempos reacionais superiores a 24h e o máximo foi 
de 94% em 48h. Já o LC-SC atingiu mais de 80% 
apenas após 72h

Conclusões 
Análise estatística permitiu avaliar as 

variáveis na transesterificação do óleo de girassol 
e as condições reacionais para produção de ésteres 
etílicos de girassol utilizado biocatalisador imobili-
zado em sílica modificada foram alcançadas, com 
conversão máxima de 94% em 48h. 
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Resumo:
Este trabalho apresenta um estudo sobre 

captura de bário em meio aquoso através do pro-
cesso de adsorção empregando a casca da laranja 
como material adsorvente. Este processo foi es-
tudado com diferentes concentrações de bário 
em meio aquoso (100, 300, 400 e 500 mgBa/L), 
num reator batelada com agitação e a temperatura 
ambiente. Foi observado através da cinética que a 
concentração de bário diminui com tempo de con-
tato e pode ser representada segundo a Lei Ciné-
tica de Pseudo-Primeira Ordem. 

Introdução
Muitos autores já investigaram a remoção 

de bário em meio aquoso e empregaram a técnica 
de adsorção para este processo, como Sajih et. al. 
(2014); Anjos et. al., (2014); Ghaemi et. al., (2011) 
e Torab-Mostaedi et. al., (2011).Todos estes em-
pregando materiais de origem mineral ou argilo-
mineral como adsorvente.

Contudo, é importante para o desenvolvi-
mento técnico e científico, estudar novos adsor-
ventes com disponibilidade local e baixo custo de 
aquisição, como é o caso da casca de laranja, em-
pregada neste trabalho. 

Materiais e métodos
Testes de Adsorção
Foram utilizadas soluções aquosas com 

quatro diferentes concentrações de Bário: 100, 
300, 400 e 500 mgBa/L, preparadas a partir do 
Cloreto de Bário sólido dihidratado (BaCl2.2H2O) 
e dissolvido em água deionizada. 

O processo de adsorção foi conduzido com 
3 g de casca de laranja previamente seca e triturada 
adicionado a100 mL de cada solução de Cloreto 
de Bário, em reator batelada, sob agitação de 300 
± 5 rpm e em temperatura ambiente, e foram con-
duzidos em diferentes tempos de contato (1; 3; 5; 
10; 15; 20; 30; e 40 min) a fim de estudar a cinética 
do processo. 

Determinação Analítica da Concentração 
de Bário em Solução

A quantidade de bário no início e no final 
dos processos foi determinada através da metodo-
logia de titulação por complexação a partir de uma 
solução de EDTA 0,01 mol/L.

Determinação da Capacidade de Adsorção
A capacidade de adsorção foi calculada se-

gundo a Equação 1:

(1)
onde C0 é a concentração inicial na solução 

aquosa; Ci é a concentração no final do ensaio; V é 
o volume da solução e mad é a massa de adsorvente 
utilizada.

Resultados e Discussão
O maior percentual de remoção ocorreu no 

teste que partiu da menor concentração inicial, C0 
= 100 mgBa/L, onde atingiu a remoção de 64,5% 
do bário total. Entretanto o processo ocorreu de 
forma mais rápida no ensaio com a maior concen-
tração, C0 = 500 mgBa/L, onde atingiu a capa-
cidade de adsorção máxima de 10,17 mgBa/g de 
adsorvente. A Tabela 1 apresenta as capacidades 
de adsorção de outros adsorventes em compara-
ção à casca de laranja.

Tabela 1 – Capacidades de adsorção 
de bário em outros adsorventes.

Adsorvente Capacidade 
de Adsorção 
(mgBa/g)

Referência

Casca de 
Laranja 

10,17 Este estudo

Perlita 
expandida

2,486 Torab-Mostaedi et al., 2011

Dolomita 3,958 Ghaemi et al., 2011

Os dados das cinéticas puderam ser repre-
sentados pelo Modelo de Pseudo-Primeira Ordem, 
como pode ser observado na Figura 1. E a Tabela 
2 apresenta os parâmetros cinéticos do modelo. 
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Figura 1 – Cinética de adsorção de bário em 
casca de laranja in natura.

Tabela 2 – Parâmetros de ajuste cinético.
C0 
(mgBa/L)

100 300 400 500

qe (mg/g) 2,3 ± 0,1 3,8 ± 0,3 6,9 ± 0,5 10,2 ± 0,4

K (min-1) 0,39 ±0,06 0,19 ± 0,04 0,13 ± 0,03 0,6 ± 0,1

R² 0,95324 0,922 0,946 0,945

Onde qe é a capacidade de equilíbrio, k é a constante cinética e R² é o 

coeficiente de ajuste do modelo.

Conclusões 
Os resultados deste trabalho mostraram 

que a casca da laranja é um bom adsorvente de 
íons de bário, uma vez que a capacidade de adsor-
ção foi de 10,17 mgBa/L, maior que alguns dados 
apresentados em outros estudos científicos. 
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Resumo:
Os processos oxidativos avançados (POA) 

e o uso de seus reatores são exaustivamente es-
tudados para utilização em diversos processos de 
produção industrial, assim como no tratamento 
dos efluentes domésticos e industriais. Este trab-
alho avaliou a eficiência do processo de eletrogera-
ção de H2O2 em um reator eletroquímicos tubular 
com escoamento pistonado. Foi comprovado a 
eficiência na eletrogeração de H2O2 com o uso de 
Na2SO4 0,5 mol/L, produzindo um total de H2O2 
totalizando 324,93g em 120 min.

Introdução
O peróxido de hidrogênio é um dos oxi-

dantes mais versáteis que existe, superior ao dióx-
ido de cloro, cloro, através de catálise, H2O2 pode 
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ser convertido em radical hidroxila (•OH) com 
reatividade inferior apenas ao flúor (MATTOS et 
al., 2006). 

A utilização reatores eletroquímicos per-
mite, além da possibilidade de gerar catodica-
mente em meio ácido (Equação 1.0) peróxido de 
hidrogênio in situ, diminuir a diferença de poten-
cial entre cátodo e ânodo, o que implica em uma 
economia de energia elétrica considerável quando 
pensamos em um processo de tratamento de eflu-
entes em escala industrial (RIVERO et al., 2012), 
BRILLAS (2014).

 O2 + 2 H+ + 2 e-              H2O21.0

A geração de radicais hidroxila (·OH), a 
partir da reação entre o peróxido de hidrogênio 
e sais de ferro II é denominado de Fenton, como 
mostra a equação 1.1. Processo que teve origem 
nos ensaios de Henry John Horstman Fenton, 
que demonstraram ao final do século XIX que as 
soluções de peróxido de hidrogênio e sais de ferro, 
eram capazes de oxidar os ácidos tartárico, málico 
e outros compostos orgânicos, BRILLAS (2014). 

Fe2+ + H2O2Fe3+ + •OH +-OH 1.1

Portanto torna-se importante conhecer a 
quantidade de peróxido de hidrogênio que pode 
ser eletrogerado, pois, trata-se de um elemento 
importante na reação Fenton. E a eletrogeração 
evita a aquisição do mesmo tornado os processos 
de oxidação dos poluentes contidos nos efluentes 
mais econômicos (RIVERO et al., 2012), BRIL-
LAS (2014).

Materiais e métodos
Foi utilizado um reator de fluxo do tipo pis-

tonado. O reator possui eletrodos em formato cilín-
drico dispostos de forma concêntrica com altura 
de 480 mm, diâmetro externo do vaso do reator 
de 100 mm, onde o ânodo expandido tipo DSA 
(DeNora@), 60 mm de diâmetro. O cátodo consti-
tuído de aço inox 316 perfurado com 80 mm de diâ-

metro. O eletrólito de suporte foi preparado com 
água deionozada contendo 0,5 mol/L de sulfato de 
sódio (RIVERO et al., 2012), o pH foi ajusto para 
3 utilizando soluções adição H2SO4 (0,5 mol/L) 
ou NaOH (0,5 mol/L) dependendo da necessi-
dade de correção, e foi controlado e mantido o pH 
ótimo constante em toda a corrida. A temperatura 
foi mantida em 25 ± 1°C, a densidade de corrente 
esteve fixa em 8,28 mA/cm2 , a vazão volumétrica 
foi fixada em 400 L/h, enquanto que a injeção de 
ar comprimido variou entre 0,5 , 0,75 e 1 L/min. 
Para quantificar o H2O2 eletrogerado no reator 
eletroquímico, as amostras coletadas foram analisa-
das utilizando uma solução de (NH4)2C2O3.2H2O 
e analisadas em um espectrofotômetro UV-Vis 
(VARIANT PROSTAR), os espectros foram regis-
trados no intervalo de 200 a 500 nm e a absorbância 
da solução determinada em 408 nm

Resultados e Discussão
Foram realizados diversos experimentos 

com o objetivo de identificar a presença de H2O2 

e determinar a eficiência do reator em eletrogerar 
H2O2, para isso utilizou-se uma fonte de tensão 
conectada ao reator eletroquímico, para verificar e 
controlar a corrente e o potencial aplicado ocorre 
ao reator eletroquímico. A maior geração de H2O2 
ocorreu com a menor vazão volumétrica de ar 
comprimido injetado no reator (0,5 L/min), 
para esta vazão ocorreu um pico de produção 
de 3,92 g/L e um total acumulado ao longo 
do tempo do experimento de 325 g de H2O2. 
Comparando com os resultados obtidos por 
BRILLAS (2014) onde o mesmo utilizou uma 
solução eletrolítica contendo 0,05 mol/L de 
Na2SO4, eletrodos BDD/GDE e uma densi-
dade de corrente de 150 mA/cm2, tal densi-
dade de corrente é foi 18 vezes superior ao uti-
lizado no presente trabalho, o mesmo obteve 
um pico de geração de 1,7g/L ao atingir 300 
min de reação, sendo esta geração 2,3 vezes 
menor que o conseguido neste trabalho. RO-
CHA et al., (2009) em seu trabalho utilizando 
eletrólito: 1,2 L de K2SO4 0,1 mol/L gerou 0,350 
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g/L H2O2 em 120 de eletrólise. A Figura 1 mostra 
o comportamento da eletrogeração de H2O2 no 
reator eletroquímico estudado. Nota-se que o au-
mento do fluxo de ar injetado influencia propor-
cionalmente na geração do H2O2, onde a maior 
vazão de ar (1L/min) alcançou a menor concent-
ração, 1,58 g/L, decorrido os 120 minutos do ex-
perimento tal vazão acumulou uma produção de 
105g de H2O2.
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Figura 1 – Eletrogeração do peróxido 
de hidrogênio em função do tempo de eletro-
lise, para diferentes vazões de ar comprimido; 
eletrólito: sulfato de sódio 0,5 mol/L; densidade 
de corrente 8,28 mA/cm2; pH 3.

Conclusões
Na melhor condição foi consumido 

0,492 kW para produzir 1000g de H2O2, con-
sumo este inferior aos encontrado na literatura.

Foi provado que o reator eletrogera H2O2 
totalizando 324,93g em 120 min.

A maior injeção de ar comprimido não aux-
iliar na geração de H2O2, pois, diminui o contato 
do eletrólito com os eletrodos.
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Resumo: 
O objetivo deste trabalho foi tratar a 

biomassa de resíduo de girassol (Helianthusan-
nuus L.) por auto-hidrólise para remoção de 
hemicelulose. A caracterização química do re-
síduo e do licor resultante do tratamento foi 
feita de acordo com os métodos analíticos para 
biomassa do Laboratório Nacional de Ener-
gia Renovável. A auto-hidrólise foi realizada 
variando a temperatura (165-185ºC) e o tempo 
de reação (5 – 35 min). A caracterização do 
resíduo foi realizada obtendo como resultado 
37,97% de celulose, 15,43% de hemicelulose e 
17,83 % de lignina. Extrativos e cinzas ficar-
am em torno de 18% e 4%, respectivamente. 
A melhor condição encontrada para a auto-hi-
drólise foi o tempo de 25 min na temperatura 
de 185ºC, para a qual foi possível remoção de 
cerca 84% de hemicelulose e pouca remoção 
de celulose 5%.

Introdução
A biomassa lignocelulósica vem sendo con-

siderada como matéria-prima alternativa para a in-
dústria química e de energia desde o final da década 
de 70. Contudo, em virtude da evolução econômica 
recente em muitos países e das crises ambientais, 
surgiu um interesse renovado por pesquisas relacio-
nadas à sua aplicação (MOOD et al., 2013). 

Desse modo, os resíduos oriundos do 
cultivo do girassol (Helianthus annuus L.) são 
um bom exemplo de resíduo agrícola sem uso 
alternativo visto que, são deixados nos campos 
após a colheita das sementes (Ruiz et al., 2013). 
No entanto, em virtude da alta recalcitrância 
dessa biomassa, a conversão desta em produtos 
de maior valor agregado, normalmente, requer 
um processamento que inclui pré-tratamentos. 
Entre os tratamentos, pode-se citar a auto-hi-
drólise, o qual consiste no cozimento da bio-
massa em água em altas temperaturas. Durante 
o processo, os prótons gerados pela auto-ion-
ização da água atuam como catalisadores que 
provocam a despolimerização da hemicelulose 

por hidrólise seletiva de ligações glicosídicas 
(ZHENG et al., 2014;). Assim, o objetivo desse 
trabalho foi a avaliação na remoção de hemice-
lulose da biomassa de resíduos de girassol por 
auto-hidrólise.

Materiais e métodos 
Caracterização Química do Resíduo de Caule de 

Girassol in natura e Tratado
O resíduo de girassol usado como matéria-

prima neste trabalho foi cedido pelo Assentamen-
to Jacaré-Curituba, no município de Poço Redon-
do, estado de Sergipe. A composição do material 
in natura e do licor resultante do processo de au-
to-hidrólise foi determinada de acordo com os 
métodos analíticos para biomassado Laboratório 
Nacional de Energia Renovável (NREL, Golden, 
CO). 

Pré-Tratamento do Resíduo de Girassol 
– Auto-hidrólise

O pré-tratamento foi realizada usando 4 
g de amostra de resíduo de girassol seco e moí-
do, misturado com água, relação de 1:10 sólido/
líquido (m/m), em um reator tipo ampola fechado 
e sob pressão.O reator foi então aquecido em 
diferentes temperaturas (165, 175 e 185ºC) por 
diferentes intervalos de tempo (5 - 35 min). Após 
cada reação, a fase líquida foi separada da parte 
sólida por filtração. 

Resultados e Discussão
Análises da Composição Química do Re-

síduo de Girassol in natura
A análise de composição do resíduo, 

mostrou que a fração correspondente à celulose 
(como glicose) e ao teor de lignina foi 37,97 ± 
0,95% e 17,83 ± 0,053%, respectivamente. A 
fração hemicelulósica representa cerca de 15,43 
± 1,77% do resíduo, sendo a xilose o princi-
pal açúcar (67 %). Estes valores são similares 
aqueles já relatados por outros autores na lit-
eratura para estudos realizados com resíduos de 
girassol (Ruiz et al., 2013). 
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Tratamento para Extração das Hemicelu-
loses: Extração Alcalina

Os resultados obtidos mostram um com-
portamento característico do processo de auto-
hidrólise, ou seja, com o aumento do tempo e 
temperatura ocorreu um aumento máximo de ex-
tração das hemiceluloses até um ponto ótimo, al-
cançando 84 % de remoção na condição de 185ºC 
aos 25 min de reação. Estes resultados estão de 
acordo com os descritos na literatura. Caparrós 
et al. (2008), analisaram a infl uência da tempera-
tura (160-220°C), no tratamento hidrotérmico de 
caules de girassol sobre a composição da fração 
líquida obtida e obtiveram a concentração máxi-
ma de remoção de hemicelulose (88%), a 190°C. 
Assim, após a análise minuciosa de todos os re-
sultados optou-se pela condição de 185ºC por 
25 min de reação. Essa condição foi escolhida 
por apresentar maior percentual de remoção de 
hemicelulose cerca de 84% e pouca remoção de 
celulose (5%).
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Figura 1 – Percentual de hemicelulose ( ) 
e celulose ( ) removidos respectivamente, após 
tratamento de auto-hidrólise a 165 (A) 175 (B) 
e185 ºC (C) em função do tempo.

A

A

A caracterização morfológica, realizada 
por microscopia eletrônica de varredura (MEV), 
mostrou que a superfície do resíduo in natura é 
homogênea, lisa e uniforme sem qualquer estrutu-
ra porosa (Figura 2A), enquanto que a do material 
resultante do processo de auto-hidrólise (Figura 
2B) apresenta superfície irregular, com cavidades 
completas o que indica que a superfície das fi bras 
individuais foi alterada.

Figura 2 – Microscopia eletrônica de varre-
dura do resíduo de caule de girassol  in natura (A), 
e tratado por auto-hdrólise (B) (magnitude 500X).

Conclusões
O resíduo de girassol apresentou pela téc-

nica de hidrólise ácida, 37,97 ± 0,95% de celulose, 
15,43 ± 1,77% de hemicelulose e 17,83 ± 0,05% 
de lignina total. A melhor condição encontrada 
para o tratamento por auto-hidrólise foi 25 min 
de reação à 185ºC. Essa condição foi escolhida 
por apresentar maior percentual de remoção de 
hemicelulose cerca de 84% e pouca remoção de 
celulose 5%.
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Resumo:
A lipase de Burkholderia cepacia foi imobili-

zada por ligação covalente, utilizando glutaraldeí-
do como agente de ativação, em suportes de sílica 
modificada com líquidos iônicos próticos (LIP’s). 
A caracterização morfológica demonstrou que 
os biocatalisadores apresentaram área superficial 

menor que os suportes sem imobilização, indican-
do provavelmente que os poros estão ocupados 
com a enzima. O maior rendimento de imobili-
zação (39%) foi obtido para o biocatalisador que 
apresentou maior tamanho e volume do poro (46 
Å e 0,53 cm³/g). Estes resultados sugerem que a 
lipase foi eficientemente imobilizada nos suportes 
de sílica modificada.

Introdução
Lipases (triacilglicerol hidrolases de ésteres, 

EC 3.1.1.3) são enzimas que catalisam a quebra 
de gorduras e óleos com subsequente liberação 
de ácidos graxos livres, diacilgliceróis, monoglic-
erois e glicerol. Estas enzimas são amplamente 
estudadas tanto pelo seu potencial de aplicações 
industriais como pelo grande interesse no desen-
volvimento de métodos recorrentes a melhoria de 
suas propriedades catalíticas (VILLENEUVE et 
al., 2000).  

Dentre as enzimas lipolíticas, a lipase de 
Burkholderia cepacia tem demonstrado ser versátil e 
especialmente adequada para reações em solven-
tes orgânicos. Em investigações em escala labora-
torial, a lipase de Burkholderia cepacia imobilizada 
em sílica foi utilizada com sucesso em reações de 
transesterificação (OLIVEIRA et al., 2014). 

Desta forma o objetivo deste trabalho foi 
imobilizar a lipase de Burkholderia cepacia por liga-
ção covalente em sílica modificada com líquido 
iônico prótico e caracterizar sua morfologia.

Materiais e métodos 
Síntese do Suporte e Imobilização
Os suportes de sílica modificada foram ob-

tidos pela técnica sol-gel com base na metodolo-
gia estabelecida por Souza et al., (2013), utilizando 
diferentes líquidos iônicos próticos (LIP) como 
agentes de modificação (Pentanoato de 2-hidroxi-
etilamônio - 2HEAP, pentanoato de N-metil-2-hi-
droxietilamônio - m-2HEAP, pentanoato de bis(2-
hidroxietil)amônio – BHEAP). A imobilização da 
lipase de Burkholderia cepacia por ligação covalente 
consistiu da ativação prévia dos suportes de sílica 
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com o agente glutaraldeído, e o rendimento de 
imobilização foi obtido a partir das atividades enz-
imáticas da lipase livre e imobilizada por meio do 
método de hidrólise do azeite de oliva, de acordo 
com Soares et al. (1999).

Caracterização Morfológica do Biocatalisador Imo-
bilizado

As características dos suportes imobilizados 
foram determinados por Microscopia Eletrônica 
de Varredura (MEV), adsorção-dessorção de ni-
trogênio pelo método BET (Braunauer, Emmett 
e Teller).

Resultados e Discussão
As micrografias obtidas por meio do MEV 

(Figura 1) não mostram uma conformação real da 
estrutura porosa interna dos biocatalisadores, no 
entanto, a estrutura morfológica dos biocatalisa-
dores foi obtida por meio da análise de adsorção-
dessorção de nitrogênio. 

(a) (b) (c)
Figura 1 – Micrografias dos biocatalisadores imobi-
lizados em suporte modificado com 2HEAP (a), m-
2HEAP (b) e BHEAP (c).

A Tabela 1 apresenta as propriedades mor-
fológicas do suporte e do biocatalisador. Com 
base nesta Tabela obtêm-se que os biocatalisa-
dores imobilizados apresentaram valores de área 
superficial reduzidos em comparação com os va-
lores dos suportes sem imobilização, este resul-
tado provavelmente significa que os poros estão 
ocupados com a enzima (Carlsson et al., 2013). O 
maior rendimento de imobilização (39%) foi ob-
tido para o biocatalisador com maior tamanho e 
volume médio de poros (46 Å e 0,53 cm³/g), se-
gundo Kovalenko et al. (2013), o maior volume do 
poro do biocatalisador facilita a difusão do sub-
strato dentro dos poros, uma vez que a taxa de 

reação é limitada pela difusão do substrato dentro 
dos poros em direção a enzima imobilizada. 

Tabela 1 – Características morfológicas dos 
suportes e biocatalisadores.

Agente de 
modificação 
do suporte

Área 
superficial 
do suporte 
(m²/g)

Área su-
perficial do 
biocatalisa-
dor (m²/g)

Volume do 
Poro do 
biocatalisador 
(cm³/g)

Tamanho 
do Poro do 
biocatalisador 
(Å)

2HEAP 735,24 396,63 0,53 46

m-2HEAP 780,58 402,81 0,49 37

BHEAP 765,25 474,03 0,43 37

Conclusões 
A lipase de Burkholderia cepacia foi eficiente-

mente imobilizada nos suportes de sílica modifica-
da. O biocatalisador que apresentou maior volume 
de poros também apresentou maior rendimento 
de imobilização, sugerindo que em reações catalíti-
cas a difusão do substrato em direção à enzima 
será facilitada neste sistema.
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Resumo: 
A lipase de Burkholderia cepacia (LBC) imobi-

lizada em tecido de sílica pelo método de ligação 
covalente (LC) foi caracterizada bioquimicamente 
e a partir deste estudo foi feita uma comparação 
com a enzima na sua forma livre. As propriedades 
bioquímicas demonstraram que o pH ótimo foi 
7,0 para a LBC livre e imobilizada, confirmando 
que a imobilização não alterou o pH ótimo da 

enzima. A temperatura ótima para o biocatalisador 
imobilizado foi de 60 °C, 10 °C acima da temperatura 
ótima da enzima livre, os parâmetros cinéticos foram: 
176,72 mM e 79,37 µmol/min, para Km e Vmáx, re-
spectivamente, e o tempo de meia vida foi de 33 h 
da enzima imobilizada.

Introdução
 A utilização de enzimas vem se torando 

uma opção cada vez mais atrativa como catalisa-
dores em diversos processos industriais, contudo, 
sua utilização na forma solúvel é limitada devido 
ao seu alto custo de produção e impossibilidade 
de reutilização (MENDES et al., 2012). Com o 
objetivo de minimizar estes custos, as enzimas 
estão sendo utilizadas em técnicas de imobiliza-
ção, que permitem a reutilização do biocatalisador 
(ZHANG et al., 2012). Diante desse contexto, 
é de extrema importância o estudo das proprie-
dades bioquímicas de cada tipo de reação devido 
a diferentes aplicações das lipases. Fatores como 
o pH e temperatura podem aumentar ou diminuir 
a atividade de lipases, deste modo sua caracteriza-
ção pode ajudar a determinar a adequação de uma 
dada lipase em diferentes ambientes e indústrias 
(CARVALHO et al., 2013). Portanto, o objetivo 
deste trabalho é o estudo das propriedades bio-
químicas da lipase de Burkholderia cepacia imo-
bilizada em tecido de sílica. Foram analisadas as 
seguintes características bioquímicas: pH, tem-
peratura, estabilidade térmica e determinação dos 
parâmetros cinéticos.

Materiais e métodos
Materiais
A lipase de Burkholderia cepacia (BC) uti-

lizada na imobilização foi adquirida comercial-
mente da Sigma Aldrich (≥30,000 U/g, pH 7,0, 
50°C). O suporte utilizado para a imobilização foi 
o tecido de sílica, obtido pela empresa Seecil Car-
bon Technologies. O substrato utilizado para as 
reações de hidrólise foram o azeite de oliva comer-
cial extra virgem com baixa acidez e goma arábica 
em pó pura (Synth, Brasil).
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Determinação da atividade hidrolítica
A atividade hidrolítica das lipases na sua 

forma livre e imobilizada foi determinada pelo 
método de hidrólise de azeite de oliva (Soares et 
al., 1999). 

Efeito do pH e da Temperatura 
O efeito do pH sobre a atividade relativa da 

lipase BC livre e imobilizada foi testada utilizando 
tampões ácido cítrico-citrato de sódio 0,1 M (pH 
2,0-5,0), fosfato de potássio 0,1 M (pH 6,0-8,0) e 
bicarbonato-carbonato de sódio 0,1 M (pH 9,0). Já 
o efeito da temperatura foi determinado a pH 7,0 
na variação de 25 °C a 80 °C.  

Estabilidade térmica 
A termoestabilidade da lipase livre e imobi-

lizada foi determinada por meio da incubação de 
diversas amostras da LBC livre e imobilizada a 60 
°C em meio-aquoso (0,1 M tampão fosfato, pH 
7,0) até 240 min. Em seguida, a atividade residual 
foi determinada a 50 e 60 °C, para a lipase livre e 
imobilizada, respectivamente.

Determinação dos Parâmetros Cinéticos
 Foram preparados sistemas reacionais 

contendo ácidos graxos totais em concentrações 
variando de 37 a 2604 mM, obtidos através de 
emulsões preparadas em diferentes proporções 
de azeite de oliva (1 a 70 %) e solução aquosa de 
goma arábica (7% p/v) para o cálculo da constan-
te de Michaelis-Menten (Km). Os valores de Km e 
Vmax aparentes foram calculados de acordo com a 
linearização de Lineaweaver-Burk.

Resultados e Discussão 
 No estudo de pH sobre a atividade da LBC 

livre e imobilizada, ambas apresentaram pH ótimo de 
7,0. Portanto, o método de imobilização não alterou 
o pH ótimo da enzima. A partir do estudo de tem-
peratura, o seu efeito na atividade para a lipase livre e 
imobilizada ocorreu a 50 °C e 60 °C, respectivamente. 
Verificou-se que a estabilidade da lipase aumentou 
após a imobilização, pois sua atividade relativa man-

teve-se acima de 70 % a temperaturas mais elevadas. 
Em relação à estabilidade térmica, foi possível notar 
que o biocatalisador imobilizado exibiu uma estabili-
dade térmica mais elevada em comparação à enzima 
livre. Deste modo, a imobilização teve uma influência 
positiva na estabilidade térmica da lipase, proporcio-
nando para o biocatalisador imobilizado um maior 
tempo de meia vida (33,7 h) quando comparado a 
LBC livre (4,6 h). Os parâmetros cinéticos foram 
estudados utilizando diferentes concentrações de 
substrato para LBC livre e imobilizada. Os resulta-
dos indicaram um aumento significativo na afinidade 
da enzima para o substrato, pois o valor de Km do 
biocatalisador imobilizado (176,72mM) diminuiu em 
relação ao valor de Km da LBC livre (505,4 mM). Já 
o valor da Vmáx da LBC imobilizada (79,37 µmol/
mg.min), teve uma diminuição em relação a LBC 
livre (2000 µmol/mg.min). 

Conclusões 
Com base nos resultados obtidos, pode-se 

notar que as propriedades bioquímicas da LBC 
imobilizada em relação ao estudo de pH, tempera-
tura, como também estabilidade térmica e parâ-
metros cinéticos, foram melhoradas em compara-
ção a enzima livre. A LBC imobilizada em tecido 
de sílica apresentou atividade ótima a 60 °C e pH 
7,0 e estabilidade térmica a 60 °C. Os parâmetros 
cinéticos foram: Vmax de 79,37 µmol/g.min e Km 
de 176,72 mM. Portanto, estes resultados sugerem 
que a imobilização foi eficaz.
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Resumo: 
O estudo da imobilização de enzimas em 

suportes inorgânicos, como esferas de vidros, sí-
lica, óxidos metálicos, etc, vêm se desenvolvendo 
muito nos últimos anos, principalmente no que 
concerne à modificação da superfície desses su-
portes inorgânicos com aditivos como PEG, 
Triton-X e líquidos iônicos. Portanto, o objetivo 
deste estudo foi caracterizar o suporte e o bio-
catalisador imobilizado em ZnO por ligação co-
valente, modificado com líquidos iônicos (Acetato 
de metil-monoetanolamina - 2mHEAA; Acetato 
de monoetanolamina - 2HEAA e Acetato de di-
etanolamina - BHEAA). 

Introdução 
A literatura relata que biocatalisadores 

imobilizados apresentam características deseja-

veis em comparação com as enzimas livres, sen-
do mais facilmente recuperáveis, cataliticamente 
estáveis e mais ativos e insolúveis no meio re-
acional. A modificação do suporte é frequente-
mente mais fácil, mais barata e menos prejudicial 
do que a modificação da enzima. Ao manipular 
as propriedades do suporte com o uso de aditi-
vos, a atividade pode ser aumentada e a confor-
mação da enzima pode ser mantida (TALBERT 
e GODDARD, 2012). Alguns tipos de aditivos 
são utilizados para a modificação de suportes, 
tais como: albumina, PEG, ciclodextrina, Triton 
X-100, líquidos iônicos, entre outros.  

A aplicação dos óxidos metálicos, tais 
como Al2O3, TiO2, ZnO, Fe3O4 e MgO são de 
particular interesse, pois não são apenas estáveis 
sob condições adversas, mas também são geral-
mente considerados como materiais seguros para 
os seres humanos, animais e plantas (AL-HAZMI 
et al., 2012). 

Materiais e métodos 
Imobilização do biocatalisador por Ligação 

Covalente e Atividade Lipolítica
Para a imobilização do biocatalisador 

por ligação covalente, houve a silanização do 
suporte com γ-APTS 0,5% (v/v), e a sua ati-
vação com glutaraldeído. Após a ativação, a 
solução enzimática de Burkholderia cepacia foi 
inserida, havendo uma variação do seu carre-
gamento para cada imobilização nos diferentes 
suportes (0,1; 0,2; 0,3 e 0,4g). A unidade de 
atividade foi definida como a quantidade de 
enzima que libera em 1µmol de ácido graxo por 
minuto de reação. 

Difração de Raio-X
A análise dos arranjos dos átomos, com-

primentos e ângulos de ligação das estruturas cris-
talinas dos sólidos foram obtidas através de um 
difratômetro de raio-X, Shimadzu, modelo XRD-
6000. Os diâmetros das partículas foram calculados 
através da equação de Debye-Scherrer. 
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Resultados e Discussão 
Atividade Lipolítica
A maior atividade lipolítica foi obtida com 

o carregamento de 0,1 g/g utilizando o suporte 
ZnO modificado com o líquido iônico prótico 
BHEAA, obtendo cerca de 906,51 U/g. Já para 
o ZnO (2HEAA) a atividade foi de 807,87 U/g e 
para o ZnO (2mHEAA) foi de 788,89 U/g.

Difração de raios – X dos biocatalisa-
dores imobilizados na presença e na ausência de 
líquido iônico

Os difratogramas que apresentam pi-
cos mais cristalinos dentre os que possuem 
líquido iônico foram os que apresentaram 
melhor rendimento de imobilização, o ZnO 
(BHEAA) e o ZnO (2HEAA), demonstrando 
serem semelhantes aos resultados encon-
trados na literatura (16). Já a Burkholderia 
cepacia por ser um material amorfo, não 
possui picos cristalinos.

Figura 7: Difratogramas dos biocatalisa-
dores imobilizados com lipase de Burkholderia 
cepacia na presença e na ausência de líquido iônico.

De acordo com a equação de Scherrer 
(equação 1) foram calculados os diâmetros das 
partículas dos biocatalisadores imobilizados. Anal-
isando a tabela 1, pode-se verificar que o diâmetro 
da partícula do ZnO (calcinado), 16,21 nm divergiu 
dos precursores modificados com líquidos iôni-
cos, já que estes ficaram com 20,90; 20,37 e 17,65 
nm para os respectivos líquidos iônicos: ZnO 

(2HEAA), ZnO (BHEAA)  e ZnO (2mHEAA).

A modificação do ZnO possivelmente deve-
se à substituição do H por um grupamento etanol 
no LI, influenciando no aumento do rendimento, 
pois é menos estável quimicamente e de fácil inter-
ação com o meio. Já a substituição do grupamento 
H por um grupo metil, no caso do LIP 2mHEAA 
prejudicou o rendimento, por conta da sua alta es-
tabilidade química e difícil interação

Conclusões 
Baseado na análise dos resultados, conclu-

iu-se que com a utilização dos líquidos iônicos há a 
interferência na estrutura do suporte, aumentando 
a interação enzima/suporte e consequentemente 
aumentado o rendimento de imobilização.
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Resumo:
Os agrotóxicos são produtos destinados à 

contenção de pragas agrícolas para preservação 
de safras dos mais diversos tipos. Eles podem 
ser classificados quanto ao uso, como: inseticida, 
fungicida, formicida, dentre outros. O carbofu-
rano é um inseticida-nematecida muito utilizado 
em safras de milho, arroz e batata. Os pesticidas 
são prejudiciais ao meio ambiente e ao organismo 
humano por serem tóxicos e recalcitrantes. Eles 
podem ser encontrados em rios, através da lixivi-
ação do excesso do pesticida aplicado na planta-
ção. Os tratamentos de água convencionais não 
são capazes de remover esses compostos, neces-
sitando de processos mais elaborados para a de-
gradação desses compostos perigosos. A oxida-
ção anódica é o método mais simples dentre os 
Processos Oxidativos Avançados (POA’s), que 
utiliza o radical hidroxila, gerado na superfície do 
ânodo, para degradar compostos orgânicos. Di-
ante disso, o objetivo deste trabalho foi verificar 
a melhor condição de pH para o estudo de min-
eralização do carbofurano.

Introdução
A presença de resíduos pesticidas no meio 

ambiente, em especial rios e lagos, tem levantado 
preocupações nos últimos anos por serem com-
postos com alta recalcitrância, toxicidade e mu-
tagenicidade (Yang et al., 2013). Os tratamentos 
convencionais de água não são capazes de degra-
dar esses compostos orgânicos e, com isso, os Pro-
cessos Oxidativos Avançados são utilizados como 
alternativa. Eles são caracterizados pela formação 
de um radical fortemente oxidante, OH●, que 

apresenta alto potencial redox 2,28eV (Krishnaku-
mar e Swaminathan, 2011).

 Dentre os POA’s já estudados, a oxidação 
eletroquímica é o método mais simples para reme-
diação de água residuais em que os radicais OH● 
são produzidos diretamente a partir da água, apli-
cando uma alta densidade de corrente na superfí-
cie do ânodo (Brillas et al., 2010).

 O carbofurano apresenta uma alta solubi-
lidade em água (351 mg/L) e é susceptível a lixivia-
ção através da superfície do solo. Ele tem alta toxi-
cidade, atuando diretamente no funcionamento do 
sistema nervoso central, quando em contato com 
seres humanos, sendo também um desregulador 
endócrino. (Fenoll et al., 2013). 

 
Materiais e métodos 
Para a realização dos experimentos foi uti-

lizado o carbofurano comercial, Furadan 350 SC 
da marca FMC, com concentração de 12,6 mg/L 
e carbono orgânico total (COT) de 100 mg/L, por 
se tratar de um tratamento terciário. O Na2SO4 foi 
utilizado como eletrólito de suporte na concentra-
ção de 0,014M. 

 A oxidação eletroquímica ocorreu em um 
reator cilíndrico de mistura perfeita, com a tem-
peratura do sistema fixada em 35°C a partir do 
banho termostático Nova Ética, 521/2D e tempo 
de reação de 180 minutos. Como ânodo foi utiliza-
do uma placa com 10,5 cm² de Si/BDD (El-Tech, 
Dinamarca) e como cátodo foi utilizado uma placa 
perfurada de aço inox 316®. A densidade de cor-
rente aplicada foi de 10 mA/cm2. A variação de 
pH estudada foi de 2, 3 e 5.

Resultados e Discussão 
As curvas de variação de pH estão apre-

sentadas na Figura 1. Foi feita a análise do COT 
e, com base neste resultado, percebeu-se que a 
reação de oxidação eletroquímica ocorre mais 
rapidamente em pH=3, se comparado aos re-
sultados de pH=2 e pH=5. Isso pode ser expli-
cado de acordo com a especiação da molécula 
de carbofurano. 
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Figura 1 – Comparação da eficiência de min-
eralização de acordo com a variação de pH da solução: 
(●) pH=3, (■ ) pH=5, (▲) pH=2. Condições de opera-
ção: j=10mA/cm2, [Na2SO4]=0,014M, T=35°C.

Em pH=2 a carga molecular do carbofu-
rano é negativa, em pH=3 é neutra e em pH=5 é 
positiva. Com isso, nota-se que o ataque do radi-
cal hidroxila ao composto em estudo é favorável 
quando se tem elementos químicos com cargas 
positivas e negativas na mesma forma estrutural.

Conclusões 
A estrutura molecular pode mudar de acor-

do com as condições do meio reacional. Com isso, 
foi apresentado que o pH ideal que ocorra a min-
eralização do carbofurano foi no valor de 3,0, pois 
a carga neutra da molécula favoreceu a reação de 
oxidação. 
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Resumo: 
O estudo da quebra de emulsões é de muita 

importância para indústria petrolífera, devido a prob-
lemas causados por esses sistemas. O presente estudo 
faz uma abordagem sobre a aplicação de um modelo 
matemático computacional através das redes neurais 
artificias (RNA) com o objetivo de predizer o perfil 
de separação da água em um sistema emulsionado do 
tipo água em óleo (a/o). Para a construção do banco 
de dados foi selecionado um óleo com ºAPI 28,5 e 
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sintetizadas emulsões com diferentes teores de água 
(TA: 10% - 40%), e distribuição media de tamanho 
de gotas (DTG: 5- 20um). Além disso, foi analisada a 
viscosidade para cada emulsão estudada, e o perfil da 
eficiência de separação foi registrada em diferentes 
tempos. Obtiveram-se bons resultados para o mod-
elo com arquitetura do tipo 4-8-1; Com 8 neurónios 
na camada escondida, utilizando a função de ativa-
ção sigmoide e a função linear na camada de saída 
da rede, utilizando como treinamento o algoritmo 
Levemberg Marquardt. O modelo forneceu uma boa 
correlação entre os dados reais e os dados simulados, 
fornecendo um coeficiente de correlação R² igual a 
0,986, um MSE (Mean Squared Error) igual a 9,6716 
e RMSE (Raiz quadrada do MSE) igual a 3,1099. Os 
resultados indicam que a modelagem neural pode 
ser utilizada para predição da eficiência a partir de 
diferentes condicões de estabilbidade de amostras de 
emulsoes utilizadas. 

Introdução 
Método de modelagem via redes neurais arti-

ficiais (RNA) vem sendo estudado na literatura como 
ferramenta de predição em diversos sistemas, princi-
palmente na parte de petróleo para predição e estu-
dos em reservatórios heterogêneos, predição de vis-
cosidade e predição de percentual de sal contido no 
óleo. Essas RNAs são processadores virtuais inteli-
gentes compostas de um grande número de unidades 
de processamento simples, ou seja, os neurônios, que 
foram propostos com base no funcionamento do 
cérebro humano. Esse conjunto de neurônios po-
dem ser usada para identificar ou aproximar uma re-
lação linear ou não-linear complexa entre as variáveis 
de entrada e de saída (DUTTA e GUPTA 2010; 
KAMARI et al. 2015). Esse trabalho tem como ob-
jetivo estudar a aplicação de um modelo de RNA, na 
predição da estabilidade de emulsão de petróleo do 
tipo a/o, utilizando como parâmetros de entrada o 
TA, DTG, Viscosidade e o tempo de separação.

Materiais e métodos 
Foram sintetizadas emulsões com um óleo 

com ºAPI 28,5, TA variando entre 10 e 40% e 

DTG entre 5 e 20 um, compondo um planejamen-
to experimental fatorial completo 2² com quadru-
plicata no ponto central e pontos axiais. Para aval-
iar os efeitos das variáveis no sistema e compor 
um banco de dados experimentais foi realizado 
um planejamento experimental. As emulsões sin-
tetizadas foram submetidas a teste de quebra em 
centrífuga por 30 minutos, coletando os valores 
nos 10 minutos iniciais e depois a cada 5 minutos. 
Além disso, foram realizados testes de viscosidade 
em todas as amostras. Para construção do Mod-
elo, o banco de dados foi dividido em duas partes, 
70% para treinamento da RNA e 30% para testes 
(dados não utilizados na etapa de criação do mod-
elo). A configuração e arquitetura foi elaborada via 
precepton de múltiplas camadas, estudando assim a 
eficiência do modelo por meio de avaliações quan-
to ao coeficiente de determinação (R²) e a soma 
dos erros quadrático médio (Mean Squared Error). 
Foram feitas varreduras quanto ao número de 
neurônios, ao número de camadas escondidas, o 
algoritmo de treinamento e as funções de ativação.

Resultados e Discussão 
Observou-se que o TA tem relevância neg-

ativa mostrando que essa variável é inversamente 
proporcional a percentual de separação. Isso ocorre 
devido ao tempo de análise, ou seja, a velocidade 
em que a água é sedimentada é afetada de forma 
inversa a contração de agua existente na emulsão. 
O banco foi composto por 60 dados. Para o trein-
amento da RNA foi utilizada diferentes algoritmos 
de treinamento como o gradiente decrescente com 
momentum e Levemberg Marquardt, combinados com 
funções de transferência como a tangente hiper-
bólica, linear e sigmoide. Assim, foi possível obter 
a melhor resposta utilizando as funções de trans-
ferência sigmoide na camada oculta e na camada 
de saída da rede, utilizando como algoritmo de 
treinamento o Levemberg Marquardt, constituindo a 
RNA com 8 neurónios na camada oculta. Os re-
sultados alcançados estão evidenciados na figura 1, 
onde o grafico 1-(a) mostra a regressao linear com 
R²=0,986, MSE= 8.1851 e RMSE =2.8610 na 
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fase de teste do modelo com dados não fornecido 
na fase de treinamento, enquando o grafico 1-(b) 
mostra os valores de percentuais de separação da 
água obtidos experimentalmente versus os valores 
previstos com a melhor configuração da RNA.

% de Separação exp

0 20 40 60 80%
S

e
p

a
r
a
ç
ã
o

 
P

r
e
d

.
=

 
1

*
(
%

 
d

e
 
S

e
p

a
r
a
ç
ã
o

 
e
x

p
)
 
-
3

.
9

e
-
0

5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
Teste: R=0,986

(a)

Amostras

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

P
er

ce
n
tu

al
 d

e 
S

ep
ar

aç
ão

 (
%

)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Preditos pela RNA

Experimental

(b)
Figura 1- Gráfico de regressão linear (a); gráfico 
de comparação entre os valores preditos pela 
rede e os valores experimentais(b).

A figura mostra que os valores previstos 
apresentam uma boa concordância com os valores 
experimentais demonstrando assim que o modelo 
foi desenvolvido com êxito. 

Conclusões 
É evidente que ambos os procedimentos 

de modelagem foram eficientemente capazes de 
representar com precisão os dados experimentais 
e gerar a abordagem matemática adequada para 
prever a resposta desejada. 
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Resumo:
A separação fotocatalítica da água em H2 

e O2 utilizando fotocatalisadores semicondutores 
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tem recebido atenção especial devido ao potencial 
desta tecnologia em apresentar interesse econômi-
co e ambiental como fontes alternativas de ener-
gia limpa. Neste trabalho, os pós quitosana/TiO2 
foram sintetizados pelo método de coprecipitação 
e testados na produção fotocatalítica de hidrogênio 
a partir da soluções aquosas de etanol sob irradia-
ção de luz visível. Verificou-se que a presença da 
quitosana influenciou nas propriedades texturais e 
morfológicas dos precursores do quitosana/TiO2 
com papel importante na definição das dimensões 
dos cristalitos.

Introdução
A separação fotocatalítica da água em H2 

e O2 utilizando catalisadores semicondutores tem 
recebido atenção especial devido ao potencial de-
sta tecnologia para a produção de combustível lim-
po H2 a partir da água usando energia solar (4,5). 
Neste trabalho foi desenvolvidos fotocatalisadores 
baseados em TiO2 ativados por radiação solar apli-
cados ao estudo da produção fotocatalítica de 
hidrogênio na reação de separação da água utili-
zando etanol como agente de sacrifício.

Materiais e métodos
Síntese dos fotocatalisadores pelo método de Copre-

cipitação.

Volumes correspondentes ao percentual de 
massa desejado de quitosana para a composição 
dos fotocatalisadores foram tomadas da solução 
de quitosana 0,5 % em de solução de Acido acé-
tico 0,1 mol.L-1 previamente preparada e comple-
tado para 300 mL com solução 0,1 mol.L-1 de HCl 
sob agitação constante. A esta mistura, foi adicio-
nado solução de TiCl3 (15 % em HCl) (Ti+3= 0,15 
mol.L-1). O pH do meio reacional foi ajustado para 
8,0 com da solução 0,5 mol.L-1 de (NH4)2CO3. A 
suspensão resultante foi mantida em repouso à 
temperatura ambiente por 24 h, e em seguida, fil-
trada e lavada com 3,0 L de H2O deionizada para 
remoção dos íons residuais. Após esse procedi-
mento, secou-se em estufa a 110 °C, por 48 horas.

Caracterização dos Fotocatalisadores.
A estruturas cristalinas dos fotocatalisa-

dores foram analisados por difração de raios-X 
utilizando um Seifert DRX 3000P, equipado com 
difratômetro vertical e radiação CuKα (λ = 0,1538 
nm. As fases cristalinas foram identificadas por 
comparação com os arquivos JCPDS. O tamanho 
médio (D) de cristalito das amostras foi determi-
nado aplicando-se a Equação de Debye-Scherrer. 
As isotermas de adsorção e dessorção de N2 foram 
obtidas com um equipamento Micromeritics 
ASAP 2420 em temperatura de N2 (-196 °C). As 
amostras foram previamente desgaseificadas por 
24 horas para remoção de umidade ou contami-
nantes adsorvidos na superfície do fotocatalisador.

Medições Fotocatalíticas
A atividade fotocatalítica foram determina-

das em um reator de vidro Pyrex fechado (200mL) 
à CNTP em atmosfera de Ar (0,1 barg) com 5 mg 
do fotocatalisadores dispersos por agitação mag-
nética numa solução aquosa 0,05 mol.L-1 de etanol 
(150mL), irradiado com uma lâmpada de arco de Xe 
(150W, ozônio livre, LOT Oriel GmbH & CO KG, 
1,36W/m2 UV). As amostras dos gases envolvidos 
foram coletadas no intervalos de 0, 5, 10, 15, 30 e 60 
min, até o tempo total de 5 h de reação e analisados 
por GC com TCD (Cromatógrafo Varian, Modelo 
Star 3400 CX) equipada com colunas empacotada 
ligadas em série, Porapack Q e Peneira Molecular 
5A, usando Ar como gás de araste.

Resultados e Discussão
A Tabela 1 apresenta os resultados dos ob-

tidos nas análises de isoterma de N2 e DRX dos 
materiais preparados em laboratório. Observa-se 
que o a área específica apresenta um valor relati-
vamente elevado para o precursor do TiO2 puro 
(0Q/T-P) de 348,78 m2.g-1 e compatíveis com a 
literatura. A presença de quitosana encorpou mu-
danças nas propriedades morfológicas dos precur-
sores do Q/TiO2. Foi observado um acréscimo não 
linear nos valores de DDRX a medida que a quanti-
dade de quitosana na amostra foi aumentada.
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 Os difratogramas de raios x estão exibi-
dos na Figura 1(a). Os principais picos de difração 
sugere a formação de TiO2 fase anatase (JCPDS 
21-1272). Enquanto que a Figura 1 (b) mostra 
a evolução da fotogeração de H2 em solução de 
etanol. Dentre os fotocatalisadores sintetizados 
com quitosana observa-se que o 3Q/T-P apre-
senta o melhor desempenho de fotoatividade em 
produção de hidrogênio (8,9 µmol H2.g-1catalisador) 
em relação aos demais fotocatalisadores. A presen-
ça de quitosana nas amostras dos fotocatalisadores 
TiO2 resultou em uma produção fotocatalítica 
não linear de hidrogênio, T110-P>3Q/T-P>6Q/
T-P>9Q/T-P>12Q/T-P>1Q/T-P.

Tabela 1–Dados texturais  e morfológicos 
dos precursores do Q/TiO2.
Amostras % Quitosana ABET (m

2.g-1) DDRX (nm)*

0Q/T-P Ausente 348,78 5,9

1Q/T-P 1 357,05 5,5

3Q/T-P 3 351,94 7,5

6Q/T-P 6 349,11 8,7

9Q/T-P 9 347,08 6,2

12Q/T-P 12 338,89 8,1

% Quitosana: Teor teórico de quitosana.

ABET: Área específi ca calculada por BET.
DDRX: Diâmetro médio do cristalito medi-

do pela equação de Scherrer a partir dos dados de 
XRD.

Figura 1 – Difratogramas dos precursores 
Q/TiO2 (a) e .

Conclusões 
Verifi cou-se a formação do TiO2 na fase 

cristalina e que a presença da quitosana desem-
penhou infl uencia signifi cativas nas propriedades 
texturais, morfológicas dos precursores do quito-
sana/TiO2 com papel importante na defi nição das 
dimensões dos cristalitos e no desempenho foto-
catalítico na produção de hidrogênio dos materiais 
sintetizados.
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Resumo:
A capsaicina é encontrada em pimentas e 

possui diversas propriedades funcionais e ampla 
aplicabilidade, portanto, é necessário o desenvolvi-
mento de técnicas de extração e purifi cação com 
alta efi ciência e capacidade de recuperação desta 
biomolécula. Assim, o objetivo deste estudo é a 
aplicação de diferentes sistemas aquosos bifásicos 
formados por acetonitrila e sais na purifi cação de 
capsaicina de frutos de Capsicum. Os diagramas 
de fases para estes sistemas foram determinadas 
a 25°C e a pressão atmosférica. A composição do 
sistema foi otimizada em sistema modelo e em 
seguida aplicado na purifi cação da capsaicina ori-
unda da pimenta malagueta (C. frutescens). A fac-
ilidade de formação de fases segue a tendência da 
série de Hofmeister dos sais. A capsaicina migra 
preferencialmente para a fase de topo (rica em ace-
tonitrila) e a composição do sistema otimizado foi 
composto por 15% de K2CO3 + 20% de acetoni-
trila + 65% de água a 45°C e, ao ser aplicado numa 
amostra real, apresentou KCPS e EECPS superiores 
a 40 e 85%, respectivamente. Portanto, os dados 
sugerem que o SAB desenvolvido é uma boa alter-
nativa para a purifi cação de capsaicina de pimenta.

Introdução
A capsaicina (CPS) é um alcalóide produ-

zido pelas pimentas do gênero Capsicum, respon-
sáveis pela sua pungência. Esta biomolécula possui 
diversas propriedades funcionai, tais com: anal-
gésico, anticancerígeno, anti-infl amatório, antioxi-
dante e anti-obesidade (LEE et al., 2011). Devido 

ao potencial deste biocomposto, é interessante de-
senvolver técnicas de extração e purifi cação efi ci-
entes. Neste contexto, o Sistema Aquoso Bifásico 
(SAB), método baseado na extração líquido-líqui-
do, apresenta-se como uma alternativa promis-
sora. Assim, este trabalho propõe o desenvolvim-
ento de um sistema composto por acetonitrila e 
sais de Na+ e K+ para particionar e purifi car esta 
biomolécula.

Materiais e métodos 
Materiais
Foram utilizados os seguintes materiais: 

acetonitrila (pureza de 99,9%) marca Tedia; os sais 
Na2S2O3, C6H5 Na3O7, Na2CO3, K2HPO4, K3PO4, 
K2CO3 e C6H5K3O7 (purezas ≥ 98%), marca Sig-
ma-Aldrich; a capsaicina (pureza > 97%), marca 
Sigma-Aldrich; pimenta malagueta (Capsicum frute-
scens), adquiridas com produtor do município de 
Lagarto – SE.

Diagrama de fases e Tie-Lines
Os diagramas de fases do sistema com-

posto por acetonitrila e sais, foram construídos a 
25°C e à pressão atmosférica, utilizando o método 
do ponto de turvação e as curvas binodais foram 
ajustadas de acordo com Merchuck et al. (1998).

Partição e Purifi cação de capsaicina
A otimização do sistema foi realizada uti-

lizando capsaicina sintética e a purifi cação com o 
extrato da pimenta (C. frutescens) preparado com 
solução de acetonitrila a 60%. A mistura dos com-
ponentes do sistema foi pesada, homogeneizada, 
centrifugada e colocada em repouso por 18h. Em 
seguida, as fases foram separadas, coletadas e cal-
culados os seguintes parâmetros: Coefi cientes de 
Partição (KCPS), Efi ciência de Extração (EECPS) e 
Fator de Purifi cação (FPCPS), de acordo com as 
equações abaixo:
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Resultados e Discussão 
Diagrama de fases
A Figura 1 apresenta as curvas binodais do 

sistema formado pela acetonitrila e sais de Na+ e 
K+. A capacidade dos sais para promover a for-
mação de SAB segue a seguinte ordem: C6H5K3O7 
> C6H5Na3O7 > Na2S2O3 > K3PO4 > K2HPO4 > 
K2CO3 > Na2CO3. Nota-se que os sais seguem a 
tendência dos cátions K+ > Na+ e ânions C6H5O7

3- 
< S2O3

2- < PO4
3- > HPO4

2- < CO3
2-, descritas na 

série de Hofmeister (HOFMEISTER et al., 1888).

Figura 1 – Diagrama de fases para o 
sistema ternário composto de acetonitrila + sal 
+ água a 25°C.   (®) C6H5K3O7, (®) C6H5Na3O7, 
(®) Na2S2O3, (®) K3PO4, (®) K2HPO4, (®) K2CO3, 
(®) Na2CO3.

Partição e Purificação da CPS
A Figura 2 apresenta os gráficos com os 

valores do KCPS e EECPS da capsaicina no sistema 
formado por acetonitrila e os sete tipos de sal, em 
diferentes condições. Os resultados mostram que 
a capsaicina particiona-se preferencialmente para 
a fase de topo, rica em acetonitrila (KCPS >> 1) e a 
composição do sistema otimizado foi 15% de K2CO3 
+ 20% de acetonitrila + 65% de água a 45°C.

Figura 2: Valores de KCPS e EECPS para o 
SAB composto por acetonitrila + sais + água sob 
diferentes condições.

O sistema otimizado foi utilizado na purifi-
cação da capsaicina a partir do extrato da pimenta 
malagueta (C. frutescens) com solução de acetonitri-
la a 60%. Os resultados mostraram que a CPS mi-
grou, preferencialmente, para a fase de topo, com 
valor de KCPS > 40, EECPS > 85% e FPCPS > 2,5.

Conclusões 
Os sais utilizados formaram, junto com a 

acetonitrila e água, o SAB com facilidade e seguin-
do a tendência da Série de Hofmeister. A capsaicina 
particinou-se preferencialmente para a fase de topo, 
rica em acetonitrila, o sistema otimizado foi com-
posto por 15% de K2CO3 + 20% de acetonitrila + 
65% de água a 45°C e a CPS foi purificada com 
sucesso (FPCPS>2,5). Portanto, os resultados obti-
dos indicam que o sistema aquoso bifásico propos-
to pode ser uma excelente opção para a purificação 
a partir de capsaicina sua fonte natural, a pimenta.
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Resumo: 
Esse trabalho objetivou estudar a cinética de 

secagem solar da mangaba considerando o efeito 
do encolhimento. A secagem foi realizada em um 
secador solar indireto, com temperaturas variando 
entre 40 e 70°C, onde os frutos inteiros “de vez” e 
maduros, foram dispostos em peneiras de inox e, 
alocados em uma câmara de passagem de ar aque-
cido. Foram atingidas umidades finais de 10,82% 
e 57,80% (b.s), respectivamente, evidenciando o 
efeito positivo do processo. O tempo de secagem 
até peso constante foi de 1680 min. A secagem so-
lar influenciou positivamente na redução da umi-
dade da fruta. Para descrever a cinética de secagem 
foram utilizados os modelos de regressão não lin-
ear de Fick. A difusividade mássica, com base na 
Segunda Lei de Fick, apresentou valores de 1,41 x 
10-10 e 6,05 x 10-11 m²/s para as mangabas “de vez” 
e madura”, respectivamente. O encolhimento foi 
observado em todas as condições estudadas, en-
tretanto o nível de encolhimento foi maior na fru-
ta madura, o qual se mostrou em torno de 38,08%.

Introdução 
A mangaba (Hancornia speciosa) é uma fruta 

nativa do Brasil, presente em quase todas as regiões 
do País, exceto a região Sul. É uma fruta perecível, 
com elevado teor de umidade e curto tempo de 
prateleira. (Aguiar Filho et al. 1998).

A secagem é um método muito utilizado 
no processo de conservação de frutas e outros 
produtos agroindustriais, tendo como objetivo a 
redução das perdas pós-colheita. O processo de 
secagem apresenta pontos positivos, como, au-
mento da vida de prateleira, redução nos custos de 
transporte e armazenamento, estabilidade química 
e microbiológica, oferta durante o período de en-
tressafra; e negativos, que levam ao surgimento 

de alterações nas características sensoriais e valor 
nutricional dos alimentos, sendo que a intensidade 
dessas alterações, dependente das condições uti-
lizadas no processo de secagem e das característi-
cas próprias de cada produto.

Durante a secagem, o produto tende a so-
frer redução em seu volume, encolhimento, o qual 
é ocasionado devido a alterações na microestru-
tura do material fresco, como o aumento de cavi-
dades, dentre outras transformações causadas pelo 
estresse térmico, e, principalmente, pela remoção 
de umidade (Katekawa, 2006; Borges et al. 2008). 
Diante do exposto, o objetivo do presente tra-
balho foi avaliar a cinética de secagem solar 
considerando o efeito do encolhimento da 
mangaba. 

Materiais e métodos 
Os experimentos foram realizados em trip-

licata, com frutos inteiros nos estádios de matura-
ção “de vez” e “maduro”. O processo de secagem 
foi realizado em um secador solar indireto, onde 
os frutos foram dispostos em peneiras de inox e, 
em seguida alocados em uma câmara de passagem 
de ar aquecido, a qual funcionava sobre o princípio 
básico de passagem do ar quente através de um 
coletor solar e câmara de passagem do ar quente.

As amostras foram retiradas do secador, 
para verificações de pesos e medidas, realizadas 
em intervalos pré-determinados de 120 min, com 
auxílio de balança analítica, paquímetro e análise 
de imagens, respectivamente.

Resultados e Discussão 
A partir dos dados experimentais da seca-

gem solar da mangaba foram construídas as curvas 
de secagem, representadas na Figura 1a, através da 
qual é possível observar a perda de umidade duran-
te o processo de desidratação e tendência a valores 
finais de umidade após 1680 minutos de processo 
de 10,82 e 57,80% b.s. (base seca), para as amostras 
“de vez” e madura, respectivamente. A temperatura 
ao longo da operação oscilou entre 40 e 70°C. Este 
comportamento revela que o tempo de secagem de-
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sempenha influencia sobre a cinética de secagem de 
alimentos, como foi observado por outros autores 
na desidratação de frutas tropicais, como Nunes 
et al. (2014), Machado et al. (2011) em secagem de 
jabuticaba e caju, respectivamente. Outro parâmet-
ro importante observado durante a desidratação foi 
a atividade de água (aw), a qual passou de 0,975 e 
0,982 para 0,552 e 0,650 para as mangabas “de vez” 
e madura, respectivamente.

Analisando os resultados da curva de seca-
gem, foi aplicado o Modelo de Fick utilizando 05 
termos para a descrição da cinética. O coeficiente 
de difusão foi de 1,41 x 10-10 e 6,05 x 10-11 m²/s, com 
coeficientes de correlação de 0,85 e 0,97 respectiva-
mente. Esses resultados mostram que a mangaba 
“de vez” apresenta maiores taxas de secagem. 

O encolhimento (Figura 1b), se mostrou 
maior nas amostras maduras, com teor de retra-
ção de aproximadamente 38,08%, enquanto as “de 
vez”, 19,33%. Além da redução da volume, a seca-
gem conferiu coloração característica às amostras, 
possivelmente devido à concentração de solutos e 
à reação de Maillard (Celestino 2010).

  

Figura 1 – (a) Curva de razão de umidade 
(X*), em função do tempo; (b) Valores obtidos no 
encolhimento em função do tempo

Conclusões 
Nessas condições, observou-se que a seca-

gem solar influencia positivamente reduz consid-
eravelmente a umidade da mangaba “de vez” e 
madura, com umidades de 10,82 e 57,80%. O en-
colhimento foi observado em todas as condições 
estudadas, entretanto o nível de encolhimento foi 
maior na fruta madura, o qual se mostrou em tor-
no de 38,08%.
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Resumo: 
A lactose tem se destacado como um produto 

de grande interesse comercial, em virtude de suas 
aplicações na indústria de alimentos; na indústria 
farmacêutica; e na indústria de cosméticos. Atu-
almente boa parte da lactose utilizada no Brasil é 
importada proveniente de outros países principal-
mente da Alemanha. Uma técnica que vêm sendo 
empregada no processo de recuperação da lactose 
é a técnica de separação por membranas, entretanto 
esse método vem enfrentando problemas quanto a 
sua seletividade. Estudos recentes utilizando a técnica 
de adsorção por impressão molecular tem relatado a 
eficiência dessa técnica no processo de remoção de 
biomoléculas. A partir destas perspectivas esse trab-
alho tem como objetivo recuperar a lactose do leite 
a partir da integração dos processos de adsorção (re-
moção) e cristalização (recuperação).

Introdução 
O leite pode ser caracterizado como um flui-

do viscoso, cor branca, cujos principais constituintes 

são: a água, a lactose, sólidos totais, gordura, proteínas 
e minerais (MATIGNON et al., 2015). Dentre estes 
constituintes, a lactose tem se destacado como um 
produto de grande interesse comercial, em virtude de 
suas aplicações na indústria de alimentos; fabricação 
de diversos produtos: pães, sorvetes e farinha, na in-
dústria farmacêutica; como excipientes ou diluentes 
de medicamentos e na indústria de cosméticos; como 
emoliente na fabricação de batons e cremes (PATEL 
e MURTHY, 2010; FOX e MCSWEENEY, 2015). 
De acordo com os dados do Sistema Integrado de 
Comércio Exterior (SISCOMEX), o Brasil impor-
tou no período de 2009 a 2014 aproximadamente 
117.000 toneladas de lactose, em sua forma pura ou 
em outras formas, o que corresponde a um montante 
de U$$ 204.203.323 (FOB). Na literatura relatam-se 
estudos de recuperação da lactose utilizando a tecno-
logia de membranas ou através do processo de cris-
talização. Porém essas técnicas têm enfrentado alguns 
problemas, pelo fato das membranas ocasionarem 
perdas nutricionais no leite e a cristalização quando 
aplicada diretamente no leite possuir um baixo ren-
dimento em virtude da sua alta viscosidade. Estudos 
recentes realizados por (Balieiro et al., 2015) avaliaram 
a cinética de adsorção do polímero impresso molecu-
larmente no processo de remoção da lactose do leite 
em fluxo contínuo, com  a adsorção máxima de 62 
mg de lactose do leite por grama de adsorvente PIM. 
Após a verificação da remoção da lactose do leite, 
observou-se a necessidade da recuperação da lactose 
das partículas adsorventes para o reuso da coluna em 
fluxo contínuo. Desta forma esse trabalho tem como 
objetivo recuperar a lactose do leite a partir da inte-
gração dos processos de adsorção em coluna com 
fluxo contínuo (remoção) e o processo de cristaliza-
ção (recuperação).

Materiais e métodos
Avaliação da recuperação da lactose em solução 

sintética através do processo de cristalização (Ensaios Pre-
liminares)

O processo de recuperação da lactose por 
meio da cristalização foi realizado a partir da dilu-
ição de 6 g do padrão de α lactose em 20 mL de 
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água MiliQ, mantida sob agitação constante de 735 
rpm no agitador magnético. A solução foi inicial-
mente aquecida a 60°C para garantir a completa 
dissolução e em seguida resfriada a temperatura de 
25°C antes da adição do etanol. Após a adição, a 
solução foi filtrada utilizando Kitassato de boro-
silicato, funil de Buchner e papel filtro quantitativo 
porosidade 0,8 µm, ligados a uma bomba a vácuo, 
separada e secada num dessecador por um período 
de 24 horas antes do processo de pesagem.

 
Avaliação da recuperação da lactose do leite através 

do processo de cristalização (Ensaios Preliminares)

Neste ensaio, 25 mL de leite foram trans-
feridos volumétricamente para um béquer com o 
intuído de iniciar o processo de precipitação das 
proteínas. Para o ajuste de pH realizou-se uma 
titulação através da adição de ácido acético glacial 
gota a gota, até que o ponto isoelétrico (pH 4.6 
caseína) fosse alcançado. Em seguida a solução 
foi centrifugada sob agitação de 3000 rpm e tem-
peratura 25°C durante 10 minutos. Transcorrido o 
tempo, o sobrenadante foi retirado através de uma 
alíquota, enquanto que o precipitado foi seco a 
vácuo. Após a separação do sobrenadante do pre-
cipitado, mesmo foi colocado sob agitação magné-
tica de 735 rpm e temperatura ambiente, quando 
foram adicionados 75 mL de etanol para iniciar o 
processo de cristalização. A solução permaneceu 
sob agitação durante 90 minutos e transcorrido 
esse tempo os cristais foram secos a vácuo.

Resultados e Discussão 
A partir dos resultados obtidos na recuper-

ação em solução sintética observou-se que a maior 
quantidade de lactose recuperada (91,83%) ocor-
reu quando volume de etanol adicionado foi 60 
mL e o tempo de agitação foi igual a 60 min. Con-
siderando o ponto de controle inserido no planeja-
mento observou-se a importância da agitação, em 
virtude que a menor recuperação (43,50%) ocor-
reu justamente quando a solução não foi agitada. 
Em relação à recuperação da lactose no leite o per-

centual de recuperação obtido foi 61 %, que pode 
ser justificado pela viscosidade do leite. Esses re-
sultados evidenciam a necessidade de investigação 
da integração do processo de adsorção (remoção) 
com o processo de cristalização (recuperação).

Conclusões 
Durante a etapa de recuperação da lactose 

em solução sintética observou-se que o anti-sol-
vente (etanol) apresentou uma boa eficiência para 
a recuperação da lactose em solução sintética, cuja 
maior recuperação foi de 91.83% utilizando 60 mL 
de etanol e 60 min de agitação. Por fim, o teste 
preliminar de recuperação da lactose no leite por 
cristalização permitiu avaliar a possibilidade de 
precipitar as proteínas antes de iniciar o processo 
de cristalização e se faz necessário direcionar os 
próximos ensaios para a eluição e recuperação da 
lactose no adsorvente PIM, integração da técnica 
de adsorção e cristalização e na caracterização da 
lactose recuperada.
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Resumo: 
A Pneumonia Associada à Ventilação 

Mecânica é uma infecção pulmonar grave, que 
pode desenvolver-se em pacientes que estão respi-
rando por meio de ventilador mecânico. Tem 
como objetivo identificar as medidas de preven-
ção e controle relacionados a assistência de enfer-
magem ao paciente com pneumonia associada a 
ventilação mecânica Trata-se de um estudo do tipo 
revisão integrativa realizado no período de maio 
a julho de 2015, onde a coleta de informações 
foi realizada através da exploração das seguintes 
bases de dados: LILACS, BIREME, ScIELO e 
BENF. De acordo com as práticas baseada em 
evidências, quatro cuidados de enfermagem são 
extremamente importantes na prevenção: higiene 
oral com clorexidina 0,12%; cabeceira elevada (30-
45°); pressão do cuff  entre 20-30 cmH2O; e cui-
dados com aspiração das secreções. A assistência 
de enfermagem na prevenção da PAV e de grande 

importância, pois algumas medidas analisadas são 
atividades realizadas rotineiramente pela enferma-
gem dentro da unidade.

Introdução 
O Enfermeiro que trabalha na Unidade de 

Terapia Intensiva é um profissional capacitado 
para atuar na assistência de enfermagem de alta 
complexidade, exigindo de si um vasto conhe-
cimento científico. Vislumbrado como o líder da 
equipe de enfermagem, deve realizar ações volta-
das a assegurar uma prática assistencial adequada e 
individualizada, prestando cuidados direto ao pa-
ciente na expectativa de reestabelecer a sua saúde 
(AMANTE; ROSSETTO; SCHNEIDER, 2009).

Nesse contexto, a Pneumonia Associada à 
Ventilação Mecânica (PAVM) é uma das compli-
cações mais comuns nos pacientes ventilados me-
canicamente no ambiente de terapia intensiva, el-
evando a mortalidade, o tempo de internação e os 
custos hospitalares (KOENING; TRUWIT, 2010; 
ANVISA 2009).

Tem como objetivo identificar as medidas 
de prevenção e controle relacionados a assistência 
de enfermagem ao paciente com pneumonia as-
sociada a ventilação mecânica

Materiais e métodos 
Estudo do tipo revisão integrativa realizado 

no período de maio a julho de 2015. A revisão in-
tegrativa é um método de pesquisa, pois permite 
a incorporação de bases evidenciais para nortear 
a prática clínica, dando suporte para a tomada de 
decisão, por meio da síntese de conhecimentos de 
estudos publicados (MENDES et al., 2008).

Os dados serão coletados de publicações 
disponíveis nas bases de dados Literatura Latino-
Americana de Ciências da Saúde (LILACS), Scien-
tific Eletronic Library Online (ScIELO), BIREME 
(Biblioteca Virtual da Saúde) e Base de Dados de 
Enfermagem (BDENF) , datados de 2007 a 2015.

Foram encontrados 20 artigos sobre as 
reflexões acerca da assistência preventiva de en-
fermagem a pneumonia associada a ventilação 
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mecânica: revisão de literatura, dos quais 15 aten-
deram aos critérios de seleção.

Resultados e Discussão 
Os profissionais de enfermagem, por man-

terem contato direto e ininterrupto com os pa-
cientes, desempenham um papel de destaque no 
desenvolvimento e aplicação de programas de pre-
venção da PAVM. O Enfermeiro lidera uma equi-
pe que permanece 24 horas por dia, na assistên-
cia direta aos pacientes. Desempenhando função 
primordial na reabilitação da saúde, embasando-se 
nos preceitos legais e éticos, devendo promover, 
condições de aperfeiçoamento técnico-científico à 
sua equipe (SILVA, NASCIMENTO et al., 2014).

O Enfermeiro como gerenciador do setor 
deve estar atento e propor condutas que melhor 
atendam ao paciente, evitando assim que o mesmo 
corra riscos desnecessários. Deve-se buscar a as-
sociação destas práticas visando melhor qualidade 
e uma assistência mais eficaz e segura ao paciente. 
Faz-se importante ressaltar a alta relevância de se 
documentar com rigor de detalhes as ações acima 
descritas após sua realização e qual a resposta do 
paciente ao fenômeno (FERREIRA et al., 2013).

Em 2006 no Centro de Terapia Intensiva no 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) foi 
adotado o primeiro bundle de prevenção da PAVM. 
A taxa de incidência era de 22 casos por 100 dias de 
ventilação, atráves desse índice criou-se, então, um 
protocolo de manejo da PAVM voltado para Preven-
ção, Diagnóstico e Tratamento (ALCORTA, 2012).

A construção do bundle foi norteada pe-
los critérios da prática baseada em evidências e 
composto por quatro cuidados de enfermagem 
na prevenção: higiene oral com clorexidina 0,12%; 
cabeceira elevada (30-45°); pressão do cuff  entre 
20-30 cmH2O; e cuidados com aspiração das se-
creções (INSTITUTE FOR HEALTHCARE IM-
PROVEMENT, 2010).

Conclusões 
A assistência de enfermagem na prevenção 

da PAV e de grande importância, pois algumas 

medidas analisadas são atividades realizadas rotin-
eiramente pela enfermagem dentro da unidade, o 
que aponta a necessidade de avaliação sistemática, 
que envolve, além do processo educativo, questões 
relacionadas à supervisão e ao gerenciamento do 
cuidado na unidade.
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Atualmente, um dos maiores problemas é 
grande demanda por sangue nos serviços de saúde 
e a sua falta nos serviços de hemoterapia tem se 
tornado grave problema de saúde pública. A doa-
ção de sangue deve ser voluntária e altruísta e a 
doação de repetição é a forma em que há melhor 
qualidade do sangue coletado, devendo ser moti-
vada para que os doadores compareçam aos ser-
viços para manutenção dos estoques reguladores 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). O presente 
trabalho tem o objetivo de analisar Inaptidão dos 
candidatos à doação de sangue no Centro de He-
moterapia de Sergipe – HEMOSE/SE, no perío-
do de janeiro a julho de 2015. Através de estudo 
retrospectivo, foi analisado em banco de dados in-
formatizado institucional. Do total de candidatos 
a doação de sangue 14.562 indivíduos atendidos 
na pré-triagem clínica, 19,5% (2.851) foram inap-
tos. A avaliação dos doadores quanto ao gênero 
evidenciou 73,5% (2.098) era do sexo masculino 
e 26,4% (753) do sexo feminino. A faixa etária 
de 20 a 40 anos, sendo que 52,9% (1.510) apre-
sentam ensino fundamental incompleto, 29,4% 
(840) possuem ensino fundamental completo e 
17,5% (501) são analfabetos. Um total de 11,9% 
(340) pessoas apresentou hematócrito baixo, entre 
elas 64,% (227) mulheres e 35,1% (123) homens, 
número que configura este parâmetro como mais 
frequente entre as mulheres. Entre os homens, as 
maiores causas de inaptidão foram à multiplicidade 
de parceiras (os) sexuais 5,8 % (123) casos para 
homens e 2,9% (22) para mulheres) A proporção 
de doadores positivos para doenças infecciosas no 
grupo masculino foi significativamente superior à 
do grupo feminino. No período de janeiro a julho 
de 2015 ocorreu uma diminuição de inaptidão por 
motivo relacionado ao comportamento sexual, 

hemoglobina baixa, entre outros. Conhecer o per-
fil do doador inapto é importante para a garantia 
da prática hemoterápica segura, evitando a trans-
missão de doenças infecciosas a partir da trans-
fusão de sangue. 
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Resumo:
A acne é um problema dermatológico mais 

comum na população brasileira, segundo dados da 
Sociedade Brasileira de Dermatologia, afetando 
56,4% das pessoas, tendo prevalência nas pessoas 
de 14 a 39 anos, em brancos, negros, pardos e em 
ambos os gêneros (SOUZA, 2013).  Diante desta 
situação, este estudo tem como objetivo, verificar 
o perfil e o conhecimento sobre acne em indi-
víduos praticantes de exercício físico. Realizou-se 
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uma pesquisa de campo descritiva quanti-qualita-
tiva, com 24 usuários do Programa Academia da 
Cidade, sendo 17 mulheres e 7 homens, em uma 
faixa etária de  8 a 34 anos. Foi aplicado um ques-
tionário sobre acne objetivando avaliar os conhe-
cimentos sobre essa patologia e os seus mitos. As 
informações foram tabuladas e os dados foram 
analisados por meios estatísticos descritivos (mé-
dias, desvio-padrão e proporções). Após aplica-
ção do questionário foi identificado que: 70,8% 
da amostra já foi ou é acometida por acne, sendo 
que 54,2% da amostra é acometido pelo grau I. De 
acordo com os mitos e verdade que envolve essa 
problemática, 8,3% afirmaram que ansiedade e 
stress não provoca a acne, 67% disseram que não é 
contagiosa, 54,1% relataram que o exercício físico 
ajuda a melhorar a acne e em relação a alimenta-
ção que mais interfere na piora da acne 95% seria 
o chocolate. Pode-se concluir que mesmo com a 
grande incidência da dermatose, prevalecendo o 
grau I ou acne comedônica, os indivíduos pos-
suem pouco conhecimento sobre a acne, que pode 
ser justificada pela mínima e/ou nenhuma aborda-
gem nas escolas.

Introdução 
A acne é um problema dermatológico mais 

comum na população brasileira, segundo dados da 
Sociedade Brasileira de Dermatologia, afetando 
56,4% das pessoas, tendo prevalência nas pessoas 
de 14 a 39 anos, em brancos, negros, pardos e em 
ambos os gêneros. Essa dermatose crônica é co-
mum em adolescentes, afetando 95% nos meninos 
e 83% nas meninas com a idade de 16 anos. (SOU-
ZA, 2013).  Acne é o resultado da obstrução e in-
flamação dos poros da pele que produzem sebo, 
que é o lubrificante natural da pele, em excesso, 
causado por razões hormonais, emocionais, gené-
tico, proliferação e ação da bactéria Propionibacte-
rium Acnes. (GODOY E OZAKI, 2008). Diante 
desta situação, este estudo tem como objetivo, 
verificar o perfil e o conhecimento sobre acne em 
indivíduos praticantes de exercício físico.

Materiais e métodos 
Realizou-se uma pesquisa de campo descri-

tiva quanti-qualitativa, com 24 usuários do Pro-
grama Academia da Cidade, sendo 17 mulheres e 
7 homens, em uma faixa etária de  8 a 34 anos. Foi 
aplicado um questionário sobre acne com a popu-
lação objetivando avaliar os conhecimentos sobre 
essa patologia e os seus mitos. 

As informações foram tabuladas e organiza-
das de acordo com as categorias de análise (conhe-
cimento, prevenção, causas e mitos), em seguida, 
os dados foram analisados por meios estatísticos 
descritivos (médias, desvio-padrão e proporções).

Resultados e Discussão 
Após aplicação do questionário foi identi-

ficado que: 70,8% da amostra já foi ou é acometida 
por acne; 54,2% relatam ter pouco conhecimento 
sobre o assunto; 29,4% adota como meio de preven-
ção espremer a acne, enquanto 25% se automedica 
e apenas 4,2% procura recomendação médica. Com 
relação a causa genética, 75% dos entrevistados tem 
incidência na família da acne e 33,3% relatam que 
fica constrangido quando são acometidos. Em rela-
ção ao grau da acne, 54,2% da amostra é acometido 
pelo grau I, 16,7% grau II, 12,5% grau III,. Sobre 
o conhecimento dessa patologia, 58,2 conceituou 
como espinhas no rosto, 20,8% não soube respond-
er, 12,6% não sabe muita coisa e a respeito da abor-
dagem escolar, 54,2 afirmaram que na escola o tema 
já foi abordado. De acordo com os mitos e verdade 
que envolve essa problemática, 8,3% afirmaram que 
ansiedade e stress não provoca a acne, 67% disseram 
que não é contagiosa, 62,5% falaram que espremer 
piora o quadro acneico, 54,1% relataram que o ex-
ercício físico ajuda a melhorar a acne e em relação 
a alimentação que mais interfere no acometimento 
e piora da acne 95% afirmaram que o chocolate é o 
maior causador da mesma.

Conclusões 
Tendo em vista os resultados acima expos-

tos, pode-se concluir que mesmo com a grande 
incidência da dermatose, prevalecendo o grau I ou 
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acne comedônica, os indivíduos possuem pouco 
conhecimento sobre a acne, que pode ser justi-
ficada pela mínima e/ou nenhuma abordagem nas 
escolas.
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Resumo
A placenta prévia é caracterizada como uma 

implantação de qualquer parte da placenta no seg-
mento inferior do útero. Incide mais entre as ges-
tantes idosas e multíparas. Estima-se que 54,6% 
das placentas prévias ocorram em mulheres de 
26 a 35 anos e 72,7% naquelas com dois ou mais 
partos (Rev. Femine, 2010). Este trabalho trata-se 
de um estudo clínico com base no Processo de 
Enfermagem aplicado a uma gestante assistida 
em uma maternidade de alto risco na cidade de 
Aracaju/SE. Tem como objetivos: descrever o 
processo de enfermagem aplicado a gestante com 
diagnóstico de placenta prévia; descrever a fisiopa-
tologia da doença, expor os principais fatores de 
risco relacionados a esta morbidade, apresentar 
os principais diagnósticos de enfermagem estabe-
lecidos. Para tal foi realizado revisão integrativa da 
literatura com busca nas bases de dados SCIELO 
e LILACS, anamnese, exame físico, e captação de 
dados no prontuário. Para realização do estudo foi 
apresentado o TCLE previamente. Em virtude da 
melhora do seu quadro clínico e da ausência de 
sangramento, a mesma recebeu alta hospitalar em 
boas condições. Como conduta foi realizado um 
plano de orientação sobre os cuidados que a ges-
tante deve executar como o repouso absoluto, ab-
stinência sexual e retorno ao serviço de saúde em 
caso de sangramento ou qualquer intercorrência 
que a mesma venha apresentar.   

Introdução
Placenta Prévia (PP) intercorrência ocasion-

ada pela implantação total ou parcial no segmento 
inferior do útero, a partir da 22ª semana de gestação, 
embora o diagnóstico de certeza seja dado a partir 
de 28ª semana de gestação, devido ao fenômeno de 
migração placentária (BRASIL, 2012).
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Rezende (2011) classifica a placenta 
prévia em total, parcial e marginal. A primeira 
ocorre quando o orifício interno cervical está 
completamente cerrado pela placenta. Já a 
segunda ocorre quando parte da placenta re-
cobre, ainda que incompletamente, o orifício 
interno cervical e por fim, a marginal ocorre 
quando alguma porção da placenta está im-
plantada no segmento inferior e se estende ao 
orifício interno cervical, mas não o ultrapassa. 
Zugaib (2012) complementa classificando tam-
bém como placenta baixa ou lateral, quando 
a mesma está nos segmentos inferiores e sem 
contato com o orifício interno. Os principais 
fatores de risco incluem a cesárea anterior, 
placenta prévia em gestação anterior, multi-
paridade, idade materna avançada, gestação ge-
melar, operações ginecológicas, uso de drogas 
ilícitas e tabagismo (REZENDE, 2011). Diante 
do exposto e considerando a vivência na disci-
plina Enfermagem Obstétrica e Neonatológica 
surgiu o interesse de realizar o estudo, o mesmo 
tem por objetivo descrever o processo de en-
fermagem aplicado a gestante com diagnóstico 
de placenta prévia.

Materiais e métodos
Trata-se de um estudo de caso com abor-

dagem exploratória, bibliográfica e qualitativa. 
O mesmo foi realizado em uma maternidade 
referência estadual para assistência a gestan-
tes de alto risco, durante o Ensino Clínico da 
disciplina Enfermagem Obstétrica e Neona-
tológica. Para tal foi realizado revisão integra-
tiva da literatura com busca nas bases de dados 
SCIELO, LILACS e livros da Biblioteca Jacinto 
Uchoa, além de anamnese, exame físico, e cap-
tação de dados no prontuário. Previamente a 
realização do estudo, foi apresentado a volun-
tária o Termo de Consentimento Livre e Es-
clarecido (TCLE). Para coleta de dados, foi 
utilizado um roteiro estruturado com base no 
processo de enfermagem. Os dados colhidos 
foram analisados e confrontados com a litera-

tura atual, culminando nesta produção. Por se 
tratar de um estudo predominantemente docu-
mental e sem aplicação de métodos invasivos 
ou que provoquem iatrogênicas na voluntária, 
os riscos relacionam-se com a possibilidade 
de extraviamento dos dados. Porém, todos os 
pesquisadores se responsabilizam pela guarda 
dos dados coletados destinando-os apenas para 
fins científicos. O referido contribuirá para a 
expansão do conhecimento e sensibilização 
dos acadêmicos de enfermagem para as mor-
bidades que envolvem o ciclo gravídico puer-
peral, sobretudo fortalecendo a implementação 
do processo de enfermagem o qual permite 
uma assistência individualizada, integral e com 
qualidade.

Resultados e Discussão
Gestante, deu entrada na maternidade no 

dia 08/08/2015 com queixa de sangramento, 
foi admitida em uma das alas da maternidade 
com diagnóstico de placenta prévia para cuida-
dos clínicos. Apresentava fatores de risco para 
o desenvolvimento da patologia, como: cesárea 
anterior e idade materna avançada. De acordo 
com Zugaib (2012), a idade materna avança-
da aumenta as chances em 0,25%, bem como 
cesárea anterior em 4,5% para desenvolvimen-
to de tal complicação para o binômio mãe-feto.

Durante os dias de internação, a paciente 
encontrava-se em uso das medicações: Dipiro-
na (analgésico e antitérmico); Buscopan (anal-
gésico para dores abdominais); Sulfato ferroso 
(suplementação de ferro), Celestone Soluspan – 
Betametasona (maturação pulmonar fetal), Soro 
Ringer Lactato (reposição volêmica). Foram re-
alizados exames laboratoriais - hemograma e de 
imagem – ultrassonografia e doppler obstétrico 
para avaliação do estado de saúde do feto e da 
gestante. Segundo Zugaib (2012), a realização 
de ultrassonografia, é considerada padrão ouro 
e o tipo de USG realizada deve ser a transvagi-
nal. Ainda segundo o autor, enfatiza-se a moni-
toração cuidadosa do sangramento, buscando 
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controlar a perda de sangue, reposição volêmica 
e monitoração dos sinais vitais, tentando ame-
nizar o possível sofrimento fetal e mortalidade 
perinatal. A conduta conservadora pode estar 
indicada na tentativa de alcançar a maturidade 
pulmonar fetal, antes do parto. 

Após avaliação da gestante, pudemos elen-
car os principais diagnósticos de enfermagem: 
risco de volume de líquidos deficiente; medo; in-
tolerância a atividade; disfunção sexual; risco de 
infecção. Com base nos diagnósticos, foram con-
centradas as intervenções de enfermagem.

Conclusões
Conclui-se que esse estudo possibilitou 

aprimorar conhecimentos a cerca da patologia 
placenta prévia, bem como subsidiou a aplicação 
de cuidados teóricos – práticos, visando assistir a 
paciente no ambiente intra-hospitalar por meio da 
aplicação do processo de enfermagem.
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Resumo: 
A lipodistrofia ginóide, mais conhecida 

como celulite, é uma patologia multifatorial, car-
acterizada por ondulações cutâneas semelhantes 
à superfície da casca de uma laranja, incidindo 
principalmente em mulheres após a puberdade, in-
dependente do peso, podendo ser classificada em 
grau I, II e III (KEDE e SABATOVICH, 2009). 
O objetivo deste estudo foi verificar a prevalên-
cia da localização corporal e o grau do fibro ede-
ma gelóide em mulheres praticantes de exercício 
físico. Foi realizado um estudo de caso com uma 
amostra de 17 usuárias do Pólo Bairro América 
do Programa “Academia da Cidade”, da Prefeitura 
Municipal de Aracaju, com a faixa etária de 10 a 79 
anos de idade. Os dados foram coletados através 
da anamnese e avaliação estética, objetivando de-
tectar o grau da fibro edema gelóide bem como 
sua localização. Em seguida, foram tabulados e 
analisados através de proporções para caracteri-
zar as prevalências. Verificou-se que 76,5% é aco-
metido pelo Grau I, 11,8% Grau II e 11,8% Grau 
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III. Com relação à localização 70,5 apresentaram 
ter no glúteo, 41,2% na região medial superior da 
coxa, 17,6% na região posterior da coxa, 5,8% na 
porção lateral da coxa e 5,8% na região baixo es-
tomacal. Com base nas informações apresentadas, 
constatou-se uma maior prevalência do grau I do 
fibro edema gelóide acometendo, principalmente, 
as áreas do glúteo e coxa da amostra estudada.

Introdução 
A lipodistrofia ginóide, mais conhecida 

como celulite, é uma patologia multifatorial, car-
acterizada por ondulações cutâneas semelhantes 
à superfície da casca de uma laranja, incidindo 
principalmente em mulheres após a puberdade, in-
dependente do peso, podendo ser classificada em 
grau I, II e III (KEDE e SABATOVICH, 2009). 
O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência 
da localização corporal e o grau do fibro edema 
gelóide em mulheres praticantes de exercício físico. 

Materiais e métodos 
Foi realizado um estudo de caso com uma 

amostra de 17 usuárias do Pólo Bairro América 
do Programa “Academia da Cidade”, da Prefeitura 
Municipal de Aracaju, com a faixa etária de 10 a 79 
anos de idade. Os dados foram coletados através 
da anamnese e avaliação estética, objetivando de-
tectar o grau da fibro edema gelóide bem como 
sua localização. Em seguida, foram tabulados e 
analisados através de proporções para caracterizar 
as prevalências. 

Resultados e Discussão 
Verificou-se que 76,5% é acometido pelo 

Grau I, 11,8% Grau II e 11,8% Grau III. Com 
relação à localização 70,5 apresentaram ter no 
glúteo, 41,2% na região medial superior da coxa, 
17,6% na região posterior da coxa, 5,8% na porção 
lateral da coxa e 5,8% na região baixo estomacal. 

Conclusões 
Com base nas informações apresentadas, 

constatou-se uma maior prevalência do grau I do 

fibro edema gelóide acometendo, principalmente, 
as áreas do glúteo e coxa da amostra estudada.
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Resumo: 
As estrias ou striae distensae são caracter-

izadas por faixas lineares, paralelas e atróficas da 
pele que aparecem depois de algumas condições 
desencadeantes, constituindo, ainda hoje, um 
desafio terapêutico (KEDE e SABATOVICH, 
2009). O objetivo deste estudo foi verificar o per-
fil de estrias em mulheres praticantes de exercício 
físico e possíveis associações com Índice de Massa 
Corporal (IMC) e Biótipo. Foi realizado um estudo 
de caso com uma amostra de 17 usuárias do pro-
grama “Academia da Cidade” de Aracaju, com a 
faixa etária de 10 a 79 anos de idade. Os dados 
foram coletados através da avaliação estética, obje-
tivando detectar a presença de estrias, seu tipo, cor 
largura e localização, em seguida, foram tabulados 
e analisados a partir de procedimentos estatísti-
cos descritivos (proporções) e inferências (Chi-
Quadrado) com nível de significância p<0,05. 
Verificou-se que 17,64% da amostra não são aco-
metidas por estrias, enquanto 82,36% possuem 
estrias brancas, quanto ao tipo e largura, 58,8% 
possuem estrias atróficas e finas e 23,5% hiper-
tróficas e largas. Com relação à localização 28,5% 
apresentam na região dos flancos, 50,0% na região 
do glúteo, 7,1% no seio, 14,2% na coxa e 21,4% 
no abdome, além disso, percebeu-se que 29,4% 
apresentam-se com um biótipo Ginóide e 79,6% 
Andróide e, que, 35,3% encontram-se com um 
IMC normal, 29,4% com sobrepeso e 35,4% em 
estado de obesidade. Diante destes achados não 

foram encontradas associações estatisticamente 
significativas entre as variáveis estudadas (p=0,08). 
Com base nas informações apresentadas pode-se 
concluir que não existe associação entre as estrias, 
IMC e biótipo na amostra estudada. 

Introdução 
As estrias ou striae distensae são conhe-

cidas como “marcas do estiramento” e caracter-
izam-se por faixas lineares, paralelas e atróficas da 
pele que aparecem depois de algumas condições 
desencadeantes como gravidez, tratamento com 
corticosteroides e alterações significativas de peso 
ou da massa muscular, constituindo, ainda hoje, 
um desafio terapêutico (KEDE e SABATOVICH, 
2009). O objetivo deste estudo foi verificar o per-
fil de estrias em mulheres praticantes de exercício 
físico e possíveis associações com Índice de Massa 
Corporal (IMC) e Biótipo. 

Materiais e métodos 
Foi realizado um estudo de caso com uma 

amostra de 17 usuárias do programa “Academia da 
Cidade”, da Prefeitura Municipal de Aracaju, com 
a faixa etária de 10 a 79 anos de idade. 

Os dados foram coletados através da aval-
iação estética, objetivando detectar a presença 
de estrias, seu tipo, cor largura e localização, em 
seguida, foram tabulados e analisados a partir de 
procedimentos estatísticos descritivos (propor-
ções) e inferências (Chi-Quadrado) com nível de 
significância p<0,05. 

Resultados e Discussão 
Verificou-se que 17,64% da amostra não são 

acometidas por estrias, enquanto 82,36% possuem 
estrias brancas, quanto ao tipo e largura, 58,8% 
possuem estrias atróficas e finas e 23,5% hiper-
tróficas e largas. Com relação à localização 28,5% 
apresentam na região dos flancos, 50,0% na região 
do glúteo, 7,1% no seio, 14,2% na coxa e 21,4% 
no abdome, além disso, percebeu-se que 29,4% 
apresentam-se com um biótipo Ginóide e 79,6% 
Andróide e, que, 35,3% encontram-se com um 
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IMC normal, 29,4% com sobrepeso e 35,4% em 
estado de obesidade. Diante destes achados não 
foram encontradas associações estatisticamente 
significativas entre as variáveis estudadas (p=0,08).

Conclusões 
Com base nas informações apresentadas 

pode-se concluir que não existe associação entre 
as estrias, IMC e biótipo na amostra estudada. 
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Resumo
Este artigo teve como objetivo compreender 

a importância da dança como um meio de pro-
moção dos benefícios que interferem positivamente 
no processo de aprendizagem através do estímulo 
ao processo criativo, a autonomia, liberdade do in-
divíduo, autoestima e socialização. Para o presente 
estudo foi feita uma pesquisa de campo de natureza 
qualitativa, composta por 25 alunos, gênero femi-
nino, com a faixa etária de 8 a 12 anos, matricula-
dos no Ensino Fundamental I da Escola Estadual 
Lourival Baptista, da cidade de Aracaju do Estado 
de Sergipe e inscritos no Projeto Vem Dançar. As 
aulas foram realizadas duas vezes por semana e a 
culminância do projeto se deu com apresentações 
dos trabalhos desenvolvidos nas aulas de Educa-
ção Física, juntamente com os professores de sala 
de aula. A avaliação dos alunos foi processual de 
forma construtiva e reflexiva, elaborada através da 
observação do desempenho individual e exposta 
em relatório, utilizando como critérios participação, 
criatividade, socialização. Logo após a avaliação to-
dos os dados foram tabulados e analisados. Con-
statamos que, infelizmente, nem todos os objetivos 
foram alcançados, que o Projeto “Vem Dançar” re-
duziu a influência da mídia televisiva, o preconceito 
por parte dos meninos e a timidez melhoraram a 
socialização, a autoestima e a criatividade.

Introdução
O presente estudo aborda a promoção de 

uma educação de qualidade através de propostas 
inovadoras, nas quais a aula de Educação Física, 
com os seus diversos conteúdos como a dança 
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desenvolvida em forma de projeto, pode ser um 
excelente caminho para esta proposta. 

Nesse sentido, o presente artigo tem 
como objetivos: compreender a importância da 
dança, que não sendo disciplina curricular da edu-
cação física, como um meio de promoção dos 
benefícios que interferem positivamente no pro-
cesso de aprendizagem através do estímulo ao 
processo criativo, a autonomia e liberdade do indi-
víduo, através de vivências de criação de coreogra-
fias e apresentação de danças e músicas.

Justificou-se a pesquisa pela tentativa de 
mudança do estereótipo que Educação Física é 
futebol e queimada, através da dança com enfoque 
educativo; aumento da motivação das aulas de 
Educação Física; redução da evasão escolar; incen-
tivar o estudo; inclusão dos alunos especiais nas 
aulas de Educação Física; melhoria da autoestima 
e socialização das crianças.

Para o presente estudo de cunho qualitativo 
foi feita uma pesquisa bibliográfica para aprofun-
damento da temática, seguida de uma pesquisa de 
campo, composta por 25 alunas, do gênero femi-
nino, com a faixa etária de 8 a 11 anos.   As aulas 
foram realizadas duas vezes por semana, com a du-
ração de cinquenta minutos cada, iniciadas a partir 
da explicação sobre o que seria trabalhado, aqueci-
mento, parte principal e alongamento. A culminân-
cia do projeto se deu com apresentações dos trab-
alhos desenvolvidos nas aulas de Educação Física, 
juntamente com os professores de sala de aula. 

Materiais e métodos 
O presente estudo é de cunho qualitativo e 

foi feita uma pesquisa bibliográfica para aprofun-
damento da temática, seguida de uma pesquisa de 
campo, composta por 25 alunas, do gênero femi-
nino, com a faixa etária de 8 a 11 anos, matricula-
das no Ensino Fundamental I da Escola Estadual 
Lourival Baptista, da cidade de Aracaju do Estado 
de Sergipe.  Inicialmente foi feito um planejamen-
to de todo o projeto e discutido com a equipe di-
retiva, em seguida foi apresentada a proposta do 
Projeto aos alunos.

Em seguida, foi feito um levantamento, em 
forma de questionário, dos conhecimentos prévi-
os dos alunos, das sugestões para a execução do 
projeto e o que eles esperavam do mesmo, no qual 
o resultado auxiliou na construção da justificativa, 
objetivos e no formato do projeto, autodescrição 
do comportamento e expectativas dos mesmos em 
relação ao projeto. 

As aulas foram realizadas duas vezes por se-
mana, com a duração de cinquenta minutos cada, 
iniciadas a partir da explicação sobre o que seria tra-
balhado, aquecimento, parte principal e alongamen-
to.  Na parte principal, inicialmente, era trabalhado 
o corpo em movimentos lúdicos com brincadeiras 
para trabalhar deslocamento, ritmo e criatividade. 
Em outro momento, explorava-se a musicalidade 
através da audição de músicas e suas partes: melo-
dia, marcação de tempos e apresentação de letras. 
Após um mês e meio, foi realizados trabalhos das 
seqüências coreográficas. A culminância do projeto 
se deu com apresentações dos trabalhos desenvolvi-
dos nas aulas de Educação Física, juntamente com 
os professores de sala de aula.

Resultados e Discussão
A avaliação dos alunos foi processual de 

forma construtiva e reflexiva, elaborada através da 
observação do desempenho individual e exposta 
em relatório. No questionário inicial foi avaliado o 
conceito de dança, interesse de participação no pro-
jeto, ritmo da dança e o que se esperava no projeto. 

Com relação ao conceito de dança, 15,7 % dos 
entrevistados definiu como movimento que faz para 
movimentar, 10,5% expressão e diversão, 5,2% tudo 
de bom. Esses resultados demonstrou a importância 
de trabalhar durante as aulas o conceito, objetivos, 
benefícios da dança para uma maior ampliação dos 
conhecimentos dos alunos em relação a dança.

Na pergunta sobre o ritmo que mais gos-
tavam, 30,1% das crianças afirmaram gostar de 
funk, 26% forró, 17,5% pagode, 14,6% pop, 4,1% 
balé, 4,1% internacional e 3,6% música infantil. 
Esses dados demonstraram a grande influência das 
músicas sem cultura no cotidiano dessas crianças.
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Com a coleta desses dados, foi possível 
direcionar todo o projeto para que os objetivos 
fossem atingidos e durante todo o projeto foi 
feito um relatório com todas as observações 
diárias de critérios como participação, criativi-
dade, socialização.

Conclusões
Diante dessa pesquisa, podemos afirmar 

que a dança pode ser desenvolvida dentro da 
escola com um enfoque educativo, desenvol-
vendo a socialização, autoestima. Muitos ob-
jetivos foram alcançados com o Projeto “Vem 
Dançar” como a redução da influência da 
mídia televisiva, redução da timidez, melhora 
da criatividade, autonomia, liberdade de ex-
pressão, propiciou o conhecimento de ritmos 
e tipos de dança e música; mudou o interesse 
dos alunos por músicas de duplo sentido, entre 
outros. Porém, nem todos os objetivos desta 
pesquisa foram alcançados como a redução do 
preconceito por parte dos meninos, maior par-
ticipação da comunidade escolar.
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Resumo: 
A Magnitude do Câncer no Brasil e no 

mundo caracteriza-se como um problema de 
saúde pública de grande impacto social e relevân-
cia para o conhecimento acadêmico sobre os di-
versos aspectos dessa patologia. A Liga Acadêmica 
de Enfermagem em Oncologia – LAEO, fundada 
por docentes e discentes do curso de Enferma-
gem da Universidade Tiradentes – UNIT, conta 
com dez acadêmicas do oitavo e nono período 
da graduação e três orientadoras enfermeiras e 
discentes. A LAEO busca envolver acadêmicos 
de enfermagem em atividades extracurriculares 
direcionadas a educação, pesquisas e ações volta-
das para promoção, prevenção e reabilitação da 
saúde, a fim de melhorar a qualidade da assistência 
prestada, com senso de responsabilidade social e 
compromisso com a cidadania; contribuir para o 
desenvolvimento prático científico, desenvolver 
ações que ultrapassem a barreira universitária e 
possam causar impacto na sociedade. Objetiva-se 
relatar a experiência das acadêmicas, no primeiro 
ano de participação da LAEO do Estado de Ser-
gipe, através da descrição atuação na academia e 
comunidade, de modo a cumprir os objetivos de 
ensino, pesquisa e extensão de forma integrada, 
como também evidenciar a importância da liga na 
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graduação. Trata-se de um estudo descritivo, tipo 
relato de Experiência, desenvolvido na Universi-
dade Tiradentes. Considera-se que a LAEO exerce 
grande influência na formação dos acadêmicos, 
tem despertado aos alunos o interesse do cuidado 
integral ao paciente oncológico, com intuito de le-
var a comunidade os benefícios oriundos de pes-
quisas e resultados alcançados. A liga mostrou-se 
como uma importante estratégia de ensino, em 
que contribui para uma reflexão crítica e assistên-
cia humanizada.

Introdução 
Câncer é o nome dado a um conjunto de 

mais de 100 tipos diferentes de doenças que têm 
em comum o crescimento desordenado de células 
anormais com potencial invasivo. Caracterizado 
como um grande problema de saúde pública, se-
gundo estimativas do Instituto Nacional do Cânc-
er (INCA, 2014), para o ano de 2014, que será 
válida também para o ano de 2015, estimam-se 
aproximadamente 576 mil casos novos de câncer, 
reforçando a magnitude do problema no país. 

Diante desse cenário faz-se necessário inve-
stir na Educação Permanente em Saúde, a fim de 
aprimorar o conhecimento a cerca da área da On-
cologia, fortalecendo os profissionais e acadêmi-
cos da área da saúde, pois são estes que prestarão 
assistência a uma população em busca de atendi-
mentos especializados nos serviços de saúde. As  
ligas acadêmicas formadas por acadêmicos da 
graduação ganha notoriedade em relação ao en-
sino, aprendizagem e promoção do conhecimento 
científico. 

Este estudo tem como objetivo relatar 
a experiência das acadêmicas do oitavo e nono 
período do curso de Enfermagem da Universidade 
Tiradentes (UNIT), no primeiro ano de participa-
ção da LAEO do Estado de Sergipe, através da 
descrição de sua atuação na academia e na comuni-
dade, a fim de cumprir os objetivos de ensino, pes-
quisa e extensão de forma integrada, e da ênfase 
na importância da liga na graduação.

Materiais e métodos 
Revisão bibliográfica de materiais já pro-

duzidos e sistematizados, seguindo os critérios da 
Colaboração Cochrane e Prisma-Statement. A estraté-
gia de busca foi realizada com o auxílio da seguinte 
base de dados: SCIELO (Scientific Electronic Li-
brary Online, 1998-2015). Trata-se de um estudo 
descritivo, isto é relato de experiência da vivência 
das acadêmicas do oitavo e nono período de En-
fermagem em seu primeiro ano de contato com a 
LAEO, a partir da aprovação do Estatuto da mes-
ma, por meio da descrição da atuação na academia 
e na comunidade; funcionamento e importância 
para as participantes e a sociedade. 

Resultados e Discussão 
No tripé universitário, o ensino visa colaborar 

com a instituição no desenvolvimento de tecnologias 
assistências, gerenciais e educativas, compromisso 
com a melhoria e a qualidade do ensino no curso de 
Enfermagem, com a produção cientifica e realização 
de estudos de casos clínicos. Desse modo, na área da 
pesquisa promove-se atividade científica articulada 
e desenvolvida numa abordagem multidisciplinar e 
em estreita interação com os institutos de pesquisa 
da universidade, estudo na área da oncologia, orien-
tações científica de profissionais da área para desen-
volver, apresentar seus resultados e publicar. Assim 
como, na extensão há constante interação com a 
coordenação do curso, com órgãos de classe da pro-
fissão e as instituições parceiras da UNIT. 

A liga conta com dez acadêmicas do oitavo e 
nono período da graduação de Enfermagem, sendo 
cinco membros de cargos efetivos como: Vice-
presidência, Secretaria, Tesouraria, Diretoria cienti-
fica e de atividades práticas, cinco membros efeti-
vos e três orientadoras participantes da presidência 
cientifica e de atividades práticas, onde as atri-
buições são passadas e seguidas especificamente. A 
dinâmica do grupo se dá através de aulas expositivas 
dialogadas e reuniões intercaladas semanalmente, 
onde são abordados diversos temas a cerca da área 
estudada, por meio de um cronograma previamente 
definido no inicio do semestre letivo. 
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Conclusões 
Nota-se que a liga contribui socialmente com 

a disseminação de conhecimentos, e com isso, os 
membros visualizam a construção de um currículo 
diferenciado, diante do que é exigido pelo mercado 
de trabalho, através da formação complementar, 
rendimento acadêmico e exploração de uma carreira 
profissional. Dessa forma, desperta nos alunos o in-
teresse do cuidado na perspectiva da integralidade ao 
paciente oncológico, pelo grande impacto social que 
essa patologia exerce na população. A liga representa 
uma oportunidade singular de aprendizagem dire-
cionada para as relações humanas e multiprofission-
ais. Conclui-se que a pesquisa cientifica e promoção 
da saúde junto à sociedade e pacientes permeiam o 
processo de integração da formação universitária, 
constitui-se como uma experiência que engradece a 
formação extracurricular e pessoal.
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Resumo: 
O presente trabalho tem como objetivo 

geral Verificar se a fé e a religiosidade interferem 
positivamente na terapêutica do paciente on-
cológico e tem como objetivos específicos obser-
var o significado da religiosidade e a fé durante o 
adoecimento e demonstrar a importância da val-
orização da fé no cuidado prestado pelo profis-
sional de enfermagem. A pesquisa utilizou como 
metodologia a revisão bibliográfica, baseado em 
investigações de artigos científicos, dissertações e 
teses disponibilizadas em literaturas já existentes, 
implicando numa forma de conhecer e com-
preender o paciente de forma física, psíquica e es-
piritual. Portanto, perceber o fenômeno religioso 
como um recurso que possibilite buscar alternati-
vas para reforçar o suporte emocional do paciente, 
proporcionando entre outras coisas, sentido à vida 
e ao sofrimento humano presente no processo de 
adoecimento.

Introdução 
O tratamento do câncer exige mudanças nos 

aspectos biológico, psicológico e social, visto de 
modo geral como uma doença que gera sofrimen-
to e medo da morte. Neste sentido afloram vários 
sentimentos dentre eles a fé, que leva a busca por 
uma religião que justifique uma visão positiva so-
bre a vida e a necessidade de continuar vivo de não 
resignar-se aos sintomas da doença ou efeitos ad-
vindos do tratamento. O buscar apoio e conforto 
na religião reduzem o estresse emocional, causado 
pela perda ou mudanças acarretadas devido a um 
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processo patológico, pois através desse apoio, o 
paciente pode transferir as responsabilidades de 
seus problemas para Deus. Objetiva-se verificar 
a interferência da fé e da religiosidade como ter-
apêutica coadjuvante no tratamento oncológico. 
Identificar a importância sobre a abordagem da 
espiritualidade na assistência de enfermagem.

Materiais e métodos 
Estudo de abordagem bibliográfica elab-

orada a partir de estudos já publicados, constituído 
de artigos disponibilizados nas seguintes bases de 
dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scien-
tificElectronic Library Online (Scielo), Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (Lilacs), Base de Dados de Enfermagem 
(BDENF). Utilizou-se revisão literária de artigos 
realizando levantamento da produção científica. 

Revisão de literatura
Na história da Enfermagem brasileira, a re-

ligião ocupa lugar privilegiado. Guimarães (2010), 
enfatiza que o diagnóstico de câncer leva o indi-
víduo a tomar consciência de sua possível morte. 
As pessoas, geralmente, relacionam o câncer com 
doença fatal, apesar da crescente perspectiva de 
cura ou de remissões significativas. 

O Coping religioso/espiritual (CRE) é o 
processo pelo qual o indivíduo, por meio de sua 
espiritualidade, crença ou comportamento reli-
gioso tenta entender e/ ou lidar com importantes 
desafios pessoais ou situacionais em sua vida. Os 
pressupostos são: existência de uma experiência 
estressante; avaliação que a pessoa faz da situação 
uma ameaça, dano ou desafio; recursos disponíveis 
para lidar com o estresse e responsabilidade ao li-
dar com determinada experiência VIANNA et al. 
(2012). Dar assistência a esse paciente envolve, so-
bretudo, integrar as várias dimensões do ser, isto 
inclui também o aspecto espiritual. 

Resultados e Discussão 
Afirmam Peres et al. (2007) que A espiritu-

alidade e a religiosidade são relevantes nos cuida-

dos paliativos e relacionadas à dor, como forma de 
tornar o atendimento totalizado ao indivíduo, pois 
a prática religiosa nunca deve substituir a prática 
médica, e sim completá-la. Por esta razão é que 
os fatores psicossociais estão seguramente liga-
dos a episódio de efeitos colaterais, uma avaliação 
minuciosa é importante para promover uma base 
para o planejamento de uma assistência apropria-
da, visando desenvolver no paciente, capacidades 
para maior controle desses sintomas, por meio de 
estratégia que desenvolvam um autocontrole e en-
frentamento (CARDOZO, 2011). O enfermeiro é 
o componente da equipe de saúde que usualmente 
permanece lado a lado com os pacientes durante 
todo o processo saúde-doença (LEITE, 2007). O 
estudo traz uma contribuição no sentido de infor-
mação e conhecimento a respeito do Coping reli-
gioso no processo de saúde e doença, aliados ao 
processo de enfermagem elevando a humanização.

Conclusões 
O diagnóstico de câncer resulta em situa-

ções de estresse. E enfrentar esse dilema é um 
grande desafio, pois o câncer é uma doença que 
causa muito medo nas pessoas. Observa-se no 
presente trabalho que os pacientes diagnosticados 
buscam o enfrentamento da doença baseadas na 
emoção, como no problema, isto pode ficar cla-
ro por apresentarem medo do desconhecido, do 
que doença causa no organismo humano, o medo 
da dor e do sofrimento. A religiosidade/espiritu-
alidade contribui para o enfrentamento, por não 
conseguirem enfrentar a situação, buscando ma-
neiras de amenizar os fatos, que seria confiando 
e entregando sua vida, e a situação nas mãos de 
Deus, adquirindo mais confiança, força para seguir 
em frente. Portanto, cabe ao enfermeiro planejar a 
assistência de enfermagem com ações que levem 
a valorização da fé e por consequência a religiosi-
dade do paciente, proporcionando um maior bem-
estar físico e mental que contribuirá na resposta 
terapêutica induzindo a reforçar suas emoções de 
forma positiva com vistas no sistema imunológico 
eficaz. Entende-se ser fundamental que o enfer-
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meiro descubra as motivações do paciente, dando 
espaço para que expresse seus sentimentos, ouvin-
do e percebendo suas informações demonstradas 
através de atitudes e comportamentos, estabel-
ecendo um vínculo de confiabilidade recíproca.
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Resumo: 
As drogas vasoativas (DVAs) são medica-

mentos comumente utilizados em pacientes críti-
cos que possuem como finalidade exercer efeitos 
vasculares periféricos, cardíacos ou pulmonares a 
partir da atuação nos receptores localizados no en-
dotélio vascular. Por apresentar ação sistêmica, as 
DVAs requerem dos profissionais conhecimentos 
sobre seu mecanismo de ação e efeitos colaterais. 
Os profissionais de enfermagem são os respon-
sáveis pela maior parte do cuidado ao paciente, 
fato que os atribui responsabilidade na avaliação 
hemodinâmica do paciente. Trata-se de uma pes-
quisa bibliográfica realizada nas bases de dados 
Biblioteca Virtual em Saúde, Direct Science, LI-
LACS e SCIELO. O mesmo tem por objetivo de-
stacar a importância do enfermeiro no cuidado aos 
pacientes em uso de drogas vasoativas. As DVAs 
são utilizadas nos pacientes que necessitam de in-
tervenções para melhorar o débito cardíaco e con-
sequentemente favorecer a oxigenação tecidual. 
O enfermeiro deve possuir conhecimento sobre a 
farmacocinética e farmacodinâmica da droga para 
entender os efeitos que ocorrem no organismo 
após sua administração, evitando uso de forma in-
adequada. Os cuidados na administração vão desde 
o seu preparo e administração, com verificação do 
paciente e dose corretos até o monitoramento he-
modinâmico do paciente após sua utilização através 
da avaliação da pressão arterial e realização de bal-
anço hídrico. A partir dos dados encontrados na lit-
eratura, notou-se que o uso comumente das DVAs 
exigem competência técnica e conhecimento 
científico para desenvolvimento das atividades dos 
enfermeiros, necessitando de uma assistência de 
alta complexidade e focada na sistematização da 
assistência de enfermagem, visando à recuperação 
do paciente e redução do número de erros.
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Introdução
As drogas vasoativas (DVAs) são medica-

mentos comumente utilizados em pacientes críti-
cos que possuem como finalidade exercer efeitos 
vasculares periféricos, cardíacos ou pulmonares 
a partir da atuação nos receptores localizados no 
endotélio vascular, esses efeitos podem ser diretos 
e indiretos, as resposta dose dependente e tempo 
de meia vida tem efeitos curto e rápido, sendo 
sua atuação dependente de pequenas doses. Por 
apresentar ação sistêmica, ação essa basicamente 
voltada para restauração do volume sistólico e 
consequentemente, pré-carga, contratilidade do 
músculo cardíaco e pós-carga, as DVAs requerem 
dos profissionais conhecimentos sobre seu me-
canismo de ação, interações medicamentosas e 
principais efeitos colaterais para que se possa ex-
trair do fármaco os benefícios que eles podem ofe-
recer, evitando a ocorrência de efeitos prejudiciais. 
As DVAs mais utilizadas são adrenalina, dopami-
na, dobutamina, dopexamina, isoprotenerol, nitro-
prussiato de sódio entre outros. Dentro da equipe 
multidisciplinar, os profissionais de enfermagem 
são os responsáveis pela maior parte do cuidado 
ao paciente, fato que atribui ao enfermeiro par-
ticipação efetiva na manipulação e administração 
do medicamento e responsabilidade na avaliação 
hemodinâmica contínua do paciente. O presente 
estudo possui como objetivo destacar a importân-
cia do enfermeiro e a necessidade de um saber 
técnico-científico aprofundado no cuidado aos pa-
cientes em uso de drogas vasoativas, enfatizando 
os principais cuidados a serem realizados. Sendo 
necessário conhecimentos referentes a toda gama 
de equipamentos necessários para monitorização 
hemodinâmica, bem como a utilização de proto-
colos e treinamentos.

Materiais e métodos 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica re-

alizada nas bases de dados Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS), Direct Science, SCIELO e LILACS 
sendo critérios de inclusão artigos gratuitos, dis-
poníveis na íntegra, idioma português e publicados 

a partir do ano 2011. Foram utilizados os descri-
tores em ciências da saúde: drogas vasoativas; as-
sistência de enfermagem e papel do enfermeiro. A 
coleta de dados ocorreu no período entre junho 
e julho de 2015. Após a seleção dos artigos, estes 
foram lidos na íntegra, a fim de atender ao obje-
tivo proposto por esta revisão.

Resultados e Discussão 
As DVAs são utilizadas nos pacientes que 

necessitam de intervenções para melhorar o débito 
cardíaco e consequentemente favorecer a oxigenação 
tecidual. O tratamento medicamentoso, juntamente 
às medidas de suporte avançado de vida, constitui um 
dos principais responsáveis pela manutenção de vida 
desses pacientes. Por se tratar de medicamentos que 
interferem em sistemas vitais do organismo, o enfer-
meiro deve possuir fundamentação teórica sobre a 
farmacocinética, farmacodinâmica e indicações da 
droga para entender os efeitos que ocorrem no organ-
ismo após sua administração, evitando uso de forma 
inadequada. Os cuidados na administração das DVAs 
vão desde o seu preparo e administração, com verifi-
cação do paciente, dose, diluição, via e horário corre-
tos até o monitoramento hemodinâmico do paciente 
após sua utilização que deve ser contínuo, através da 
avaliação da pressão arterial, frequência cardíaca, per-
fusão periférica e análise do traçado do eletrocardio-
grama. Além disso, deve-se atentar a atividade renal, 
realizar balanço hídrico, o débito urinário, associado ao 
acompanhamento dos valores de ureia e creatinina. Os 
principais cuidados são atentar às variações dos sinais 
do paciente por meio da aferição e monitorização 
contínua, utilizar cateter venoso central, se possível via 
exclusiva, realizar leitura da PVC a cada hora ou con-
forme prescrição de enfermagem. 

Conclusões 
A partir dos dados encontrados na literatu-

ra, notou-se que o uso comumente das DVAs exi-
gem competência técnica e conhecimento cientí-
fico para desenvolvimento das atividades laborais 
dos enfermeiros, visto que o uso rotineiro de tais 
drogas geram mudanças sistêmicas drásticas no 
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paciente, necessitando de uma assistência de alta 
complexidade, organizada, diversificada e focada 
na sistematização da assistência de enfermagem 
(SAE), visando à recuperação da saúde do paci-
ente e redução do número de erros e mortalidade.
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O fracionamento do sangue total traz 
como vantagens o uso otimizado em relação ao 
aproveitamento e eficácia, aumento do tempo de 
validade de todos os componentes sanguíneos, 
além de diminuir, consideravelmente, o risco de 
reação transfusional. Contudo, essas vantagens 
somente são obtidas quando há a real necessi-
dade da transfusão e prescrição adequada com a 
indicação clínica. (Na produção o sangue total 
coletado é separado e processado em diferentes 
hemocomponentes como: concentrado de hemá-
cias, plasma, concentrado de plaquetas e criopre-
cipitado. (LUDWIG, 2005). Os hemocomponen-
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tes permanecem em “quarentena” aguardando a 
liberação dos resultados dos exames, isto é, cerca 
de 24 a 48 horas. Só depois são disponibiliza-
dos para serem transfundidos. Após a compro-
vação da qualidade, os componentes sangüíneos 
recebem etiquetas de liberação e identificação. 
São estocados adequadamente de acordo com 
sua classificação e prazo de validade, para serem 
distribuídos aos hospitais conveniados (MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE, 2010). O objetivo deste 
estudo foi de avaliar o relatório mensal de ativi-
dades desenvolvidas no setor de Produção e 
Dispensação de Hemocomponentes no Centro 
de Hemoterapia de Sergipe. Foi realizado estu-
do transversal a partir de dados retrospectivos 
contidos nos relatórios mensais do setor. Para 
determinar as taxas de produção e dispensação, 
analisamos todos os dados no período de janeiro 
a Julho de 2015. A prevalência, por sua vez, foi 
analisada a partir da coleta de 14.562 bolsas co-
letadas. Em relação ao concentrado de hemácias 
foram produzidos 116% (13.024), concentrados de 
hemácias BUFFY-COAT 38% (1.140), plasma fresco 
congelado 87% (13.498), concentrado de plaquetas 
por unidade 49% (6.905) crioprecipitado 89% 
(267), concentrados de plaquetas – aférese 43% 
(76). Em relação à distribuição, concentrado de 
hemácias BUFFY-COAT 9,0% (1.318), concen-
trado de hemácias pediátricas filtrada 4% (618), 
concentrado de hemácias lavadas 0,8% (116), con-
centrado de hemácias pediátrica, concentrado de 
hemácias BUFFY-COAT pediátrica 0,3% (56), con-
centrado de plaquetas-aférese 0,5% (77), concentra-
do de hemácias 77% (11.358) crioprecipitado 0,2% 
(32), plasma fresco congelado 11% (1.715), plasma 
pediátrico 1,8% (263), concentrado de plaquetas 
por unidades 31% (4.516), concentrado de hemá-
cias filtradas 13,5% (521), fracionamento pediátri-
co 7,8% (1.144). Em conclusão, os dados mostram 
um aumento na produção e dispensação em relação 
ao mês de julho a dezembro de 2014, alcançando 
a meta desejada pelo setor de processamento do 
sangue, estoque e distribuição para rede hospitalar, 
além do estoque para as emergências.
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Resumo: 
A Pneumonia Associada à Ventilação 

Mecânica é uma infecção pulmonar grave, que 
pode desenvolver-se em pacientes que estão respi-
rando por meio de ventilador mecânico. Tem 
como objetivo identificar as medidas de preven-
ção e controle relacionados a assistência de enfer-
magem ao paciente com pneumonia associada a 
ventilação mecânica Trata-se de um estudo do tipo 
revisão integrativa realizado no período de maio 
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a julho de 2015, onde a coleta de informações 
foi realizada através da exploração das seguintes 
bases de dados: LILACS, BIREME, ScIELO e 
BENF. De acordo com as práticas baseada em 
evidências, quatro cuidados de enfermagem são 
extremamente importantes na prevenção: higiene 
oral com clorexidina 0,12%; cabeceira elevada (30-
45°); pressão do cuff  entre 20-30 cmH2O; e cui-
dados com aspiração das secreções. A assistência 
de enfermagem na prevenção da PAV e de grande 
importância, pois algumas medidas analisadas são 
atividades realizadas rotineiramente pela enferma-
gem dentro da unidade.

Introdução 
O Enfermeiro que trabalha na Unidade de 

Terapia Intensiva é um profissional capacitado 
para atuar na assistência de enfermagem de alta 
complexidade, exigindo de si um vasto conhe-
cimento científico. Vislumbrado como o líder da 
equipe de enfermagem, deve realizar ações volta-
das a assegurar uma prática assistencial adequada e 
individualizada, prestando cuidados direto ao pa-
ciente na expectativa de reestabelecer a sua saúde 
(AMANTE; ROSSETTO; SCHNEIDER, 2009).

Nesse contexto, a Pneumonia Associada à 
Ventilação Mecânica (PAVM) é uma das complicações 
mais comuns nos pacientes ventilados mecanicamente 
no ambiente de terapia intensiva, elevando a mortali-
dade, o tempo de internação e os custos hospitalares 
(KOENING; TRUWIT, 2010; ANVISA 2009).

Tem como objetivo identificar as medidas 
de prevenção e controle relacionados a assistência 
de enfermagem ao paciente com pneumonia as-
sociada a ventilação mecânica

Materiais e métodos 
Estudo do tipo revisão integrativa realizado 

no período de maio a julho de 2015. A revisão in-
tegrativa é um método de pesquisa, pois permite 
a incorporação de bases evidenciais para nortear 
a prática clínica, dando suporte para a tomada de 
decisão, por meio da síntese de conhecimentos de 
estudos publicados (MENDES et al., 2008).

Os dados serão coletados de publicações 
disponíveis nas bases de dados Literatura Latino-
Americana de Ciências da Saúde (LILACS), Scien-
tific Eletronic Library Online (ScIELO), BIREME 
(Biblioteca Virtual da Saúde) e Base de Dados de 
Enfermagem (BDENF) , datados de 2007 a 2015.

Foram encontrados 20 artigos sobre as 
reflexões acerca da assistência preventiva de en-
fermagem a pneumonia associada a ventilação 
mecânica: revisão de literatura, dos quais 15 aten-
deram aos critérios de seleção.

Resultados e Discussão 
Os profissionais de enfermagem, por 

manterem contato direto e ininterrupto com os 
pacientes, desempenham um papel de destaque 
no desenvolvimento e aplicação de programas 
de prevenção da PAVM. O Enfermeiro lidera 
uma equipe que permanece 24 horas por dia, na 
assistência direta aos pacientes. Desempenhan-
do função primordial na reabilitação da saúde, 
embasando-se nos preceitos legais e éticos, de-
vendo promover, condições de aperfeiçoamento 
técnico-científico à sua equipe (SILVA, NASCI-
MENTO et al., 2014).

O Enfermeiro como gerenciador do setor 
deve estar atento e propor condutas que melhor 
atendam ao paciente, evitando assim que o mes-
mo corra riscos desnecessários. Deve-se bus-
car a associação destas práticas visando melhor 
qualidade e uma assistência mais eficaz e segura 
ao paciente. Faz-se importante ressaltar a alta 
relevância de se documentar com rigor de det-
alhes as ações acima descritas após sua realiza-
ção e qual a resposta do paciente ao fenômeno 
(FERREIRA et al., 2013).

Em 2006 no Centro de Terapia Intensiva 
no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) 
foi adotado o primeiro bundle de prevenção da 
PAVM. A taxa de incidência era de 22 casos por 
100 dias de ventilação, atráves desse índice cri-
ou-se, então, um protocolo de manejo da PAVM 
voltado para Prevenção, Diagnóstico e Tratamen-
to (ALCORTA, 2012).
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A construção do bundle foi norteada pe-
los critérios da prática baseada em evidências e 
composto por quatro cuidados de enfermagem 
na prevenção: higiene oral com clorexidina 0,12%; 
cabeceira elevada (30-45°); pressão do cuff  entre 
20-30 cmH2O; e cuidados com aspiração das se-
creções (INSTITUTE FOR HEALTHCARE IM-
PROVEMENT, 2010).

Conclusões 
A assistência de enfermagem na prevenção 

da PAV e de grande importância, pois algumas 
medidas analisadas são atividades realizadas rotin-
eiramente pela enfermagem dentro da unidade, o 
que aponta a necessidade de avaliação sistemática, 
que envolve, além do processo educativo, questões 
relacionadas à supervisão e ao gerenciamento do 
cuidado na unidade.
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Resumo
O câncer é um importante problema de 

saúde pública em países desenvolvidos e em de-
senvolvimento, sendo responsável por mais de seis 
milhões de óbitos a cada ano, representando cerca 
de 12% de todas as causas de morte no mundo. 
Sendo o câncer de pâncreas a quarta maior causa de 
morte relacionada ao câncer entre homens e mul-
heres e o de vesícula o quinto mais frequente do 
trato gastrointestinal. Este estudo tem como obje-
tivo avaliar a taxa de prevalência do câncer de pân-
creas e câncer de vesícula biliar entre 2010 e 2012 
no nordeste brasileiro. Foi um estudo qualitativo e 
exploratório em que utilizamos dados do Depar-
tamento de informática do SUS (DATASUS), do 
Ministério da Saúde. Entre as Regiões brasileiras, 
a região nordeste apresenta uma elevada taxa de 
mortalidade do câncer de pâncreas e de vesícula 
biliar no período de 2011 a 2012 com uma taxa de 
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51,2%. O estado que mais morre homens e mul-
heres é o estado da Paraíba com 3,91% de óbitos 
seguindo o estado do Maranhão com menor ín-
dice de 1,81%, a faixa etária mais prevalente para 
a mortalidade em decorrência dessa patologia é a 
partir dos 80 anos para o sexo masculino e de 70 
a 79 para o feminino. Foi possível constatar que a 
mortalidade pelas neoplasias selecionadas vem se 
destacando cada vez mais na região Nordeste. Isso 
se deve ao fato dos centros de diagnóstico e trata-
mento da doença se concentrarem nos centros 
urbanos, tanto no que se refere ao rastreamento, 
quanto para diagnóstico. 

Introdução 
O câncer de pâncreas é a quarta maior 

causa de morte relacionada ao câncer tanto entre 
homens quanto em mulheres (depois dos cânceres 
de pulmão, cólon e mama (GUERRA, et al .2010).

Apesar de ser o tumor mais frequente do 
trato biliar e o quinto mais frequente do trato gas-
trointestinal a neoplasia de vesícula biliar é uma 
doença relativamente rara. Apresenta uma alta 
taxa de mortalidade, pois na maioria das vezes o 
paciente apresenta sintomas inespecíficos e já se 
encontra em estádios mais avançados (RIBEIRO 
apud GOURGIOTIS, 2010).

Na região nordeste, a taxa de mortalidade 
por câncer de pâncreas e vesícula biliar entre 2011 
e 2012 e bastante considerável e por isso torna-se 
necessário realizar um estudo que evidencie mel-
hor qual é prevalência desses cânceres entre os 
gêneros.

O objetivo do estudo consiste em Avaliar a 
taxa de prevalência do câncer de pâncreas e câncer 
de vesícula biliar entre 2011 e 2012 no nordeste 
brasileiro.

Materiais e métodos
Foi realizado um estudo qualitativo e ex-

ploratório por meio de levantamento de dados do 
Departamento de informática do SUS (DATA-
SUS), do Ministério da Saúde e revisão de literatu-
ra, utilizando-se bases de dados Scientific Eletron-

ic Library Online (SCIELO), Literatura Latino 
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LI-
LACS), portal PUBMED e Periódicos Capes.

A busca por artigos foi realizada entre o perío-
do de 20 de setembro a 01 de dezembro de 2014.

Os dados coletados no DATASUS foram 
armazenados e analisados em software estatístico 
Excel 7.0, permitindo previamente a caracteriza-
ção da população por sexo e faixa etária, no nor-
deste brasileiro.

Resultados e Discussão 
Segundo dados do MINISTERIO DA 

SAÚDE (2011). A região nordeste apresenta um 
número considerável de obtidos por câncer de 
pâncreas e de vesícula biliar no período de 2011 
a 2012, sendo que em 2012 os registros de óbitos 
aumentaram significativamente. O Nordeste cor-
responde a 18% do espaço geográfico brasileiro 
e inclui sete estados. A população vivendo nesta 
região apresenta precários indicadores sociais e 
econômicos o que se configura como fatores de 
risco para o desenvolvimento de algumas doenças. 
(FILHO, 2002)

No período de 2011 e 2012 foram regis-
trados na região Nordeste 3509 óbitos por câncer 
de vesícula biliar e pâncreas, sendo que em 2012 
houve um aumento no registro de óbitos de 1711 
(51,2%), (TABELA 1).

Tabela 1- Mortalidade proporcional não 
ajustada de pelas topografias selecionadas, homens 
e mulheres, região Nordeste, entre 2011 e 2012

Ano n %
2011 1711 (48,8)
2012 1798 (51,2)
Total 3509 (100)

Conclusões 
Foi possível constatar que a mortalidade 

pelas neoplasias selecionadas vem se destacando 
cada vez mais na região Nordeste, onde a taxa 
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de prevalência é maior no sexo feminino e com 
a faixa etária a partir dos 80 anos. É importante 
ressaltar que sua taxa de mortalidade e elevada nos 
estados e capitais nordestinas com maior grau de 
urbanização. 
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Resumo: 
O presente estudo, de natureza qualitativa, 

teve por objetivo compreender o impacto do diag-
nóstico da doença falciforme no contexto familiar. 
Essa é a doença genética mais comum no Brasil, 
com alta prevalência e morbimortalidade, conse-
quente às diversas complicações, sendo considera-
da como um problema de saúde pública. Foram 
realizadas entrevistas semi-estruturadas com 12 
mães/cuidadoras, cujos filhos tinham tido o diag-
nóstico através da triagem neonatal - teste do pe-
zinho e que estavam sendo assistidos no Setor de 
Hematologia Pediátrica do Hospital Universitário 
Cassiano Antônio de Moraes – Hucam/UFES, 
em Vitória, ES. O resultado desse estudo aponta 
a forte influência dos fatores socioeconômicos so-
bre a reação da família; a ausência da participação 
paterna no tratamento da criança; a dificuldade ini-
cial na compreensão da comunicação diagnóstica 
pela influência da não-visibilidade da doença, a 
associação direta da doença falciforme com sín-
dromes e doenças mentais, favorecida pela falta de 
conhecimento popular sobre elas. 

Introdução 
A Doença Falciforme é uma doença genética, 

crônica degenerativa, que apresenta severas intercor-
rências, principalmente nos primeiros cinco anos de 
vida. Cursa com alto índice de morbimortalidade, 
consequente a diversas complicações da doença. Em 
virtude das graves manifestações clínicas da doença, 
da alta incidência e morbimortalidade, foi implanta-
do, a partir de 2001, no Brasil, o diagnóstico precoce 
das hemoglobinopatias pela triagem neonatal / Teste 
do Pezinho (BRASIL, 2001). 

Dessa forma, a Doença Falciforme passou 
a ser detectada de maneira mais rápida, o que pro-
porcionou tratamento mais qualificado, tornando 
possível a prevenção das suas manifestações clíni-
cas, minimizando as intercorrências e, consequent-
emente, aumentando a sobrevida e melhorando a 
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qualidade de vida dos portadores. No entanto, a 
situação de adoecimento é um evento que pode 
trazer diversas implicações na vida do paciente e 
da sua família.

O diagnóstico precoce tornou-se um dife-
rencial no tratamento da Doença Falciforme, no 
entanto, compreender as reais implicações dessa 
doença para o contexto familiar, pode minimizar 
os sofrimentos advindos desse processo, além de 
contribuir para uma postura mais ativa na aceita-
ção da doença, garantindo um tratamento de qual-
idade e eficiente aos pacientes.

Materiais e métodos 
A pesquisa qualitativa foi o instrumento 

utilizado para compreender o impacto do diag-
nóstico da doença falciforme no contexto familiar. 

Para a coleta de dados utilizou-se a entrevista 
semi-estruturada. A amostra não foi previamente 
determinada. Para estabelecê-la utilizou-se o “Crité-
rio de Saturação” (TURATO, 2003; DESLANDES, 
1994). De acordo com esse tipo de critério, o núme-
ro ideal de entrevistas é atingido quando respostas 
começam a ser repetidas pelos novos sujeitos que se 
vão acrescentando à amostra. 

Neste estudo contamos com 12 sujeitos 
(mãe/ e ou cuidadora), tendo a saturação ocorrida 
na nona entrevista. No entanto, foram efetivadas 
mais três entrevistas, a fim de reforçar a satura-
ção, garantindo melhor apreciação dos dados. A 
técnica de análise do conteúdo foi escolhida para 
a lapidação dos dados obtidos. De acordo com 
Turato (2003), a análise de conteúdo é uma das 
técnicas mais usuais para a abordagem analítica 
dos dados apreendidos na pesquisa qualitativa. O 
Discurso do Sujeito Coletivo (LEFÈVRE, 2003) 
foi o instrumento utilizado para a categorização e 
organização dos resultados da pesquisa.

 
Resultados e Discussão 
Verifica-se que o diagnóstico da Doença 

Falciforme tem implicações significativas para a 
vida da família. Embora as reações da família ten-
ham sido semelhantes às descritas pela literatura 

científica sobre reações ao diagnóstico de outras 
doenças crônicas no período neonatal, existem 
particularidades em relação à doença falciforme. 

Além do sofrimento psíquico e das diversas 
adaptações, mudanças, inseguranças e limitações 
que são provocadas pelo diagnóstico da doença 
falciforme, há também os componentes de ordem 
social, tais como desestruturação familiar, baixo 
poder aquisitivo e desemprego, que intensificam 
ainda mais o impacto do diagnóstico. A sobrecarga 
financeira provocada pelos gastos com a criança 
foi uma presença relevante nas falas das mães. 
Nesse quadro social, um dado que merece atenção 
foi o fato de a mãe ser frequentemente a principal 
ou a exclusiva cuidadora da criança. 

O fato de a doença ser ainda desconhecida 
popularmente pode ter contribuído para a inten-
sidade e prolongamento do sofrimento e permitiu 
que inicialmente o diagnóstico da doença falciforme 
fosse associado com doenças mentais, pelo fato de 
o diagnóstico ser feito pelo teste do pezinho. 

Conclusões 
A família tem importância fundamental no 

tratamento de qualquer patologia crônica infantil.  
Compreender as experiências objetivas e emocio-
nais da família diante do diagnóstico da doença 
falciforme,  foi uma tarefa desafiadora, mas, ao 
mesmo tempo, gratificante, pois nos permitiu lan-
çar um olhar mais apurado sobre os aspectos psi-
cossociais envolvidos no processo de diagnóstico 
e as implicações do processo saúde-doença para o 
contexto familiar. 

Referências 
BANDEIRA, F.M.G.C. et. al. características 
de recém-nascidos portadores de hemoglobina 
S detectados através de triagem em sangue de 
cordão umbilical. J. Pediatr., Rio de Janeiro, v. 
75, p. 167-171, 1999.
BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de 
diagnóstico e tratamento de doenças 
falciformes. Brasília, 2001.
CASTRO, E. K.; PICCININI, C. A. Implicações 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 688 ]

da doença orgânica crônica na infância para as 
relações familiares: algumas questões teóricas 
Psicol. Reflex. Crit., Porto Alegre, v. 15, n. 3, 
2002. 
DESLANDES, S. F. A construção do projeto de 
pesquisa. In: MINAYO, M.C.S. (Org.). Pesquisa 
social: teoria, método e criatividade. 2. ed. 
Petrópolis: Vozes, 1994.  cap.2, p. 31-50. 
LEFÈVRE, F.; LEFÈVRE, A.M.C. O Discurso 
do sujeito coletivo: um novo enfoque em 
pesquisa qualitativa. Desdobramentos. Caxias do 
Sul (RS): EDUCS, 2003. p.256 
TURATO, E. R. Tratado da metodologia da 
pesquisa clínico – qualitativa: construção 
teórico-epistemológica, discussão comparada e 
aplicação nas áreas da saúde e humanas.  2. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2003.

ANÀLISE MICROBIOLÒGICA DE 
OSTRAS COMERCIALIZADAS NA 
ILHA MEM DE SÁ NO MUNICIPIO 
ITAPORANGA D’AJUDA, SERGIPE. 

Andrea de Carvalho Maia (SENAI-SE), 
e-mail acmcarr@bol.com.br; Luiz Carlos 
Gonçalves (IFS), e-mail: lucagourmet@hot-
mail.com;vLorena Xavier C. Santos (SENAI- 
SE), e-mail:lolyxavier@hotmail.com; Ilka 
Maria E. Bianchini (IFS),e-mail: ibianchini@
yahoo.com.br

Instituto Federal de Sergipe/Turismo/
Aracaju, SE. 

Palavras-chave: Microbiologia; Quali-
dade; Ostra 

Resumo: 
Determinação da contaminação por coli-

formes fecais e Salmonella spp. em ostras utiliza-
das para consumo humano  e comercialização na 
comunidade da Ilha de Mem de Sá, em Itaporanga 

D’ajuda, Sergipe, se constitui em um experimento 
cientifico de caráter experimental, que objetiva 
a geração de dados a partir de análises labora-
toriais seqüenciadas, resultando em parâmetros 
norteadores sobre a qualidade da carne do moluco. 
As amostras de ostras  comercializadas  estavam 
de acordo com a resolução da ANVISA que deter-
mina os padrões microbiológicos  legais vigentes 
no Brasil para alimentos.

Introdução 
A Ilha fluvial de Mem de Sá situa-se no es-

tuário do rio Vaza Barris (11°29’26”S e 06’46”W), 
distante 23 Km da sede do município de Itaporanga 
D’ajuda.  O povoamento da ilha deu-se a partir de 
três famílias que estabeleceu relação com o ambien-
te de restinga e mangue e passou buscar o sustento 
através da pesca artesanal, que até hoje é a principal 
atividade econômica local (EMBRAPA, 2007). 

O consumo de moluscos marinhos, crus ou 
cozidos, é um hábito no litoral sergipano e em to-
das as regiões litorâneas do Brasil, devido o fácil 
acesso dos recursos naturais do ecossistema aquáti-
co. O aumento da poluição ambiental influencia na 
contaminação de áreas costeiras e está  associado 
a esgotamentos sanitários sem tratamento ou com 
tratamento indevido. Quando consumidos crus ou 
mal cozidos, os mariscos em geral são percebidos 
como uma fonte alimentar de alto risco, podendo 
impactar na saúde humana causando intoxicações 
e infecções de ordem alimentar. A manipulação e 
processamento dos alimentos é fundamental para 
a prevenção de doenças infecciosas de ordem ali-
mentar (FOOD INGREDIENT BRASIL, 2011).

Esse trabalho teve como objetivo analisar a 
qualidade das ostras consumidas e comercializadas 
na Ilha Mem de Sá no município Itaporanga D’juda. 

Materiais e métodos 
Nos dias 01, 02 e 03 de abril de 2014, 

foram adquiridas seis amostras com peso total 
de 70 grs. cada, de ostras da espécie Crassostrea 
brasiliana sp. cozidas e prontas para consumo 
e comercialização, de seis pontos distintos a 
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partir de comerciantes de pescados da Ilha de 
Mem de Sá. As amostras desconchadas foram 
compradas e acondicionadas separadamente 
em caixas térmicas e enviadas para análise no 
Laboratório de Pesquisas de Alimentos – LPA 
do Instituto de Tecnologia e Pesquisa – ITP.

Através da metodologia APHA, as ostras 
processadas foram analisadas microbiologica-
mente a fim de comparar os dados obtidos aos 
valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde 
através da resolução RDC nº 12 de 02/01/2001, 
que determina os padrões microbiológicos para 
alimentos. 

Revisão de literatura 
Os serviços dos ecossistemas, especial-

mente os relacionados ao consumo de água, de 
energia e à produção de alimentos, são utilizados 
em ampla escala pelos processos produtivos para 
o crescimento da economia e para a urbanização. 
Conforme estudo realizado por CRUZ (2009), 
todas as macrobacias hidrográficas sergipanas 
passam atualmente por diferentes estágios de de-
gradação. Estas agressões são resultantes de ativi-
dades agrícolas, extrativistas, urbanas e industriais 
sendo que todas estas atividades alteram significa-
tivamente os processos hidrológicos influenciando 
na qualidade das águas do estado. 

 O pescado é um alimento que há muito 
tempo, faz parte da dieta alimentar do ser humano 
e em vários países, constitui a principal fonte ali-
mentar de proteína animal (HUSS, 1997).      

No Brasil, a legislação vigente para a moni-
toramento e controle da sanidade microbiológica 
de moluscos em águas para consumo humano, 
estabelece que os microrganismos indicadores de 
sanidade são as bactérias do grupo dos coliformes 
fecais (limite de 14 UFC/100ml) e a Salmonella 
spp. (ausência).  Portanto, os moluscos filtradores 
podem agir como potenciais vetores de micror-
ganismos patogênicos humanos e, por isso, seu 
consumo pode representar sério risco à saúde 
pública (ANVISA, 2001).                               

Resultados e Discussão 
PONTO DE 
COMPRA PARÂMETRO RESULTADO / G

VALOR DE 
REFERÊN-
CIA / G

01

A: Coliformes 
45°C

B: Salmonella 
sp.

A: 1,7X103NMP
B: Ausência

Coliformes 
45°C = 102 
NMP/g
Salmone-
lla sp. = 
Ausência

02 A: 2,3x103 NMP
B: Ausência

03 A: 2,4X104 NMP
B: Ausência

04 A: 2,1X102 NMP
B: Ausência

05 A: 1,4X102 NMP
B: Ausência

 06 A: 3,1X102 NMP
B: Ausência

Os resultados em Número mais provável 
por grama NMP/g para as seis amostras analisa-
das mostraram-se abaixo dos valores preconizados 
como perigosos para consumo humano. 

Verificou-se também a ausência para Salmo-
nella sp. nas alíquotas analisadas. Para a ANVISA 
(2001), os padrões estabelecidos refletem a tolerân-
cia máxima para a classe de produtos alimentícios 
avaliadas neste estudo (moluscos bivalves

Conclusões 
Os resultados em número mais provável 

por grama NMP/g para as seis amostras analisa-
das mostraram-se abaixo dos valores preconizados 
como perigosos para consumo humano. 

Verificou-se também a ausência para Salmo-
nella sp. nas alíquotas analisadas. Para a ANVISA 
(2001), os padrões estabelecidos refletem a tolerân-
cia máxima para a classe de produtos alimentícios 
avaliadas neste estudo (moluscos bivalves).

Referências 
ANVISA- Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária. Resolução RDC nº 12, de 02 de janeiro 
de 2001.
CRUZ, Marcus Aurélio Soares. Caracterização 
da bacia do rio Japaratuba em Sergipe 
com auxílio de geotecnologias. Anais do 
II Seminário de Recursos Hídricos da bacia 
Hidrográfica do Paraíba do Sul:  Taubaté, Brasil, 
09-11 de dezembro de 2009, IPABHI, p. 617-624
 EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS. 
Gestão Participativa para o Desenvolvimento da 
Comunidade Mem de Sá - Itaporanga D’Ajuda/



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 690 ]

Se. Embrapa Tabuleiros Costeiros. Aracaju, 2007
FOOD INGREDIENTS BRASIL . Revista 
Eletrônica. Nº 19 – 2011. Disponível em: http://
www.revista-fi.com/materias/198.pdfAcesso em 
01/10/2014
HUSS, H.H. Garantia da qualidade dos 
produtos da pesca. FAO Documento técnico 
sobre as pescas nº 334. Raoma:FAO, 1997. 176 p.

OCUPAÇÃO URBANA, CEMITÉRIOS 
CLANDESTINOS, E SEUS REFLEXOS 

NAS CONDIÇÕES DE SAÚDE 
DOS MORADORES DA ZONA DE 

EXPANSÃO DE ARACAJU.

Ana Celia Goes Melo Soares (PROVIC/
CNPq-Unit), e-mail: anaceliagoes@hotmail.
com ; Maria Nogueira Marques (Orientador), 
e-mail: mnogueiramarques@yahoo.com.br

Universidade Tiradentes/Doutorado 
em Saúde e Ambiente/Aracaju, SE. 

Palavras-chave: Saúde coletiva; Uso do 
solo; Expansão urbana.

RESUMO: 
O estudo trata dos reflexos nas condições de 

saúde das pessoas que moram na Zona de Expansão 
de Aracaju, que devido a fatores como a ocupação 
urbana acelerada sem o poder público ter feito ne-
nhum planejamento para essa nova condição. Área 
dotada de equilíbrio frágil, e seus reflexos socioam-
bientais decorrentes de problemas provocados pela 
ação inadequada do homem além da falta de in-
fraestrutura, gerando uma ocupação irregular. Esse 
quadro é agravado ainda mais quando envolve local-
idades com lençóis freáticos rasos havendo, portan-
to, a contaminação de águas subterrâneas, devido à 
existência de cemitérios clandestinos utilizados para 
enterrar corpos sem obedecer nenhum critério da 
Vigilância Sanitária. Esta pesquisa objetivou avaliar 

o processo de estruturação da zona de expansão de 
Aracaju, sua ocupação urbana, cemitérios clandesti-
nos, e seus reflexos nas condições de saúde dos mo-
radores. A metodologia utilizada foi à observação 
direta, com a qual foram identificados os cemitérios 
clandestinos e os poços rasos em funcionamento. 
Também dados secundários disponíveis ao público 
sobre a área de estudo. O início de execução deste 
estudo permitiu verificar a presença de uma forma 
desordenada de ocupação do espaço, que se carac-
teriza por apresentar um conjunto de condições so-
cioeconômicas e sanitárias extremamente propícias 
à ocorrência e expansão de doenças, pois além de 
águas paradas, pluviais ou de esgoto, há muito lixo 
a céu aberto e também um grande número de ani-
mais domésticos no peridomicílio das residências, 
conferido a este espaço urbano uma característica 
de ruralização, com condições estruturais precárias. 

Introdução 
O crescimento acelerado, da população tem 

feito com que a expansão urbana em Aracaju, não 
se dê de forma organizada e muitos bairros sur-
gem de forma desordenada do espaço, em áreas 
impróprias à edificação, dificultando assim, que o 
poder público, depois dessa área ocupada, dote-a 
de infraestrutura básica, por esbarrar muitas vezes 
na dificuldade de atendimento e de um planeja-
mento, além de na atual situação que o país está 
passando, a falta de verba ser um complicador. Es-
ses fatos limitantes comprometem a dotação de 
infraestrutura no atendimento de demandas como 
água e esgoto, arruamento, energia elétrica, trans-
porte público, escolas, unidades de saúde e outros. 
(ROLNIK, 2002; KRELL, 2002). 

A Zona de Expansão Urbana de Aracaju, 
capital do Estado de Sergipe, compreende uma 
área de 40% do território urbano, tem ocupação 
antiga, embora o processo da divisão das terras 
e adensamento do uso do solo com edificações 
tenha iniciado na década de oitenta, do século pas-
sado. A aceleração da ocupação urbana dessa área 
se deu a partir do início do Século XX, através de 
loteamentos para construção de habitações hu-
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manas. Muitas áreas embrejadas foram aterradas, 
sem o devido cuidado de sistema de drenagem, re-
sultando em constantes enchentes durante época 
chuvosas. Esse fato é agravado pelo lençol freático 
raso, ocasionando problemas para a infraestrutura 
implantada e inadequada as condições do solo e 
subsolo.

Considerando que na atualidade moradia é 
conceituada não simplesmente como uma edifica-
ção, mas um “habitat”, onde seja assegurado um 
local salubre, com adequadas condições de habit-
abilidade, com segurança, abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta de lixo, acesso a em-
prego e aos equipamentos sociais e serviços urba-
nos, entre outros (BRASIL, 2008; BRASIL, 2006). 

O direito à moradia é um direito humano, 
assim como o direito à Cidade, no âmbito nacio-
nal, sua legitimidade é verificada pela Constituição 
Federal, no Estatuto da Cidade – Lei Federal n.º 
10.257/01, na medida provisória 2.220, na Carta 
Nacional do Direito às Cidades – 2001. (ALFON-
SIN E FERNANDES, 2004).

Na área de estudo essas moradias podem 
estar se tornando espaço de problemas de saúde 
pública, quando agravado com a prática comum 
de uso de água de poços rasos. Isso ocorre por 
dois fatores conjugados: facilidade de perfurar 
poços devido ao lençol freático alto e problemas 
no abastecimento domiciliar com água tratada. O 
uso de poços perfurados próximos a fossas de es-
goto residencial, que drenam para a areia e con-
taminam os poços, se constitui em outro fator de 
risco para a saúde dos moradores, o que ainda é 
agravado pela existência de vários cemitérios clan-
destinos na área. 

Materiais e métodos 
A metodologia utilizada foi à observação 

direta, com a qual foram identificados os cemité-
rios clandestinos e os poços rasos em funciona-
mento. Também dados secundários disponíveis ao 
público sobre a área de estudo, junto às unidades 
de saúde da família, existentes na área, realização 
do potencial de ocorrência de problemas de saúde 

pública, decorrentes da proximidade de poços e 
cemitérios, o que pode gerar poluição da água sem 
que os usuários desse recurso hídrico tenham con-
hecimento dessa possibilidade. 

A versão preliminar do relatório final será 
discutida, em oficina de trabalho, com técnicos de 
saúde e saneamento, além de técnicos da Vigilân-
cia Sanitária, como também com presidentes de 
associações de moradores da área em estudo.  As 
sugestões e críticas colocadas na oficina poderão 
ser incorporadas ao relatório final da pesquisa. 

Resultados e Discussão 
Os dados indicam uma situação de vulnera-

bilidade vivenciada pelos moradores em relação às 
questões ambientais visto que a maioria dos ent-
revistados percebeu o crescimento do bairro em 
relação às construções civis e o comércio porém 
para que haja esse crescimento o meio ambiente 
sofre as consequências e aumenta as doenças. Ve-
jam nesse relato: 

Muitas casas estão sendo construídas no local do 
manguezal que está sendo aterrado (uma pessoa do bairro 
que está vendendo os lotes), isso com as chuvas encharcam, 
e tem muitos mosquitos nessas águas paradas, mas mesmo 
assim as pessoas pescam nesse local. (E. 2). 

As informações sobre o acesso dessas pes-
soas à água para o consumo doméstico, existência 
de sistema de esgotamento, sanitário na residência, 
e o destino do lixo, foi confirmado que 65% da 
população pesquisada utiliza água retirada de poço 
sem nenhum tratamento. 

Conclusões 
O crescimento da capital sergipana com a 

ocupação da área da Zona de Expansão, transfor-
mada em bairro, ao mesmo tempo em que aten-
deu os objetivos das políticas públicas vinculadas à 
habitação, trouxe uma série de problemas porque 
outras políticas públicas não foram contempladas, 
como é o caso da dotação de infraestrutura física, 
especialmente saneamento, escoamento de águas 
pluviais e vias de tráfego. Também não foram con-
templadas políticas de educação e saúde, pois o at-
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endimento à população residente é precário, sendo 
que os moradores se vêm obrigados a procurar em 
outros bairros esses serviços públicos. 
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Resumo: 
A doença arterial obstrutiva periférica 

(DAOP) é caracterizada por uma redução do fluxo 
sanguíneo para os membros inferiores devido a pro-
cesso oclusivo nos leitos arteriais. O presente estu-
do teve como objetivo trazer medidas importantes 
a respeito da conduta de Enfermagem ao paciente 
acometido por DAOP, procurando satisfazer todas 
as necessidades diagnosticadas, visto que a literatura 
atual aborda pouco sobre a assistência de enferma-
gem a tais pacientes. Trata-se de um estudo de caráter 
descritivo desenvolvido sob os moldes do Estudo de 
Caso foi realizado em uma unidade cirúrgica vascular 
de um hospital de médio porte, durante o período de 
monitoria da disciplina sistematização da assistência 
de enfermagem da Universidade Tiradentes. Verifi-
cou-se que a sistematização do cuidar em enferma-
gem e de extrema importância para uma assistência 
de qualidade no paciente com DAOP, visto que ela 
favorece uma assistência baseada no ser humano, 
numa visão biopsicossocial, facilitando a melhora do 
processo saúde-doença. As informações possibilita-
ram a identificação de oito diagnósticos de enferma-
gem, segundo a Taxonomia II NANDA, dentre eles 
destacam-se: Risco para infecção; Risco de queda; 
Perfusão tissular periférica ineficaz e Integridade de 
pele prejudicada. As principais condutas para esse pa-
ciente serão: Monitorar enchimento capilar; Hidratar 
a pele do paciente; Realizar curativo oclusivo a cada 
24 horas; Auxiliar o paciente nas atividades diárias e 
autocuidado.  Conclui-se que o tratamento da DAOP 
é uma tarefa difícil, tanto para a família, quanto para 
o profissional de enfermagem e a SAE é uma fer-
ramenta importantíssima para melhor a assistência e 
otimizar o cuidado.

Introdução 
A doença arterial obstrutiva periférica 

(DAOP) é caracterizada por uma redução do fluxo 
sanguíneo para os membros inferiores devido a 
processo oclusivo nos leitos arteriais. Na maioria 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 693 ]

das vezes sua causa é oriunda do processo atero-
sclerótico, mas pode ter outras etiologias, como 
artrites, aneurismas ou tromboembolismo (GA-
BRIEL, SERAFIM; 2007)

O presente estudo teve como objetivo traz-
er medidas importantes a respeito da conduta de 
Enfermagem ao paciente acometido por DAOP, 
procurando satisfazer todas as necessidades di-
agnosticadas, visto que a literatura atual aborda 
pouco sobre a assistência de enfermagem a tais 
pacientes.

Materiais e métodos 
Este estudo é do tipo estudo de caso. Foi 

realizado em uma unidade cirúrgica vascular de 
um hospital de médio porte, durante o período de 
monitoria da disciplina sistematização da assistên-
cia de enfermagem da Universidade Tiradentes no 
mês de março de 2015. 

Como instrumento de pesquisa, utilizou-se 
o processo de Enfermagem aplicado na disciplina 
SAE, levando-se em consideração a teoria das Ne-
cessidades Humanas Básicas da enfermeira Wanda 
de Aguiar Horta através da aplicação do processo 
de enfermagem em um paciente diabético.

 
Resultados e Discussão 
Verificou-se que a sistematização do cuidar 

em enfermagem e de extrema importância para uma 
assistência de qualidade no paciente com DAOP, 
visto que ela favorece uma assistência baseada no 
ser humano, numa visão biopsicossocial, facilitando 
a melhora do processo saúde-doença. 

As informações possibilitaram a identifica-
ção de oito diagnósticos de enfermagem, segundo 
a Taxonomia II NANDA, dentre eles destacam-se: 
Risco para infecção; Risco de queda; Perfusão tis-
sular periférica ineficaz e Integridade de pele prej-
udicada. As principais condutas para esse paciente 
serão: Monitorar enchimento capilar; Hidratar a 
pele do paciente; Realizar curativo oclusivo a cada 
24 horas; Auxiliar o paciente nas atividades diárias 
e autocuidado. Entende-se por resultados a infor-
mação pertinente aos dados coletados e analisa-

dos, abrangendo estudos de caso. Manter fonte 
Arial 12, espaço simples, parágrafo justificado.

Conclusões 
Conclui-se que o tratamento da DAOP é 

uma tarefa difícil, tanto para a família, quanto para 
o profissional de enfermagem e a SAE é uma fer-
ramenta importantíssima para melhor a assistência 
e otimizar o cuidado.
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Resumo: 
INTRODUÇÃO: Este estudo relata so-

bre as propriedades terapêuticas medicinais da 
Cannabis sativa e seus compostos, e o uso desses 
compostos nos países onde ele é legalizado. OB-
JETIVO: Descrever o uso da maconha (Canna-
bis sativa), dando enfoque nas suas propriedades 
terapêuticas. METODOLOGIA: Este trabalho 
caracteriza-se como pesquisa bibliográfica de 
análise descritiva, apresentando uma união dos 
resultados obtidos através das bases de dados 
do Scielo, Google Acadêmico e livros impressos 
RESULTADO: Os derivados da cannabis uti-
lizados como medicamento, apresentam grande 
potencial terapêutico, mesmo contendo proprie-
dades psicotrópicas que limitam a sua utilização 
como medicamento. Os canabinóides (comp-
ostos extraído da planta) contribuíram para en-
tender o funcionamento das propriedades ter-
apêuticas desses compostos. O Uso medicinal 
da Cannabis hoje é permitido em alguns estados 
americanos e em países como Holanda e Bélgica, 
para aliviar sintomas relacionados ao tratamento 
de câncer, AIDS, esclerose múltipla e síndrome 
de Tourette.  CONCLUSÃO: De acordo com o 
que foi estudado, percebe-se que seria de grande 
valia o uso medicinal em tratamentos terapêuti-
cos com a Cannabis sativa no Brasil, se houvesse 
a sua liberação. 

Introdução 
A Cannabis sativa (CS) tem afinidade por 

regiões tropicais, trazida do continente Africano, é 
um arbusto da família Moraceae conhecido como 
“Cânhamo da Índia” ou Maconha, termo utilizado 
no Brasil. É uma planta dióica, pois possui espé-
cies masculinas e femininas.

 O uso da CS é ilegal no Brasil, pois não se 
trata de um produto de livre comércio por isso esse 
estudo procura descrever o uso da maconha, sendo 
essa uma planta utilizada para diversos fins como 
rituais religiosos, recreação, medicina oriental, fab-
ricação de papel (caule), mas daremos enfoque nas 
suas propriedades terapêuticas. Enfatizar sobre seus 
compostos canabinóides, D9-tetrahidrocanabinol 
(D9-THC) e sua utilidade no combate a doenças.

A razão para tal uso se deve por conta de 
suas propriedades Psicoativas, bem como suas po-
tencialidades medicinais e nutricionais. Além dis-
so, suas fibras têxteis também são de grande uti-
lidade para a manufatura de tecidos. Contudo, a 
partir da década de 1960, o hábito de fumar a 
planta intensificou-se em diversos países europeus 
e americanos, transformando-se em um fenômeno 
entre a população e sendo bastante incorporado à 
sociedade capitalista de consumo. Essa incorpo-
ração resgatou toda uma esfera de saberes e sig-
nificados sobre a planta, tal como sua história e 
seus usos, produzindo o que alguns autores cham-
am de “tradição ultramoderna cannábica” (NERY 
FILHO, A., et al., 2009; RAYMUNDO, 2007.)

O uso medicinal da Cannabis hoje é per-
mitido em alguns estados americanos e em países 
como Holanda e Bélgica, para aliviar sintomas re-
lacionados ao tratamento da esclerose múltipla, 
AIDS, câncer e síndrome de Tourette. 

A potencialidade medicinal da Cannabis está 
ligada ao grande número de substâncias químicas 
sendo umas delas as classes dos canabinóides. Os 
canabinóides têm em sua composição grupos de 
21 átomos de carbono presentes na Cannabis Sa-
tiva, possuindo também ácidos carboxílicos, análo-
gos e outros possíveis produtos de transformação.
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Metodologia
Este trabalho caracteriza-se como pesquisa 

bibliográfica de análise descritiva, apresentando 
uma união dos resultados obtidos através das bas-
es de dados do Scielo e Google Acadêmico.

Resultados e Discussão
 A concentração dos compostos psicoativos 

(canabinóides) depende de fatores genéticos e am-
bientais. Todas as plantas (machos e fêmeas) pro-
duzem, aproximadamente, as mesmas quantidades 
de canabinóides e apresentam o mesmo nível de 
atividade. A certeza de que apenas plantas fêmeas 
possuem a resina ativa deve-se possivelmente à 
prática agrícola de remover as plantas-macho das 
plantações com a finalidade de evitar a fertilização 
(RAYMUNDO, 2007).

A maconha tem mais de 400 tipos de dife-
rentes componentes, sendo que aproximadamente 
60 deles são componentes canabinóides, tais como 
canabinol e canabicromeno, denominados fitoca-
nabinóides. O principal constituinte psicoativo da 
cannabis é o D9-tetrahidrocanabinol (D9-THC). 
Sua influência no cérebro é complexa, criando de-
pendência química e parece ser responsável pela 
indução de sintomas psicóticos, o que é compatív-
el com o efeito de aumentar o efluxo pré-sináptico 
de dopamina no córtex pré-frontal media.Foram 
descoberto dois tipos de receptores que são es-
truturas orgânicas que se ligam aos componentes 
químicos da maconha permitindo sua ação dentro 
das células, estes componentes químicos recebem 
o nome de CB1 e CB2, e se localizam principal-
mente no cérebro e nas células do sistema imune.

Por estarem dentro do cérebro e ficarem 
concentrado no sistema límbico, no córtex cere-
bral, no sistema motor e no hipocampo, explica o 
porquê ocorrem às alterações no estado mental, as 
mudanças de humor e as alterações da coordena-
ção motora de um indivíduo.

Alguns desses estudos demonstram que 

o início do uso é um importante fator de risco. 
Quanto mais cedo, freqüente e prolongado o uso 
maior a vulnerabilidade para posteriores prob-
lemas. Entre os transtornos psiquiátricos mais co-
mumente associados destacam-se os transtornos 
psicóticos, transtornos do humor, de ansiedade, 
déficit de atenção e hiperatividade. O uso crônico 
da maconha provoca déficits de aprendizagem, di-
minuição das habilidades mentais, especialmente 
da atenção e memória, diminuição da capacidade 
motora e diminuição progressiva da motivação. 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIA-
TRIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CAR-
DIOLOGIA, 2012). 

Conclusões 
De acordo com o que foi estudado, per-

cebe-se que seria de grande valia o uso medicinal 
em tratamentos terapêuticos com a Cannabis sativa 
no Brasil se houvesse a sua liberação. Pois a Can-
nabis sativa é associada à atividade terapêutica de 
disponibilizar relaxamento, combater o estresse 
e diminuir a ansiedade utilizada pelos Chineses 
antes do Cristianismo, seu uso assim como todo 
medicamento possui efeitos adversos, o estudo da 
atividade terapêutica que deve ser aprofundado de 
forma a se obter padrões seguros de utilização. 
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Resumo: 
O estudo objetivou contribuir na discussão 

da temática maus tratos para com idosos, a partir 
de uma revisão de literatura, com base nos últi-
mos anos de estudo. Apresentando explicações 
sobre o tema para conhecimentos geral dos tipos 
de violência e medidas para prevenir e/ou denun-
ciar as agressões. E levantando dados de violência 
e agressão contra a pessoa idosa, entre os anos de 
2012 e 2013, na cidade de Aracaju, Sergipe. 

Introdução 
O processo de envelhecimento é um desa-

fio para a sociedade e para o governo, que precisa 
se preparar para receber essa parcela significativa 
da população (BERGUER, 2013). Existem alguns 
fatores que determinam o aumento do número 

de idosos em todo mundo, são eles: aumento da 
expectativa de vida, diminuição da taxa de na-
talidade, avanço nos recursos tecnológicos para 
a saúde (AGUIAR, 2015). Os casos de denúncia 
de violência contra o idoso provocada pela família 
estão sendo cada vez maiores (BERGUER, 2013). 
Esse quadro de violência sempre existiu, mas infe-
lizmente era pouco notificado, tanto por falta de 
informação das pessoas quanto ao assunto, quanto 
por falta de denúncias (AGUIAR, 2015). 

Materiais e métodos 
O trabalho foi realizado por meio de uma re-

visão de literatura de artigos relacionados ao tema 
dos últimos cinco anos. Utilizando as palavras-
chaves: violência, violência contra idoso, maus-
tratos.  Com o objetivo de contribuir na discussão 
da temática maus tratos para com idosos, com base 
nos últimos anos de estudo. Descrever o índice de 
violência contra idosos em Aracaju, Sergipe.

Resultados e Discussão 
Segundo IBGE (Censo Demográfico 2010), 

citado por Aguiar (2015) revelaram que a popula-
ção idosa no Brasil já é de 11%, considerando as-
sim um país envelhecido. Já em Aracaju, capital de 
Sergipe, dados do IBGE mostra que a população 
idosa equivale a 9,9% da população aracajuana. 
Onde, dados revelam que 0,3% procuraram o ser-
viço do DAGV – Departamento de Atendimento 
a Grupos Vulneráveis para denunciar violência so-
frida entre 2012 e 2013. 

Segundo Aguiar, no ano de 2013 foi obser-
vado que, a maioria das agressões contra a pessoa 
idosa ocorria principalmente em ambiente familiar 
(96,4%), no turno da manhã (35,7%), mais preva-
lente na zona norte de Aracaju (33,0%). 

Conforme os dados dispostos na DAGV da 
Cidade de Aracaju, observa-se o perfil do agres-
sor em relação ao grau de parentesco com a vítima 
(71,4%), sendo geralmente os filhos (54,5%), do 
sexo masculino (74,1%), com idade menor ou 
igual a 40 anos (50,0%). Segundo Aguiar, em re-
lação ao perfil da vítima de acordo com, a faixa 
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etária 36,6% dos idosos possuíam idade de 60 a 
69 anos, 65,2% eram do sexo feminino, sendo em 
sua grande parte (50,9%) pessoas com apenas o 
ensino fundamental, sendo 66,1% viúvas (AGU-
IAR, 2015). 

A violência contra o idoso representa des-
respeito e sinaliza um retrocesso no campo social 
quanto às afirmações dos direitos humanos. Den-
tre os vários tipos de violência, os mais habituais 
são: negligência/violência psicológica/abuso fi-
nanceiro e econômico/violência física/abandono 
(BERGUER, 2013). A violência é predominante 
no ambiente intrafamiliar, que deveria ser acolhe-
dor, amoroso e protetor e acaba sendo um ambi-
ente gerador de conflito que expõe o idoso a risco 
de violência, devendo-se a isso elevada subnotifi-
cação (AGUIAR, 2015).

A equipe de enfermagem na ESF deve iden-
tificar e relatar a suspeita de maus tratos às autori-
dades competentes. Os sinais e sintomas de abuso 
podem ser sobreposto ou confundido com pato-
logias prevalentes em idosos. O enfermeiro que 
vai cuidar de idosos vítimas de maus tratos, requer 
autocontrole para se manter imparcial e atender as 
necessidades da vítima (MACHADO, 2013).

Conclusões 
Violência contra o idoso é um problema de 

saúde publica, pois idosos com história de maus-
tratos apresentam maior prevalência de prob-
lemas reumatológicos, demência e depressão do 
que aqueles que não sofreram nenhum tipo de 
abuso (AGUIAR, 2015). Embora existam signifi-
cativos mecanismos legais e normativos para o 
enfrentamento da violência contra o idoso, ainda 
são frágeis os programas, projetos e benefícios 
que auxiliem efetivamente no cuidado aos idosos 
(BERGUER, 2013).
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Resumo: 
O câncer de próstata é um grande problema 

de saúde pública, pois tem se tornado altamente 
prevalente, sendo que a sua origem coincide com 
a história do próprio homem, e a doença está re-
lacionada a hábitos de vida, cultura e exposição. 
Com a evolução do conhecimento científico e os 
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avanços tecnológicos, foi possível melhorar a quali-
dade de vida da população, prevenir e realizar o 
diagnóstico precoce da doença. O surgimento do 
câncer depende da intensidade e da duração da ex-
posição das células aos agentes desencadeadores da 
doença, podendo acometer qualquer célula do or-
ganismo. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo 
estudo de caso, onde se utilizou como metodologia 
da pesquisa a análise do prontuário, como também 
sites de conteúdos científicos como Scielo e Google 
Acadêmico relacionados à patologia diagnosticada.

Introdução 
A próstata é uma glândula que está localizada 

na região inferior do abdômen, que faz parte do siste-
ma reprodutor masculino e produz parte do sêmen. 
O câncer prostático é caracterizado pelo crescimento 
exagerado da próstata, sendo o tipo de neoplasia 
mais prevalente no homem. Dentre os fatores de ris-
co está à idade, apresentando elevado índice de morte 
após os 50 anos, a presença de testosterona e história 
familiar relacionados à doença. Sua fase inicial é si-
lenciosa, podendo não apresentar sintomatologias 
específicas da doença, seu diagnóstico pode ser feito 
através do toque retal, que avalia a forma, o tamanho 
e a consistência da próstata, que pode ser observado 
anormalidades, como o aumento da próstata, como 
também através do antígeno prostático específico 
(PSA), que quando estes valores estão aumentados 
(PSA) pode ser indicativo de câncer de próstata, 
sendo necessário realizar biópsia para confirmação 
do diagnóstico. Este trabalho teve como objetivo 
avaliar a fisiopatologia diagnosticada, conhecer os fa-
tores de risco, orientar o paciente sobre seu estado de 
saúde, ajudá-lo a compreender seu processo de adoe-
cimento a fim de estabelecer tratamento adequado e 
direcionar as intervenções de enfermagem de acordo 
com o quadro clínico apresentado para melhoria da 
qualidade de vida do cliente.

Materiais e métodos
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo 

estudo de caso baseado na análise do prontuário 
e pesquisa em base de dados Google Acadêmico 

e Scielo, no idioma português e inglês, no período 
de 2010 a 2015.

Resultados e Discussão
Paciente pardo, sexo masculino, 66 anos, 

ensino fundamental completo, casado, natural de 
Poço Verde – SE. Ao comparecer a consulta com 
queixa de dificuldade para urinar e dor no reto, 
urologista observou anormalidades ao toque re-
tal, sendo solicitado dosagem de PSA livre/to-
tal. Tendo como resultado PSA livre: 0,94 ng/
ml, PSA total: 12,41 ng/ml e Porcentagem de 
PSA livre/PSA total: 7,56%. Devido à dosagem 
de PSA se encontrar acima de 10 ng/ml houve 
indicação para biópsia.  O resultado da biópsia 
evidenciou próstata aumentada com um volume 
de (U=97,2 cm²), com zona periférica esquerda 
difusandoheterogênia, concluindo que apresen-
tava um adenocarcinoma acinar usual da prósta-
ta, GLEASON 6 (3+3), compromentendo 5%, 
onde existe a chance de cerca de 50% do câncer 
se disseminar para fora da próstata, com dano em 
outros órgãos, afetando a sobrevida, concluindo 
assim o diagnostico do câncer de próstata (Cid 
C-61). Solicitado Ressonância Magnética da Pelve 
que sugeriu lesão tumoral primária da próstata, 
com sinais de infiltração das vesículas seminais 
e pequena extensão à gordura periprostática. Foi 
solicitado realização de uma cintilografia óssea 
que teve como laudo a presença de um processo 
degenerativo e/ou inflamatório osteoarticular 
em ombros, joelhos e pés. Durante o transop-
eratório foi observada tumoração em base e ve-
sícula seminal direita aderida ao reto, levando a 
realização de uma prostatovesiculectomia radical, 
sendo realizada ressecção parcial desta vesícula 
para evitar lesões do reto. Ao exame físico pós- 
operatório: couro cabeludo sem anormalidades, 
escleróticas normocorada, anictéricas, narinas 
sem anormalidades, dentição incompleta, AC: 
BRN em 2T, AP: MV+ sem ruídos adventícios, 
abdômen plano, região íntima sem alterações,  
MMSS e MMII sem alterações, diurese presente 
em sonda vesical e eliminação intestinal presen-
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te. Sinais vitais: T: 36,5 ºC, FC: 70 bpm, FR: 16 
rpm, PA: 120x80mmHg. Queixa-se de dor em 
região sacral. Diante do exame físico apresen-
tou os seguintes diagnósticos e intervenções de 
enfermagem: Dor crônica relacionado ao câncer 
evidenciado por relato verbal de dor e expressão 
facial de dor. Intervenções: avaliar os sinais de 
dor através de escalas. Ansiedade relacionada à 
morte, evidenciado por medo de morrer. Inter-
venções: oferecer apoio psicológico e esclarecer a 
doença e evolução. Risco de infecção relacionada 
à incisão cirúrgica e uso de SVD. Intervenções: 
instruir o paciente a observar e comunicar qual-
quer sintoma e sinal de dor e inflamação. Real-
izado no pós-cirurgico dosagem de PSA livre/
total com seguintes resultados PSA livre: 0,400 
ng/ml, PSA: 1,94 ng/ml, Porcentagem de PSA 
livre/PSA total: 20,62, identificando redução dos 
níveis de PSA livre/ total e encaminhado pelo 
urologista a radioterapia adjuvante (conforma-
cional 3D).

Conclusões 
A enfermagem possui papel fundamental 

na orientação ao paciente e familiares quanto à 
doença, suas limitações e o seu auto-cuidado, além 
de ter conhecimento científico sobre a patologia e 
aplicar intervenções para seu tratamento e melho-
ria da qualidade de vida. 
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A higienização das mãos é uma medida in-
dividual e simples, porém de suma importância 
para o controle e prevenção de infecções em ser-
viços de saúde. As mãos constituem a principal via 
de transmissão de micro-organismos que podem 
se transmitir de uma via para a outra, por meio de 
contato direto (pele com pele) ou indireto (contato 
com objetos ou superfícies contaminadas). (CEN-
TERS FOR DISEASE CONTROL AND PRE-
VENTION, 2014). A pele abriga duas populações 
de micro-organismo, os pertencentes à microbiota 
residente e a microbiota transitória (ROTTER, 
1999). A microbiota residente é composta de 
micro-organismos de baixa virulência, que estão 
pouco associadas a infecções veiculadas através 
das mãos, e coloniza as camadas mais internas da 
pele (MUTO, 2000). O objetivo deste estudo foi 
implementar o protocolo para a prática de higiene 
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em serviços de saúde nos setores laboratoriais do 
Centro de Hemoterapia de Sergipe – HEMOSE, 
contribuindo para a melhoria do uso dos métodos 
de limpeza e higienização das mãos. Foi aplicado 
um questionário de percepção e conhecimento 
dos profissionais de saúde sobre a higienização 
das mãos do Ministério da Saúde e em seguida foi 
realizado treinamento teórico no período de 17 a 
31 de agosto de 2015, com carga horária 25 h. Dos 
46 indivíduos que responderam o questionário de 
percepção e conhecimento dos profissionais de 
saúde sobre a higienização das mãos, 60% (28) são 
do sexo masculino 26% do sexo feminino, destes 
56,5% possui nível superior completo (26) e 43,4% 
possui nível técnico (20) Em relação à disponibi-
lidade de materiais para higienização 86% afir-
maram que sim. Quanto ao conhecimento sobre 
a importância da higienização das mãos ou trein-
amento recebido estudo observou-se que 100% 
não haviam participado de nenhum treinamento. 
Durante a pesquisa os indivíduos foram questio-
nados em relação ao aparecimento de infecções na 
pele e 21,7% (10) afirmaram ter tidos algum tipo 
de infecção ou dermatites no transcorrer das ativi-
dades profissionais. A utilização das luvas asso-
ciou-se a uma menor velocidade de contaminação 
das mãos durante cuidados rotineiros nos setores 
laboratoriais e no ambulatório evitando a con-
taminação da maioria dos profissionais de saúde 
que tiveram contato com pacientes portadores de 
doenças que utilizam os serviços do HEMOSE. 
Percebe-se a grande importância da higienização 
das mãos e utilização de luvas e a continua sensi-
bilização através de treinamentos e palestras, não 
apenas para cumprir exigências legais, mas princi-
palmente para que seus resultados sejam represen-
tativos da real condição clínica dos pacientes e dos 
funcionários que atuam no Hemocentro.
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Resumo: 
O objetivo deste estudo bibliográfico é 

analisar os fatores para o desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares que podem ser observa-
dos desde jovens e como é possível preveni-los. 
Vários são os fatores que contribuem para o de-
senvolvimento dessas doenças, como: tabagismo, 
níveis elevados de LDL no sangue, pressão arte-
rial alta, diabetes mellitus, sedentarismo, obesidade 
e álcool. Diante do mundo globalizado, onde a 
ingestão de alimentos não saudáveis é facilitada, 
eles são encontrados e ingeridos, na sua maioria, 
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por jovens. A partir disso, torna-se necessário uma 
divulgação dos riscos para que esse público tome 
consciência das possíveis complicações causadas 
pela má qualidade de vida, podendo evitar futuras 
doenças cardiovasculares.

Introdução 
Doenças cardiovasculares são aquelas que 

dificultam ou impedem a circulação sanguínea 
adequada no organismo. Representam a princi-
pal causa de morte no Brasil, em decorrência do 
acúmulo de gorduras na parede dos vasos sanguí-
neos. A maior parte é resultante de um estilo de 
vida inadequado.[1,2]

Alguns fatores contribuem para o desen-
volvimento dessas doenças, tais como: tabagismo, 
níveis elevados de LDL no sangue, pressão arterial 
alta e diabetes mellitus. O colesterol LDL adere às 
paredes das artéria  levando à formação da placa 
de gordura na parede dos vasos sanguíneos. À 
medida que esta cresce, obstrui o fluxo sanguíneo 
que transporta oxigênio e nutrientes para todo o 
corpo.[3]

A escolha deste tema foi devido ao fato de 
o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, 
a partir da predisposição em indivíduos jovens, 
poder resultar em um problema de saúde futuro. 
O objetivo do presente trabalho é analisar a pre-
disposição para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares numa população com faixa etária 
entre 18 e 25 anos.

Materiais e métodos 
A metodologia constou de Pesquisa Bibli-

ográfica onde foram tomados como base artigos 
científicos que explanam sobre o tema, dando um 
enfoque teórico ao trabalho. 

Revisão de literatura
Dentre os fatores para o desenvolvimento 

de alguma doença cardiovascular estão os fatores 
modificáveis, como: dislipidemia, tabagismo; e fa-
tores não modificáveis como: diabetes mellitus e 
hipertensão arterial. De acordo com esses fatores 

é possível observar o risco que um indivíduo tem 
de desenvolver a doença e assim, por vezes, preve-
nir que estas ocorram. 

A dislipidemia é um distúrbio que altera 
os níveis dos lipídeos e lipoproteínas no sangue 
e é um dos grandes fatores de risco das doenças 
cardiovasculares. Caracteriza-se pela elevação dos 
níveis séricos de colesterol total, triglicerídeos, das 
lipoproteínas de baixa e muito baixa densidade 
(LDL e VLDL) e a redução do nível da lipopro-
teína de alta densidade (HDL. O consumo exag-
erado de gordura saturada e trans contribuem para 
a elevação do LDL plasmático.[4,5]

O tabagismo apresenta uma relação dose 
dependente positiva com aterosclerose, depende 
do tempo que o indivíduo fuma e dos números 
dos cigarros fumados por dia. Este hábito pro-
move o desenvolvimento da aterosclerose por 
várias vias. Leva a um aumento da oxidação de 
colesterol LDL, aumenta os níveis de fibrinogênio 
e da viscosidade sanguínea e lesa diretamente o en-
dotélio. [6]

O Diabetes Mellitus (DM) é caracterizado 
por hiperglicemia e associado à insuficiência  ou 
defeitos na ação e/ou secreção de insulina. O nível 
de glicose mal controlado e prolongado inter-
fere nas paredes das artérias do corpo, elevando 
a probabilidade de rigidez dos vasos sanguíneos, 
assim, prejudicando o fluxo sanguíneo, podendo 
formar aterosclerose que, por sua vez, é uma 
doença cardiovascular [7].

A hipertensão arterial pode acontecer 
quando as artérias sofrem algum tipo de resistên-
cia, perdendo a capacidade de dilatar e contrair, 
ou então quando o volume se torna muito alto, 
exigindo uma maior velocidade para circular.[8] A 
agressão vascular direta sobre o endotélio favorece 
o aumento da sua permeabilidade para lipoproteí-
nas de baixa densidade molecular (LDL). A rela-
ção do risco de hipertensão arterial e aterosclerose 
ocorre através do aglomerado de outros fatores de 
risco intimamente relacionados com a presença de 
hipertensão, como o tabagismo, a diabetes e a dis-
lipidemia. 
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Conclusões 
 Diante do mundo globalizado, onde os jo-

vens são comumente sedentários e não costumam 
ter alimentação saudável contribuindo com que 
estes futuramente desenvolvam doenças cardio-
vasculares. Torna-se necessário uma divulgação 
dos riscos para que esse público tenha consciên-
cia das possíveis complicações causadas pela má 
qualidade de vida, podendo evitar futuras doenças 
cardiovasculares. 
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Resumo
A síndrome hipertensiva da gestação (SHG) 

abrange os casos de hipertensão durante a gravi-
dez, é uma complicação que atinge entre 6% a 30% 
das gestantes no mundo. O referido trabalho trata-
se de um estudo clínico com base no processo de 
enfermagem. Tem por objetivo a implementação 
da sistematização da assistência de enfermagem, 
bem como expandir o conhecimento dos acadêmi-
cos de enfermagem acerca das Síndromes Hiper-
tensivas Gestacional. Para tal foi realizado revisão 
integrativa da literatura com busca nas bases de da-
dos SCIELO, LILACS e no acervo da Biblioteca 
Jacinto Uchoa, além de anamnese, exame físico, e 
captação de dados no prontuário. Para realização 
do estudo foi apresentado o TCLE previamente. 
Verificou-se que a voluntária está dentro dos fa-
tores de risco para pré-eclâmpsia os quais incluem: 
primiparidade, historia de pré eclampsia em um 
parente próximo, hipertensão crônica ou elevação 
dos níveis pressóricos >140x90mmhg, diabetes e 
gestações múltiplas. Dentre os sinais e sintomas 
incluem: hipertensão, cefaleia, edema, ansiedade, 
proteinúria entre outros. A sintomatologia apre-
sentada está em concordância com o que é cita-
do na literatura. Foram atribuídos os seguintes 
diagnósticos de enfermagem: volume excessivo 
de líquido, ansiedade, conforto prejudicado, dor 
aguda e disposição para criação de filhos melho-
rada. Para tais diagnósticos foram correlacionadas 
intervenções que favoreçam o desenvolvimento 
de uma assistência de enfermagem qualificada. As 
síndromes hipertensivas gestacionais permanecem 
cercadas de incertezas em relação a sua etiopatoge-
nia. Evidencia-se que a aplicação dos diagnósticos 

e intervenções de enfermagem individualizados e 
direcionados à patologia contribuem para um mel-
hor prognóstico da paciente. 

Introdução 
A síndrome hipertensiva da gestação (SHG) 

é a principal causa de mortalidade materna no Bra-
sil e a terceira em nível mundial (BRANDÃO, 
2010). As síndromes hipertensivas se dividem 
em pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome de Hellp. 
A Pré-eclâmpsia caracteriza-se por hipertensão 
(sistólica ≥ 140 mmHg, diastólica ≥ 90 mmHg) 
com proteinúria, é a principal causa de morbimor-
talidade materno-fetal. Eclampsia é a manifestação 
convulsiva ou comatosa da pré-eclâmpsia. Sín-
drome Hellp é a forma agravante da pré-eclâmp-
sia, com hemólise, elevação das enzimas hepáticas 
e plaquetopenia (ZIEGEL, 2011). O objetivo do 
presente estudo foi descrever síndromes hiperten-
sivas gestacionais e traçar estratégias a fim de iden-
tificar diagnósticos e intervenções de enfermagem 
para otimizar a assistência prestada. 

Materiais e métodos 
Trata-se de um estudo de caso com abor-

dagem exploratória, bibliográfica e qualitativa. O 
mesmo foi realizado em uma maternidade refer-
ência estadual para assistência a gestantes de alto 
risco, durante o Ensino Clínico da disciplina En-
fermagem obstétrica e Neonatológica. Para tal foi 
realizado revisão integrativa da literatura com bus-
ca nas bases de dados SCIELO, LILACS e livros 
da Biblioteca Jacinto Uchoa, além de anamnese, 
exame físico, e captação de dados no prontuário. 
Previamente a realização do estudo, foi apresenta-
do a voluntária o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE). Para coleta de dados, foi 
utilizado um roteiro estruturado com base no pro-
cesso de enfermagem. Os dados colhidos foram 
analisados e confrontados com a literatura atual, 
culminando nesta produção. Por se tratar de um 
estudo predominantemente documental e sem 
aplicação de métodos invasivos ou que provoquem 
iatrogênicas na voluntária, os riscos relacionam-se 
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com a possibilidade de extraviamento dos dados. 
Porém, todos os pesquisadores se responsabilizam 
pela guarda dos dados coletados destinando-os 
apenas para fins científicos. O referido contribuirá 
para a expansão do conhecimento e sensibiliza-
ção dos acadêmicos de enfermagem para as mor-
bidades que envolvem o ciclo gravídico puerperal, 
sobretudo fortalecendo a implementação do pro-
cesso de enfermagem o qual permite uma assisten-
cia individualizada, integral e com qualidade.

Resultados e Discussão
Primigesta, 20 anos, admitida na mater-

nidade com quadro de hipertensão (PANI: 160 X 
110 mmHg). Apresentava idade gestacional de 37 
semanas e 1 dia pela DUM e 37 semanas e 3 dias 
pela ultrassom. Negou comobirdades, apresenta 
história familiar de hipertensão e diabetes mellitus. 
Dentre os exames realizados evidenciou-se alte-
rações no hemograma, onde a paciente apresen-
tou plaquetopenia e Houve alteração também no 
sumário de urina, onde constatou-se proteinúria. 
Estava em uso de sulfato de magnésio 50%, hi-
dralazina e misoprostol. Verificou-se que o quadro 
clínico irá depender dos sinais e sintomas apre-
sentados pela paciente, sendo que os principais 
critérios para avaliação são elevação dos níveis 
pressóricos e proteinúria. A voluntária em questão 
apresentou proteinúria, hipertensão arterial 
sistêmica, cefaleia, ansiedade e plaquetopenia es-
tando em consonância com o preconizado na liter-
atura (ZIEGEL, 2011; BRANDÃO, 2010; REIS, 
2010. Sendo assim, incluem-se como principais 
diagnósticos de enfermagem: volume excessivo de 
líquido, ansiedade, conforto prejudicado, dor agu-
da e disposição para criação de filhos melhorada. 
Para tais diagnósticos foram correlacionadas in-
tervenções que favoreçam o desenvolvimento de 
uma assistência de enfermagem qualificada. Uma 
boa assistência à gestante reduz acentuadamente a 
mortalidade e morbidez, pois a  identificação pre-
coce das manifestações clinica contribuem para 
um melhor prognóstico.(ZIEGEL, 2010).

Conclusões
As síndromes hipertensivas gestacionais 

permanecem cercadas de incertezas em relação a 
sua etiopatogenia. A elevação dos níveis pressóri-
cos e proteinúria além de serem critérios funda-
mentais para diagnosticar a doença, são também 
marcadores importantes da gravidade da doença. 
Persistem algumas incertezas sobre a melhor for-
ma de tratar a pré-eclâmpsia. Admite-se que alguns 
fatores são importantes na decisão terapêutica 
como o tipo de síndrome hipertensiva, gravidade 
da doença, período gestacional e a manutenção da 
homeostase mãe-feto. Percebeu-se, que a aplicabi-
lidade do processo de enfermagem contribuiu de 
forma significativa para a identificação da historia 
atual da doença, bem como direcionar os possíveis 
diagnósticos e intervenções de enfermagem.
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Resumo 
O presente estudo trata-se de um relato de 

experiência das atividades da Liga Acadêmica de 
Enfermagem em Saúde Comunitária – LAESC 
da Universidade Tiradentes, fundada em maio, no 
ano de 2015, composta por docentes e acadêmi-
cos de enfermagem. Tem como objetivo aliar ativi-
dades de pesquisa e extensão junto à comunidade 
e serviços de saúde, ampliando as experiências 
acadêmicas com as práticas multiprofissionais na 
saúde coletiva.  As atividades desenvolvidas pelos 
ligantes incluem a realização de aulas sobre temas 

relevantes para a saúde pública, estimulando o de-
bate e a reflexão crítica dos participantes; estágios 
em Unidades de Saúde da Família e atendimento 
às comunidades e elaboração de pesquisas cientí-
ficas a serem publicadas e divulgadas em eventos. 
A LAESC promoveu até o segundo semestre de 
2015 seis aulas, dentre as quais quatro foram para 
capacitação dos integrantes do grupo. As out-
ras aulas foram disponíveis à toda comunidade 
acadêmica e os temas foram: Perspectivas e desa-
fios do trabalho de enfermagem no SUS e Ama-
mentação. Também foi realizado um processo 
seletivo novos membros, sendo disponibilizadas 
17 vagas, distribuídas para os acadêmicos devida-
mente matriculados em um dos cursos da Univer-
sidade. A LAESC tem contribuído para inovação 
de novas práticas na formação dos acadêmicos de 
enfermagem, ampliando o conhecimento desses 
estudantes nos aspectos que envolve a saúde nas 
coletividades e o debate das políticas públicas.

Introdução 
Atenção Básica caracteriza-se por um con-

junto de ações de saúde, no âmbito individual e co-
letivo, sendo o primeiro contato, a porta de entrada 
e comunicação com toda a rede de saúde. Abran-
gendo a promoção, proteção da saúde, prevenção 
de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilita-
ção e a manutenção da saúde (BRASIL, 2012). 

As ligas acadêmicas visam complementar 
a formação acadêmica na área de Saúde Comu-
nitária, por meio de atividades que atendam os 
princípios do tripé universitário de ensino, pes-
quisa e extensão. Constituindo espaços onde 
o aluno possa participar como agente de pro-
moção de saúde e transformação social (TOR-
RES, 2008). A Liga Acadêmica de Enfermagem 
em Saúde Comunitária (LAESC) foi desenvolv-
ida pelos docentes, coordenador e discentes do 
curso de enfermagem da Universidade Tira-
dentes (UNIT) com objetivo de proporcionar 
um espaço de debates, planejamentos e desen-
volvimentos de ações sustentadas no âmbito da 
saúde coletiva. 
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Materiais e métodos 
Para o processo de ensino e aprendizagem 

durante as aulas foram adotadas metodologias ati-
vas de aprendizagem, por meio do qual o discente 
assumiram uma postura mais ativa, resolveram 
problemas e criaram oportunidades de conhe-
cimento. As atividades planejadas até o final do 
ano de 2015 incluíam: o desenvolvimento 
de atividades nas comunidades em 
parceria com as Unidades de Saúde da Famí-
lia (USF); aulas com debates de temas relevantes 
para saúde coletiva integrando docentes, discentes 
e experiências de outros profissionais; elaboração 
de um relato de experiência sobre o processo de 
criação da Liga; participação dos ligantes na Con-
ferência Municipal de Saúde de Aracaju,  na Con-
ferência Estadual de Sergipe e na Conferência Na-
cional de Saúde e a realização de um Simpósio em 
Saúde Coletiva.

Resultados e Discussão 
A LAESC foi fundada em 2015, composta 

primeiramente por 07 acadêmicos de enfermagem 
da UNIT e 08 docentes.  A proposta de criação 
surgiu pela necessidade ampliar o conhecimentos 
dos docentes acerca da saúde coletiva e disseminar 
esse conhecimento em toda comunidade. 

Inicialmente, os aspirantes a novos ligantes 
analisaram as normas institucionais para fundação 
da liga, entraram em contato com o corpo docente 
interessado e elaboraram o Estatuto. Para o registro 
como projeto de extensão foi necessário a elabora-
ção de um projeto que foi submetido à apreciação 
da Coordenação Geral do curso de Enfermagem. 
Após a aprovação, foi realizado uma aula inaugural 
com a presença de palestrantes externos e internos 
cujo tema abordado foi: “Controle social”. 

Posteriormente, foram realizadas sucessivas ca-
pacitações dos ligantes para promover a atualização de 
assuntos relacionados a saúde pública, As aulas foram 
ofertadas por docentes da universidades sobre o Pro-
cesso de Criação do SUS, Sistema de Imunização e 
Política de Rastreamento de Câncer de Colo de Útero. 
Após as capacitações do corpo diretivo da LAESC, 

foram promovidos aulas abertas a participação de 
toda a população acadêmica. No dia 13 de agosto foi 
realizado um debate e discussão sobre os desafios e 
perspectivas do trabalho do enfermeiro no sistema 
público de saúde e no dia 30 de setembro sobre a im-
portância da amamentação na saúde coletiva.

Outra ação realizada pela LAESC foi sua par-
ticipação nas Conferências de Saúde, a Municipal, 
realizada na cidade de Aracaju em 09 e 10 de julho 
e a Estadual de Sergipe em 23 e 24 de setembro. As 
conferências são espaços importantes de discussão, 
para o desenvolvimento de competências políticas 
do estudante, de percepção e sensibilidade para as 
questões da vida em sociedade, dos determinantes 
sociais da saúde e a compreensão do contexto de 
diferentes complexidades que envolvem o SUS.

Conclusões 
A Laesc foi a primeira liga de saúde co-

munitária a ser criada e está baseada no crescente 
interesse pela temática, objetivando a saúde para 
toda população e a necessidade de avaliar, discu-
tir e aplicar os conceitos aprendidos na graduação 
além de aproximar os envolvidos dos os prob-
lemas reais da comunidade.
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Resumo: 
De acordo com a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), são consideradas idosas as pes-
soas com mais de 65 anos. Sendo que no Brasil, 
a terceira idade começa aos 60 anos; E é nessa 
faixa etária que todas as estruturas do organ-
ismo se modificam concomitantemente, acarre-
tando intercorrências na qualidade da audição 
e da compreensão. O interesse na relação entre 
o envelhecimento e o processamento auditivo 
tem sido crescente nos últimos anos em função 
da existência de idosos que frequentemente se 
queixam de dificuldade para compreender a fala 
e detectar sons com baixa intensidade, princi-
palmente em situações de competição sonora. 
A presbiacusia é o termo a qual classifica tal 
processo no qual afeta as pessoas acima dos 50 
anos. A perda auditiva associada ao envelheci-
mento resulta de muitas variedades de degen-
eração fisiológica incluindo prejuízos causados 
pela exposição ao ruído, a agentes ototóxicos e 
prejuízos causados por desordens e tratamen-
tos médicos. A perda auditiva provoca sinto-
mas como a otalgia, otorréia, tinnitus, vertigem, 
plenitude aural, cerume e entre outros, e é em 

decorrência deste processo que atinge cerca de 
60% da população idosa, tendo como conse-
quência a redução no estado funcional, na qual-
idade de vida, na função cognitiva e no bem-
estar emocional, comportamental e também um 
afastamento do convívio social do idoso. 

Introdução 
A presbiacusia – diminuição auditiva re-

lacionado ao envelhecimento, tem dado muita 
solicitude, desde ao próprio idoso como aos 
profissionais da área da saúde, especialmente 
o geriatra, o otorrinolaringologista, o fono-
audiólogo e o enfermeiro, pois, são abundan-
tes os fatores de risco quando o idoso tem sua 
audição prejudicada, e é diante deste problema 
que é necessário a realização de forma general-
izada, coerente e efetiva de uma sistematização 
de assistência de enfermagem, por esse motivo 
foi realizado durante o ensino clínico da disci-
plina enfermagem na saúde do idoso(B110782)  
uma enquete com o intuito de aferir, prevenir 
e promover uma melhor acuidade auditiva dos 
idosos do bairro José Conrado, Aracaju/SE, nos 
períodos de 27 de agosto a 17 de setembro de 
2015 com 22 idosos. 

Materiais e métodos 
Os materiais de pesquisa foram eletrônicos 

e o método de entrevista foi quantitativa e quali-
tativa com alternativas de sim ou não, com os se-
guintes questionamentos: Compreende a fala em 
situações sociais? Tem dificuldade de entender o 
que ouve na TV ou rádio? Tem necessidade que as 
pessoas repitam o que lhe é falado? Sente zumbido 
ou algum tipo de barulho no ouvido ou cabeça? 
Costuma falar alto? Evita conversar?    

Resultados e Discussão
Segundos os resultados colhidos em en-

quete, 73% dos idosos entrevistados possuem 
problemas de audição, sendo que em sua maioria, 
não sabem como pode melhorar tal distúrbio que 
está relacionado à presbiacusia.
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Gráfi co I: Quantidade de idosos entrevista-
dos com idade entre 60 a 95 anos.

 
Conclusões 
Foram entrevistados 22 idosos com a idade 

entre 60 a 95 anos, sendo que 16 idosos apresen-
taram problemas de acuidade auditiva e 6 idosos 
não. Perante devido resultado, pôde-se concluir 
que é necessário que haja maior percepção, sensi-
bilidade e participação da equipe de enfermagem 
quanto ao assunto, realizando assim exame de in-
speção auditiva por meio de perguntas simples, 
descobrindo de forma básica tal(s) distúrbio(s) e 
assim encaminhar os devidos pacientes para os 
profi ssionais específi cos da área.
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Resumo:
O processo de internação hospitalar é um 

momento difícil para qualquer ser humano, prin-
cipalmente quando se trata de uma criança, pois 
acaba rompendo rotinas do seu cotidiano e prin-
cipalmente o convívio familiar. Para uma melhor 
assistência ao público infantil em especial, torna-se 
necessário uma atuação que tenha em vista a di-
minuição dos efeitos da patologia e seu tratamento, 
diminuindo os transtornos e traumas causado pela 
hospitalização. O presente trabalho, trata-se de um 
estudo descritivo, do tipo relato de experiência, 
vivenciado por graduandas em enfermagem que 
fazem parte do projeto de extensão da Universi-
dade Tiradentes, Baú da Contação. O projeto de 
extensão através da contação de histórias, propor-
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ciona uma educação em saúde com o objetivo de 
minimizar o sofrimento do processo de adoeci-
mento e contribuir na qualidade da saúde e edu-
cação das crianças. Foi perceptível que a inclusão 
do lúdico no âmbito da pediatria acaba tornando 
a experiência menos traumática, possibilitando a 
continuidade da normatividade social na qual a cri-
ança está inserida. Com o uso da ludoterapia como 
uma ação humanizada, as crianças absorvem de 
maneira mais ágil e descontraída os ensinamentos 
passados através do tema da educação em saúde, 
sendo, dessa forma, cumprido com êxito o prin-
cipal objetivo do projeto, a educação em saúde 
através do lúdico.

Introdução
A hospitalização é uma situação crítica na 

vida de qualquer ser humano, e representa uma rup-
tura na rotina da família e em especial da criança. 
Para assisti-los, faz-se necessária uma atuação que 
busque diminuir os efeitos da doença e do seu trata-
mento, pois, na maioria das vezes, esses efeitos atin-
gem as pessoas de modo global e a hospitalização é 
vista de modo dramático (MAGNABOSCO, 2012).

Para tentar aliviar o sofrimento, algumas 
estratégias precisam ser utilizadas para dar a opor-
tunidade de a criança expressar seus sentimentos. 
Para Sanchez (2011), a intervenção psicológica 
juntamente com o brincar são estratégias que 
promovem um ambiente preventivo de compor-
tamentos de depressão, auxiliando a criança a en-
frentar suas dificuldades.

Entre essas estratégias estão a comunicação 
e o brinquedo terapêutico. De acordo com Favero 
(2007), ambos são recursos que que a Enferma-
gem tem utilizado para ofertar um momento de 
alegria durante a internação hospitalar da criança. 

Sabendo-se da importância do lúdico na re-
cuperação da criança hospitalizada, a Lei Federal 
nº 11.104 de 21 de março de 2005, Art. 1o, estabelece 

que os hospitais que oferecem atendimento pediátrico devem contar, 
obrigatoriamente, com brinquedotecas nas suas 
dependências, assegurando o direito da criança 
preconizado na lei supracitada.

Observando essas necessidades, acadêmi-
cos de enfermagem da Universidade Tiradentes 
desenvolveram juntamente com uma Profes-
sora Orientadora o Projeto de Extensão “Baú da 
Contação” realizado na pediatria do Hospital de 
Urgência de Sergipe, onde são contadas histórias 
e utilizando brinquedos e momentos de descon-
tração com o intuito de promover educação em 
saúde de forma lúdica e divertida.

Materiais e métodos 
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo 

relato de experiência vivida por acadêmicas de en-
fermagem, participantes do projeto de extensão da 
Universidade Tiradentes, Baú da Contação. Du-
rante o mês de setembro foram realizadas ações 
de maneira lúdica, através da contação de histórias 
e musicoterapia nas alas infantis, entretanto, todas 
as sextas feiras são realizadas as visitas ao setor 
pediátrico do hospital de urgência de Sergipe- 
HUSE.

Resultados e Discussão
Segundo, (AZEVEDO,2008) as práticas 

de atividades lúdicas, desencadeiam benefícios 
na saúde de todos os envolvidos no processo de 
adoecimento, ocorre a mudança de comporta-
mento passivo para ativo da criança, aceitação dos 
procedimentos e exames, maior colaboração com 
a equipe de saúde, minimiza a imagem negativa da 
hospitalização, aceleração da recuperação pós-op-
eratória, diminuição dos conflitos e estresses entre 
os familiares e os profissionais de saúde. 

O projeto de extensão da Universidade 
Tiradentes- UNIT, Baú da Contação, através da 
contação de histórias, proporciona uma educação 
em saúde com o objetivo de minimizar o sofri-
mento do processo de adoecimento e contribuir 
na qualidade da saúde e educação das crianças. A 
prática do lúdico foi realizada através da contação 
da história “ chapeuzinho vermelho” que para 
um melhor entendimento por parte das crianças 
e acompanhantes foi modificada, trazendo em sua 
narrativa a musicoterapia, a importância da obe-
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diência aos pais, de não conversar com pessoas 
estranhas. Temáticas sobre alimentação saudável 
incluindo frutas, legumes e verduras nas refeições, 
mostrando através da higiene e saúde a importân-
cia de hábitos de higiene pessoal, como a escova-
ção correta dos dentes e lavagem das mãos.

Conclusões 
Com as atividades realizadas, pode-se ob-

servar que a inclusão do lúdico no âmbito da pedi-
atria torna a experiência da hospitalização menos 
traumática, além de possibilitar a continuidade da 
normatividade social na qual a criança está inseri-
da. Nota-se também que a partir da ludoterapia, as 
crianças absorvem de maneira mais rápida e diver-
tida os ensinamentos passados através do tema da 
educação em saúde, sendo, dessa forma, cumprido 
com êxito o papel do projeto “Baú da Contação”.
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Resumo: 
A Liga Acadêmica de Urgência e Emergên-

cia em Enfermagem (LAUENF) possui como 
objetivo o desenvolvimento da vivência teórico-
prática em urgência e emergência, ampliando o 
conhecimento e as experiências discentes, por 
meio do desenvolvimento de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, através da realização ações 
voltadas para a promoção e prevenção à saúde. 
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato 
de experiência, dos acadêmicos da enfermagem 
da LAUENF da Universidade Tiradentes, a par-
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tir da vivência de participação no treinamento dos 
instrutores da academia Coliseu Fitcenter, sobre 
primeiros socorros, realizado no dia 20 de Junho 
de 2015.

Introdução 
Nas academias, uma das principais for-

mas de evitar complicações quando uma even-
tualidade acontece é treinar os profissionais para 
saberem como agir no caso de primeiros socor-
ros na academia, além de manter equipamentos e 
acessórios necessários a um primeiro atendimento 
eficiente. É de extrema importância que as 
academias de ginástica tenham profissionais 
capacitados para realizar atendimentos 
de primeiros socorros e para isso se faz 
necessário que eles estejam habilitados a 
realizar tais procedimentos. Geralmente em 
ambiente de academias não são comuns 
lesões recorrentes por traumas. Em 
contrapartida, acidentes são imprevisíveis 
e podem acontecer em qualquer lugar. Por 
isso, é preciso estar sempre preparado 
para qualquer eventualidade de forma que, 
não seja pego de surpresa quando tais 
acidentes ocorram.

 
Materiais e métodos 
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo 

relato de experiência, vivenciado pelos acadêmicos 
de enfermagem da LAUENF na academia Coliseu 
Fitcenter, localizada no bairro Castelo Branco, na 
cidade de Aracaju, no dia 20 de Junho de 2015. 
Participaram da aula todos os instrutores da aca-
demia e os integrantes da LAUENF com a orien-
tação do professor, promovendo a saúde e con-
struindo saberes de noções de primeiros socorros. 

Resultados e Discussão 
Os acadêmicos atuaram junto aos professo-

res, iniciando com aulas expositivas e esclarecendo 
dúvidas dos envolvidos. Ao final foi realizada uma 
simulação de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) 
com bonecos apropriados. Os acadêmicos perce-

beram que no início os instrutores da academia 
detinham um saber popular de primeiros socorros 
aos acidentes mais comuns que podem acontecer 
no âmbito de uma academia. Após as orientações, 
eles compreenderam de forma correta como pro-
ceder em cada momento e como acionar correta-
mente o serviço de urgência. A forma expositiva 
e prática foi a mais viável para a execução da aula, 
pois os instrutores acabaram associando melhor o 
conhecimento teórico. 

Conclusões 
A experiência da aula sobre noções de pri-

meiros socorros aos instrutores da academia Coli-
seu Fitcenter se mostrou proveitosa para o cresci-
mento e desenvolvimento do saber agir em uma 
intercorrência na academia. 

O diálogo possibilitou o compartilhamento 
de dúvidas de primeiros socorros, as quais foram 
tratadas, sempre, de forma participativa, buscando 
assim, a atualização dos conhecimentos
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Resumo: 
Este trabalho tem como objetivo geral pro-

por o toque afetivo e terapêutico como ferramenta 
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da promoção do cuidado do idoso. E, especifica-
mente, pretende-se promover uma integração en-
tre os idosos, desenvolver uma melhor condição 
psicomotora, com atividades lúdicas, leitura, músi-
ca e interação, e contribuir para reduzir o medo e 
a ansiedade do outro, proporcionando bem estar 
físico e psicológico, de acordo com suas limitações. 
Esses estímulos os levarão a realizar com maior fa-
cilidade tarefas simples, porém importantes ao seu 
desempenho físico e mental, já que nesta fase, há a 
tendência de redução nas atividades psicomotoras, 
o que leva a um comprometimento dos movimen-
tos e da memória. O presente projeto visa acol-
her de forma holística e humanizada aos idosos 
residentes do asilo SAME (Lar de Idosos Nossa 
Senhora da Conceição). Por fim, constatou-se que 
o toque como ferramenta de cuidado foi eficiente, 
pois, no momento da intervenção, ele possibilitou 
a redução da ansiedade, bem como proporcionou 
o abrandamento do sofrimento.

Introdução 
A “terceira idade” é uma fase do desenvolvi-

mento humano que necessita de uma maior aten-
ção tanto físico como emocional, decorrente do 
processo fisiológico, que podem acometer diversas 
patologias, associadas ou não a ausência do cuida-
do específico (FREITAS, E. V. et al, 2011). Nesse 
contexto, o toque é uma ferramenta que propicia 
conforto, calor humano e envia a mensagem para o 
paciente de que ele não esta só diante do abandono 
e do sofrimento (DIAS, A. B. et al, 2008).

Diante disso, o presente estudo visa acolher 
de forma holística e humanizada aos idosos resi-
dentes do asilo SAME, a partir do toque afetivo 
e terapêutico como ferramenta da promoção do 
cuidado do idoso.

Há a importância em atender o idoso de forma 
integrada preocupando-se não apenas com todos os 
aspectos do processo, saúde-doença e sim atendê-lo 
em suas necessidades físicas, emocionais, espirituais 
e sociais, integrando-os com outras pessoas em es-
pecial com outros indivíduos da mesma faixa etária, 
proporcionando-lhe atividades de ocupação. 

Materiais e método
O presente trabalho foi desenvolvido, a 

partir da metodologia da Educação em Saúde, no 
asilo SAME, localizado na Rua Thales Ferraz, 261, 
Bairro Industrial, no dia 05 de maio de 2015. A 
escolha dessa instituição se deu em relação à falta 
de conhecimento da população sobre a existên-
cia do mesmo, onde acaba deixando esses idosos 
esquecidos e sem contato com a sociedade.  Na 
ocasião foram realizadas atividades lúdicas, bingos, 
brindes, lanche, dinâmica de apresentação e intera-
ção com as acadêmicas de Enfermagem, além de 
contribuir com doações de fraldas geriátricas. 

O público alvo desse estudo foram 30 ido-
sos acompanhados de seus cuidadores e equipe 
multiprofissional do asilo. A intervenção iniciou-
se com a busca dos idosos em seus quartos, con-
vidando-os para participarem das atividades. Esse 
primeiro contato foi de suma importância, em que 
se utilizou do toque afetivo e terapêutico como 
forma de interação. Disponibilizou-se de músicas, 
distribuição e auxílio na alimentação à alguns ido-
sos pela dependência funcional. 

Em um segundo momento foi realizado 
uma dinâmica de apresentação, a qual tinha como 
objetivo conhecer de maneira breve a historia de 
vida do público-alvo, e posteriormente realizou-se 
um bingo em que alguns idosos participaram. Ai-
nda na ocasião, alguns acadêmicos auxiliaram os 
profissionais com os idosos que por algum mo-
tivo, seja físico ou psicológico, que não puderam 
participar das atividades propostas. Por fim, for-
neceram-se kits de higiene dental a cada idoso, 
bem como se disponibilizou as fraldas geriátricas.

Apesar de nem todos os idosos terem par-
ticipado da atividade desenvolvida pelo grupo de 
acadêmicos, por motivo de resistência ou imobi-
lidade física no leito, para a discente essa inter-
venção foi construtiva, pois permitiu conhecer a 
rotina de vida dessa parcela da população de ido-
sos da cidade, e ao mesmo tempo gratificante por 
ter proporcionado uma tarde de lazer, como diz 
o tema do estudo, toque afetivo e terapêutico no 
cuidado com Idosos.
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Resultados e Discussão
Os dados do presente trabalho revelaram 

que dos 52 idosos que moram no SAME, par-
ticiparam das atividades 30 idosos e 2 visitantes, 
em que se observou uma participação passiva  de 
alguns  que não deambulam  e uma participação 
ativa dos que conseguem deambular sem ajuda de 
cuidadores. 

Além disso, foi analisado que o toque como 
ferramenta de cuidado, a qual ajuda na comunica-
ção, integração e socialização humana foi efetivo, 
visto que um simples segurar a mão ou tocar o 
idoso com carinho e respeito contribuiu para en-
corajá-los e tranquilizá-los, confirmando por meio 
de gestos o quanto eles são considerados, e rel-
evantes como ser humano. Esse contexto pode ser 
visualizado durante as atividades, em que os idosos 
se mostraram satisfeitos, alegres e participativos. 
Reforçando o poder do toque como uma ferra-
menta eficaz nas diversas ações de Enfermagem. 

É importante mencionar a dificuldade em 
relação aos profissionais que trabalham na institu-
ição, os quais não foram receptivos, ao contrario, 
demonstraram que qualquer atividade que venha a 
acontecer é o momento de descanso dos mesmos.

Conclusão
A construção deste projeto oportuni-

zou perceber a importância da Educação em 
Saúde em relação ao apoio ao idoso. Constat-
amos à possibilidade de uma abordagem di-
alógica e significativa para os idosos, à medida 
que mantem articulada com a realidade social 
e cultural por eles vivenciada, bem como com-
preender uma estratégia capaz de reorientar o 
cuidado na promoção e prevenção na saúde 
dos idosos, desenvolvendo atividades de ori-
entações quanto a capacidade de raciocínio e 
memória, bem estar, ambiência e resgate da 
autoestima.  
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Resumo
As notificações relacionadas ao trabalho en-

volvem os acidentes de trabalho (AT) e as doenças 
ocupacionais (DO). O presente estudo objetivou 
verificar as notificações relacionadas ao trabalho, 
no Estado de Sergipe, entre os anos de 2008 a 
2012. Foram coletadas informações referentes aos 
agravos relacionados ao trabalho, envolvendo aci-
dentes e doenças ocupacionais ocorridos em Ser-
gipe, entre 2008 e 2012. Realizou-se levantamento 
dos dados utilizando-se como filtros: motivo ou 
situação do agravo (típico, trajeto, doença ocupa-
cional ou sem CAT), sexo (feminino ou mascu-
lino) e faixa etária (até 24 anos; 25 a 34 anos; 35 
a 49 anos; 50 a 59 anos; maiores de 60 anos). Os 
dados foram armazenados e analisados em soft-
ware estatístico Excel 7.0. No presente estudo 
foram analisados 16.275 registros de agravos rela-
cionados ao trabalho no Estado de Sergipe, entre 
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os anos 2008 a 2012. Percebe-se que os agravos re-
lacionados ao trabalho, no Brasil, ainda merecem 
bastante atenção, haja vista que apresentam um 
número significativo de registros, apesar da sub-
notificação ser muito presente. Diante disto, ver-
ifica-se a necessidade de se ampliar e intensificar 
as ações de saúde, tanto no âmbito da prevenção e 
da promoção, além da fiscalização maciça dentro 
do ambiente de trabalho, para que estes números 
venham a diminuir e a saúde e a segurança dos 
trabalhadores sejam uma realidade notória.

Introdução
As notificações relacionadas ao trabalho 

envolvem os acidentes de trabalho (AT) e as doen-
ças relacionadas ao trabalho. De acordo com o 
Ministério da Previdência Social (MPS), acidente 
de trabalho (AT)“é a lesão que acontece ao trab-
alhador no exercício do trabalho a serviço da em-
presa, podendo causar morte, perda ou redução 
de capacidade do trabalho” e as doenças relacio-
nadas ao trabalho são as ocupacionais entendidas 
como aquelas “produzidas ou desencadeadas pelo 
exercício do trabalho peculiar a determinada ativi-
dade” e as do trabalho aquelas “adquiridas ou des-
encadeadas em função de condições especiais em 
que o trabalho é realizado e com ele se relacione 
diretamente” (BRASIL, 1991).

As Normas Regulamentadoras(NR), esta-
belecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
trazem orientações e obrigações para cumprimento, 
por parte dos empregados e dos empregadores, no 
ambiente laboral, as quais venham prevenir, elimi-
nar ou diminuir possíveis riscos e agentes relaciona-
dos aos AT e às doenças (BORGES, LIMA, 2008).

Para se obter um acompanhamento dos re-
latos sobre AT, há um sistema de vigilância epide-
miológica, o chamado SINAN (Sistema Nacional 
de Notificação e Agravos), o qual armazena dados 
sobre todos os eventos e agravos de notificação 
compulsória, entre eles os AT e as doenças relacio-
nadas ao trabalho (BRASIL, 2011).

 Importante ressaltar que esse sistema sofre 
um grande déficit de informações em decorrên-

cia, sobretudo, das subnotificações destes agravos 
relacionados ao trabalho, por parte das empresas, 
que tem a responsabilidade de emitir a Comunica-
ção de Acidentes do Trabalho (CAT), o que resulta 
na realidade do quantitativo dos dados atuais que, 
na maioria das vezes, não condiz com a realidade.

De acordo com o Instituto Nacional de Se-
guridade Social (INSS), a CAT deverá ser emitida 
pela empresa até o primeiro dia útil seguinte ao do 
acidente. Em caso de morte, essa deverá ser emi-
tida de imediato e em caso de doença relacionada 
ao trabalho, levar-se-á em consideração o dia do 
diagnóstico (BRASIL, 2001).

Esta Comunicação de Acidente de Trab-
alho “é preenchida na empresa e encaminhada, 
junto com o acidentado, ao serviço médico, onde 
este receberá atendimento. Neste local, a CAT é 
complementada, no seu verso, pelo médico, com 
dados do paciente, referentes ao evento pelo qual 
foi atendido. Duas cópias, assim preenchidas, são 
encaminhadas ao Instituto Nacional de Previdên-
cia Social (INPS), onde receberão um número de 
registro próprio. Uma das cópias servirá ao pro-
cessamento de benefícios do segurado. A outra 
retorna ao serviço médico, que posteriormente a 
enviará, juntamente com a Ficha de Tratamento 
de Acidentado (FTA), à Unidade de Avaliação e 
Controle (UAC) dos SUDS - Regionais para fins 
de reembolso pelos atos médicos prestados ao pa-
ciente” (CARMO, 1990).

A partir da emissão das CAT, o Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN), 
coleta, propaga e dissemina as informações das 
doenças e agravos de notificação compulsória. Os 
dados são colhidos e digitados no município, pas-
sados para instância regional de saúde e enviados 
a cada semana para a secretaria estadual e a cada 
quinzena os dados são transportados para instân-
cia federal do SUS. 

Se não houver suspeita de doença, as uni-
dades têm que desenvolver formulário de noti-
ficação negativa, assim, ficam resguardados os 
profissionais e o sistema de vigilância, evitando as 
subnotificações.“Caso os municípios não aliment-
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em o banco de dados do SINAN, por dois meses 
consecutivos, são suspensos os recursos do Piso 
de Assistência Básica – PAB”, conforme Portaria 
N.º 1882/GM de 16/12/1997 (BRASIL, 1997).

Materiais e Métodos
Foi realizado um estudo quantitativo, ex-

ploratório, a partir dos dados do Ministério da 
Saúde e do departamento da previdência social 
(DATAPREV). Foram coletadas informações 
referentes aos agravos relacionados ao trabalho, 
envolvendo acidentes e doenças ocupacionais 
ocorridos em Sergipe, entre 2008 e 2012. 

Realizou-se levantamento dos dados uti-
lizando-se como filtros: motivo ou situação do 
agravo (típico, trajeto, doença ocupacional ou sem 
cat), sexo (feminino ou masculino), faixa etária (até 
24 anos; 25 a 34 anos; 35 a 49 anos; 50 a 59 anos; 
maiores de 60 anos).

Os dados foram armazenados e analisados 
em software estatístico Excel 7.0, permitindo, pre-
viamente, a caracterização da população por sexo e 
faixa etária, em todos os nove Estados. Em seguida, 
foi estudada a distribuição destes agravos no Estado 
de Sergipe, segundo os demais filtros supracitados.  

O presente estudo foi efetuado com dados 
obtidos a partir de fontes secundárias (DATASUS). 
As bases de dados disponibilizadas pelos Ministério 
da Saúde e Ministério da Previdência não permitem 
a identificação dos sujeitos da pesquisa, garantindo 
seu anonimato. Esta pesquisa está em conformi-
dade com as normas vigentes de regulação das pes-
quisas com seres humanos no Brasil.

Resultados e Discussão
No presente estudo foram analisados 

16.275 registros de agravos relacionados ao trab-
alho no Estado de Sergipe entre os anos 2008 a 
2012. A tabela 1 apresenta a distribuição dos agra-
vos relacionados ao trabalho, em Sergipe, entre o 
período de 2008 e 2012. 

Analisando-se a distribuição segundo ano, 
observou-se que o ano de 2011 foi o que mais apre-
sentou agravos trabalhistas, no Estado (3596; 22,1%). 

TABELA 1. Distribuição dos agravos relacionados ao 
trabalho em Sergipe, entre 2008 e 2012.

Variável         n %

Ano (16275)

2008 3.082 18,9

2009 3.122 19,2

2010 3.158 19,4

2011 3.596 22,1

2012 3.317 20,4

Sexo (16275)

Feminino 4252 26,1

Masculino 12023 73,9

Faixa etária (16273)

até 24 anos 2441 15,0

25 a 34 6290 38,7

35 a 49 5574 34,3

50 a 59 1733 10,6

acima de 60 235 1,4

Motivo (16275)

Tipico com CAT 9585 58,9

Trajeto com CAT 2143 13,2

DO com CAT 434 2,7

Sem CAT 4113 25,3

Os agravos ainda foram analisados segundo 
sexo e estes de acordo com a faixa etária e o motivo 
e situação. Entre os homens, os agravos predomi-
naram na faixa etária de mais de 60 anos (89,6%), 
seguido dos indivíduos com até 24 anos (82,3%). 
Já entre as mulheres, o percentual de agravos foi 
maior entre as mulheres com idade entre 35 a 49 
anos (23,9%) (TABELA 2).

Quanto a relação sexo e motivo, entre os ho-
mens houve maior predomínio dos agravos típicos 
com CAT (78,5%) e entre as mulheres, as doenças 
ocupacionais com CAT (54,1%) (TABELA 2).
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TABELA 2. Distribuição dos agravos relacionados ao trabalho segundo sexo de acordo com a faixa etária e o motivo ou 
situação. Sergipe, 2008 a 2012.

       Masculino           Feminino   TOTAL

Faixa etária (9584)         n      %          n          %      N

até 24 anos 1397 82,3 300 17,7 1697

25 a 34 3084 77,7 887 22,3 3971

35 a 49 2245 76,1 704 23,9 2949

50 a 59 683 81,1 159 18,9 842

acima de 60 112 89,6 13 10,4 125

Motivo ou situação (16275)

Típico com CAT 7521 78,5 2064 21,5 9585

Trajeto com CAT 1621 75,6 522 24,4 2143

DO com CAT 199 45,9 235 54,1 434

Sem CAT 2682 65,2 1431 34,8 4113

Além disso, percebeu-se que ao longo dos 
cinco anos, aconteceu aumento do percentual de 
acidentes e diminuição do percentual das doen-
ças. É notório a grande incidência de acidentes 
trabalhistas ocorridos nos últimos anos. Estudos 
afirmam que, mesmo as empresas que possuem 
os equipamentos de proteção individual, os pro-
fissionais não utilizam esses equipamentos, o que 
resulta nos acidentes trabalhistas. Também já 
aconteceram vários casos de funcionários serem 
afastados das empresas em decorrência de doenças 
ocupacionais. Com o intuito de acabar com esses 
fatos, ao longo dos anos foi desenvolvido o tra-
balho de ginástica laboral, onde muitas empresas 
aderiram a idéia, com o objetivo de otimizar o em-
pregado, prevenindo ou combatendo a ocorrência 
dessas doenças, através das atividades físicas.

Conclusão
Percebe-se que os agravos relacionados ao 

trabalho, no Brasil, ainda merecem bastante aten-
ção, haja vista que apresentam um número signifi-
cativo de registros, apesar da subnotificação ser 
muito presente. Diante disto, verifica-se a necessi-
dade de se ampliar e intensificar as ações de saúde, 
tanto no âmbito da prevenção e da promoção, 
além da fiscalização maciça dentro do ambiente 
de trabalho, para que estes números venham a di-

minuir, e a saúde e a segurança dos trabalhadores 
sejam uma realidade notória. 
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Resumo: 
Neste trabalho buscamos apresentar parte 

dos resultados da dissertação de mestrado intitulada 
“Representações das ideais de hygiene no sergipe 
republicano(1879 - 1930)” em andamento no Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação da Universi-
dade Tiradentes - UNIT. A pesquisa tem um caráter 
documental, no contexto da História da Educação, 
na perspectiva da histórica cultural  tendo como ref-
erencial  teórico metodológico os escritos de Chartier 
(1990), Le Goff  (1984) e Gondra (2000).

Introdução 
O apelo à construção da sociedade ideal, 

exigiu transformações sociais, políticas, culturais 

e econômicas em várias civilizações. As ideias de 
higiene foram propagadas inicialmente na Europa 
e absorvidos por outras nações durante os séculos 
XIX e XX. Caracterizada por intervenções educa-
doras e civilizatórias que convencionavam normas, 
valores e funções de comportamentos corporais 
moralmente aceitos. De modo especial “a limpe-
za e da sujeira constituiu um conjunto de prati-
cas cultural e socialmente construído” (BUENO, 
2007 p.1), em atender anseios de uma sociedade 
idealizada. Para construir a pesquisa foi necessário 
“identificar o modo como em diferentes lugares e 
momentos uma realidade social é construída e pen-
sada” (CHARTIER, 1990, p.16). Sergipe seguiu as 
demandas nacionais, de modo peculiar a medicina 
e educação buscaram cumprir os propósitos re-
publicanos da ordem para o progresso.

Materiais e métodos
Medologicamente nos valemos dos escritos 

de Le Goff  Documento/Monumento, no enten-
dimento destes como fontes documentais sendo 
a “maneira pela qual uma comunidade produz 
sentido, vive e pensa sua relação com o mundo” 
(CHARTIER, 1999, p. 8-9). Nesses termos utu-
lizou-se como fontes os o Programa das cadeiras 
da Escola Normal e do Curso Complementar do 
Estado de Sergipe (1917) e o Programa para o En-
sino Primário Especialmente aos Grupos Esco-
lares do Estado de Sergipe (1912).  

Resultados e Discussão 
Na trajetória da História da educação e da 

medicina sergipana, verificou-se  as influências 
que as fizeram convergir dentro de um mesmo 
interesse, assim poderiam atingir um maior nu-
mero de indivíduos, estando à educação com 
a responsabilidade de incutir novos comporta-
mentos de convivência social, afim de educar 
os degenerados, era movido por “homens cu-
jos olhos e ouvidos estavam voltados para um 
mundo considerado civilizado” (GONDRA, 
2003, p. 543). Esta fusão permitiu o controle 
sobre a vida das famílias, em função das ações 
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de proteção, ajuda e cuidado fortalecidos como 
estratégia política. As ações eram fundamenta-
das em um modelo conservador de abordagem 
controladora, onde os médicos determinavam 
as praticas higienistas a serem aplicadas nos es-
paços sociais e familiares, repercutindo na apre-
sentação pessoal dos indivíduos naquilo que os 
higienistas denomivam práticas higienzadoras 
salubres. Em Sergipe o médico Helvécio An-
drade exerceu forte influência no contexto da 
formação higienista de professaras na Escola 
Normal. Este médico era conhecido pelo povo 
sergipano como o “Dr. da higiene”. Destacou 
que “como a moléstia, a saúde é desconhecida 
em sua natureza intima; não pode ser definida 
precisamente. É conhecendo os seus principaes 
caracteres que podemos fazer juizo do que é a 
saúde (ANDRADE, 1913 p.107). A  higiene, en-
controu no espaço da escola o instrumento mul-
tiplicador dos conceitos de higiene e saúde, co-
locando a professora como protagonista dessa 
ação social. Os conhecimentos da Puericultura/
Paidologia, habilitavam para observação dos 
cuidados com o corpo da criança e, estes, eram 
propagados na sociedade a medida que eram en-
sinados e cobrados das mães.

Figura 1 –  Capa do livro do Programa das 
cadeiras da Escola Normal e do Curso  comple-
mentar do Estado de Sergipe- 1917

Conclusões 
Até o momento os resultados apontam  

sobre o incio do ensino de higiene no Brasil, 

como disciplina presente no currículo de for-
mação médica nas duas primeiras faculdades 
de medicina do Brasil. A exemplo do velho 
mundo, o Brasil sentia os efeitos devastadores  
das epidemias, para tanto tomou como certas, 
as experiências de sucesso da Europa. Recon-
heceu a higiene como premissa básica para al-
cançar a saúde e sua manutenção. Nesta missão 
os educadores da sociedade deveriam ser ca-
pacitados na doutrina higienista. Em 1879 o 
ensino de higiene tornou-se obrigatório nas 
Escolas Normais do Brasil. Sergipe, por sua 
vez, acatou a determinação apenas em 1882, 
quando o primeiro médico “Dr. Daniel Cam-
pos” tornou-se lente da cadeira de Higiene na 
escola Normal de Sergipe. A disciplina tam-
bém era ensinada nos grupos escolares, che-
gando até as famílias deste modo. Estratégica-
mente o governo reconheceu os professores 
como agentes difusores das idéias higiênicas, 
evidenciado  no apelo social republicano de 
civilização da população. Assim, ao ensinar 
vários conceitos das ciências da saúde às futu-
ras professoras, compreende-se a contribuição 
da educação na contrução de uma sociedade 
higienizada e saudável.
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Resumo: 
O cabelo é um importante revestimentos do 

corpo mamífero e tem significado psicológico no 
desenvolvimento da imagem corporal em homens 
e mulheres, modificado de acordo com o que o 
usuário deseja ser percebido pelos outros. A arte 
de tingimento é antiga e o uso de metais pesado na 
composição da coloração causa impacto negativo 
no meio ambiente e no ser humano. Este trabalho 
tem como objetivo, esclarecer à cerca dos diferen-
tes tipos de tinturas e como estas, irão atuar na 
fibra capilar. A tintura classifica-se em: Tinturas 
vegetais, minerais ou tinturas de cabelos metáli-
cos e tinturas sintéticas que pode ser dividida em: 
Temporárias, Semipermanente que subdivide-se 
em oxidativas ou não oxidativas e tinturas perma-
nentes. A metodologia utilizada foi através de pes-
quisas bibliográficas. 

Introdução 
O cabelo é um componente importante da 

maioria dos revestimentos do corpo mamífero. 
Embora não tenham uma função biológica vital 
nos seres humanos, o seu significado psicológico é 
considerável, devido ao papel fundamental que de-
sempenha no desenvolvimento da imagem corpo-
ral e na auto identificação em homens e mulheres. 
O comprimento, a cor e o tamanho do cabelo são 

especialmente importantes para a aparência física 
e auto percepção. Pode ser modificado de acordo 
com a forma como o usuário deseja ser percebido 
pelos outros (GUERRA-TAPIA.; GONZALEZ-
GUERRA, 2014).

A mudança na cor do cabelo é um desejo 
inerente dos seres humanos e um dos adornos 
mais antigos da história humana. O uso das tintu-
ras de cabelo remonta, no mínimo há 4000 anos. 
Existem diversas evidências históricas sobre a arte 
do tingimento de cabelo com corantes naturais, 
vegetais e minerais, desde os primórdios da civi-
lização, passando pelos egípcios, gregos, romanos, 
hebreus assírios e persas (de OLIVEIRA, 2014; 
CHUA; LEVELL, 2005).

Além disso, os metais pesados fazem par-
te da composição das colorações, pois são uti-
lizados na produção de pigmentos. Essas sub-
stâncias causam impactos negativos para o meio 
ambiente e, em especial, sobre o homem. Entre 
eles os que se destacam são: o cádmio (causa-
dor de problemas pulmonares, câncer, náuseas 
e quando inalado pneumonite), o cromo (afe-
ta seriamente os rins e o sistema respiratório) 
e o chumbo (também causador de problemas 
pulmonares, disfunção renal e encefalopatia) 
(MONTEIRO, 2009).

Diante da relevância do tema, o presente 
trabalho tem como objetivo esclarecer a cerca dos 
diferentes tipos de tinturas e como estas irão atuar 
na fibra capilar. 

Materiais e métodos 
O presente trabalho resultou de uma re-

visão de literatura, em que foi realizada uma pes-
quisa bibliográfica, através do uso das bases de 
dados: Science Direct e Scielo (Scientific Eletronic 
Library Online). A coleta foi realizada por dois 
avaliadores independentes, que fizeram uma busca 
eletrônica de estudos entre o período de 2005-
2015. Durante a pesquisa, foram encontrados e 
utilizados artigos científicos referenciando as se-
guintes palavras-chave: cabelo, coloração capilar, 
química capilar, tinturas capilares.  



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 720 ]

 Após o levantamento bibliográfico real-
izou-se uma leitura seletiva, utilizando como crité-
rio de inclusão aqueles que faziam referência, em 
seus dados, a aspectos relacionados às palavras-
chave anteriormente citadas e que tinham relevân-
cia a cerca do tema em questão.

 
Resultados e Discusão 
O fio de cabelo é uma estrutura cilíndrica, 

altamente organizada, formada por células inertes 
e de nanocompósitos (basicamente proteínas), 
cuja propriedades físicas de resistência, aparência, 
mecânica e química são reguladas por uma varie-
dade de fatores tais como: etnia, limpeza, trata-
mentos químicos e meio ambiente (SESHADRI; 
BHUSHAN, 2007). Quimicamente, cerca de 80%, 
em massa, do cabelo consiste em queratina, uma 
proteína caracterizada pelo seu alto conteúdo de 
enxofre derivado da cistina. (WAGNER, 2006). 

As tinturas disponíveis no mercado agem 
removendo parte do pigmento existente no cabelo 
e/ou adicionando novo pigmento por períodos 
temporários de duração mais longa, ou perman-
entemente. Podem ser classificadas de acordo com 
o tempo de fixação no cabelo e pelo mecanismo de 
reação com o fio de cabelo. (GUERRA-TAPIA.; 
GONZALEZ-GUERRA, 2014).

De acordo com a origem da tintura, podem-
os classificá-la em:

a) Tinturas de cabelo vegetais: mudam a 
cor da matriz, não são tóxicas, e duram apenas um 
curto período de tempo.

b) Mineral ou tinturas de cabelos metálicos 
possuem em sua composição nitrato de prata ou 
de sais de chumbo. 

c) Tinturas de cabelos sintéticas que são 
classificadas em: 

1) Temporárias. Estas colorações podem 
ser ácidas ou básicas e têm um peso molecular 
elevado, podendo permanecer na superfície da 
cutícula, sem a capacidade de penetrar no córtex, 
não requerem amônia ou qualquer outro agente 
oxidante. O corante é fracamente ligados ao cabe-
lo, de modo que normalmente permanece no lugar 

durante uma semana e é facilmente removido por 
lavagem (BOLDUC; SHAPIRO, 2001). 

2) Semipermanente. A cor persiste por 
semanas. Estes corantes têm um peso molecular 
baixo e atingem a penetração superficial do córtex, 
utilizam corante básico ou catiônico de baixa mas-
sa molar. Podem ser oxidativas ou não oxidativas.

3)Tinturas permanentes. A cor persiste in-
definidamente, são as mais utilizadas devido a  sua 
versatilidade, facilidade de aplicação e durabilidade 
da cor. Estes corantes têm uma massa molar muito 
baixo e penetram no córtex profundo. Os corantes 
são as mais versáteis, passando mais tempo, ofer-
ecem a mais ampla gama de matizes e arcam com 
o mais alto nível de cobertura dos cabelos cinza, 
cobrindo capacidade (até 100%). Estas colorações 
podem escurecer ou clarear a cor do cabelo natural 
(BOLDUC; SHAPIRO, 2001). 

A tonalidade final da coloração depende da 
composição, quantidade e natureza dos produtos. 
Além disso, ainda depende do pH, do tempo e tem-
peratura de reação, e da velocidade de difusão dos 
componentes para o interior do fio de cabelo (GUER-
RA-TAPIA. GONZALEZ-GUERRA, 2014).

Conclusões 
Com esta revisão foi verificado que existem 

diferentes tipos de tinturas no mercado da cosmética. 
Cabe ao profissional analisar a fibra capilar, o couro 
cabeludo e o histórico do cliente e verificar qual a que 
melhor se adequa a necessidade do cliente.
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RESUMO
No envelhecimento, é observada uma varie-

dade de limitações físicas e psicológicas, diminuindo 
a capacidade de o individuo desenvolver suas de 
atividades diárias de vida, nessa fase aumentam os 
riscos doenças que vão gradativamente se instalando 
produzindo seus efeitos. Devido as limitações que 
diminuem a qualidade de vida, definindo-se a im-
portância de manter o máximo possível ativo, cabe a 

sociedade tratar os idosos de modo a lhes proporcio-
nar condições dignas de vida. O presente trabalho se 
propõe a descrever, através de estudos bibliográficos, a 
importância dos projetos sociais com idosos e grupos 
da terceira idade, que buscam reinserir este idoso na 
sociedade, resgatando a sua autoestima e desenvolvi-
mento físico, mental e intelectual desses idosos par-
ticipantes dos grupos, através do desenvolvimento de 
diversas atividades que vão desde atividades físicas, a 
atividades lúdicas e de desenvolvimento biopsicosso-
cial, tendo como consequência uma melhora signifi-
cativa na memoria, cognição e interação com outros 
idosos, trocando experiências de vida e vivenciando 
momentos de atividades e de laser. Com tudo, conclui-
se que os idosos necessitam de oportunidades para 
continuarem ativos e participantes, desenvolvendo 
atividades onde eles possam sentir-se úteis para desen-
volver suas atividades diárias e principalmente para a 
sociedade, desenvolvendo nas pessoas uma nova visão 
sobre o envelhecer. 

INTRODUÇÃO
A população idosa no Brasil e no mundo, 

vem aumentando cada vez mais nas ultimas décadas 
e, a preocupação com a valorização dos idosos tem 
sido um dos maiores esforços para melhorar a quali-
dade de vida e mantê-los inseridos no meio social. 
Percebe-se ausência da família que por não entender 
o processo de envelhecimento, retira o poder de de-
cisão e participação nas atividades em família. Para o 
próprio idoso já é difícil aceitar as perdas que ocor-
rem geram sofrimento seu cotidiano se torna monó-
tono, também percebe diminuição da sua concentra-
ção, agilidade e vigor. Na atualidade diversas áreas do 
saber tem demonstrado interesse em inserir o idoso 
em atividades, resgatando-lhes o convívio social, 
com o maior interesse na melhoraria da qualidade de 
vida e sua inserção na sociedade, sendo reconhecido 
como individuo e parte importante no meio social.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para este estudo, elegeu-se a abordagem de 

revisão bibliográfica, embasado em artigos cientí-
ficos relacionadas à inserção do idoso na socie-
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dade através de grupos de terceira idade e como 
esses grupos podem ser de grande importância no 
desenvolvimento físico, psicológico e social, dis-
poníveis nas bases de dados: Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online 
(Scielo), Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde (Lilacs), Base de Dados de 
Enfermagem (BDENF). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os grupos tem sido uma das melhores ma-

neiras de reinserir esse idoso na sociedade, pois 
fortalecem o papel social do idoso. As atividades 
desenvolvidas nos grupos são: aula de dança, arte-
sanato, pinturas, jogo de raciocínio, ginástica local-
izada, aeróbica, esporte ao ar livre e tardes festivas 
com os bailes da terceira idade, permitem que os 
idosos saiam de suas casas em busca de terapêuti-
cas produtoras de saúde, que promovem no laser, 
comunicação, melhora na função mental e física, 
além a troca de experiências em comum, elevando 
as chances de mudança significativa na troca de 
comunicações, da autoestima, da função cognitiva, 
na memória.

[...] Percebemos que dentre os motivos 
apontados pelos idosos para frequentar os grupos 
de terceira idade, estão a melhora na qualidade 
de vida, nos aspectos referentes à saúde física e 
mental. Buscam também aumentar o período de 
vida ativa, prevenindo perdas funcionais e recu-
perando capacidades. (SURDI, RIZZOLLI, 2010, 
p.228). São varias as maneiras que aproximam os 
esses idosos dos grupos de convivência, muitos 
são convidados por outros idosos já participantes, 
por meio da família ou por recomendação med-
ica, e assim maioria acaba aderindo, tornando-se 
membro do modelo social peculiar as suas neces-
sidades. No estudo foi observado que os idosos 
que participam das atividades apresentadas pelos 
grupos, mostram uma diferença significativa na 
qualidade de vida em relação aos idosos não par-
ticipantes. Observou-se melhora na capacidade 
funcional que torna-se um importante indicador 
do bem estar, independência e autonomia, como 

na realização de atividades que antes não conse-
guiam, ou seja, uma melhora no estado geral de 
saúde. A convivência nos grupos de idosos é um 
espaço importante e socializador, tanto na pessoa 
idosa quanto na comunidade. A participação con-
duz os idosos a uma mudança comportamental, 
resgatando o empoderamento de suas decisões, 
reduzindo a situação de preconceito. Pois a [...] A 
busca por melhores condições de saúde é referen-
dada pelos entrevistados deste estudo, como uma 
das razões que os levam a participar dos grupos de 
terceira idade. (SURDI, RIZZOLLI, 2010, p.228). 
Comprovando-se a importância e que o fato deles 
serem idosos não significa que eles não sejam im-
portantes, ou que não possam contribuir para o 
meio em que vivem, tornando a sociedade um 
pouco melhor. 

 
CONCLUSÃO
O tema abordado mostrou o quanto à pre-

ocupação e o interesse com a qualidade de vida 
da população idosa que vem crescendo bastante 
no mundo e que também é uma realidade do Bra-
sil, motiva a sociedade, família e pesquisadores a 
se preocuparem com sua inserção na sociedade, 
através de grupos de terceira idade, onde todas 
as atividades executadas visão a melhora na saúde 
física, ajudando o idoso a voltar a desenvolver 
atividades do cotidiano, como também uma mel-
hora na saúde mental desses idosos. A discussão 
sobre a realidade social dos idosos trouxe o olhar 
social para com as condições ofertadas aos idosos. 
Verificou-se que estes cidadãos têm ocupando o 
seu espaço na sociedade, vivendo de forma ativa e 
construindo relações de convívio e um novo modo 
de viver, desenvolvendo diversas atividades, para 
isso, os grupos possuem uma grande importância 
e melhoram muito a qualidade de vida e um envel-
hecimento digno.                            
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RESUMO
Esta produção cientifica tem como culminância 

abordar fatores como sentir, pensar e agir no processo 
de ensino aprendizagem nas aulas de Educação Física 
na corporeidade na contemporaneidade. A proposta do 
estudo cientifico em evidência tem como objetivo veri-
ficar as emoções dos estudantes e seus anseios durante o 
processo de ensino aprendizagem, e as possíveis causas 
do não interesse  e aprendizado em tais conteúdos no 
ambiente escolar neste componente curricular. O es-
tudo caracterizou-se partir de uma revisão de literatura, 
Através deste estudo bibliográfico em artigos científi-
cos. Os resultados discutidos foram com substância nas 
leituras dos artigos e obras apresentadas no presente 
texto e foram detectadas que durante a abordagem dos 
conteúdos a depender da situação e a realidade dos estu-
dantes em sala de aula pode haver interferência no pro-
cesso de ensino aprendizagem. Assim, conclui-se que 
no final destes estudos investigados foi identificado que 
os fatores de motivação e desmotivação interferem no 
processo de ensino aprendizagem nas aulas de Educa-
ção Física no habitat escolar.  

Introdução 
Este documento de estudo de pesquisa tem 

como culminância abordar fatores como sentir, 

pensar e agir no processo de ensino aprendizagem 
nas aulas de Educação Física na corporeidade na 
contemporaneidade. A aprendizagem é um vei-
culo de grande importância na vida do estudante 
enquanto educando no âmbito escolar, porém ex-
istem alguns fatores que podem contribuir ou in-
terferir no seu processo de aprendizagem em uma 
determinada área de conhecimento na sua forma-
ção. Para Kauark et al (2008, p. 02) É, a aprendiza-
gem, o objetivo de toda e qualquer escola, seja qual 
modalidade for, trabalhe sob definições de quais-
quer dos níveis escolares existentes e determinados 
por lei, tenha seus alunos a faixa etária que tiver e 
sob qual intencionalidade existir. A proposta do 
estudo cientifico em evidência tem como objetivo 
verificar as emoções dos estudantes e seus anseios 
durante o processo de ensino aprendizagem, e as 
possíveis causas do não interesse  e aprendizado 
em tais conteúdos no ambiente escolar neste com-
ponente curricular. Aprender e conhecer são duas 
vertentes importantes para o desenvolvimento do 
ser humano sendo assim justifica-se a importân-
cia dos presentes estudos para contribuição para 
ciência que se o docente não apresentar conteúdos 
de maneira organizada e motivadora para seu edu-
cando será impossível o aprendizado acontecer. 

2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Expressividades nos movimentos sentir, 

pensar e agir 
O ser humano e movido de sentimentos na 

sua prática diária em seu cotidiano, todavia o mes-
mo precisa ter em algumas determinadas situações 
uma gama de movimentos motores e cognitivo para 
conduzir suas ações de maneira rápida e objetiva. O 
resultado deste processo é o sentimento de habitar 
o próprio corpo, de vivê-lo como morada do self, 
de ter um lugar (contornado, limitado) a partir do 
qual operar e estabelecer contato e trocas com o 
mundo. (Mourão apud Winnicott 2000, p. 13). 

O pensar e o agir são vertentes proveni-
entes para uma ação não precitada no queira ex-
ecutar com precisão, João Batista Freire reforça 
esta afirmação em sua obra nas aulas de Educação 
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Física “O primeiro passo, portanto, é conseguir 
que os alunos prestem atenção em suas próprias 
experiências.” (FREIRE 2009, P. 138).

2.2 O ensino e aprendizagem nas Aulas de Edu-
cação Física 

O ensino promove para o individuo um en-
tendimento e compreensão das coisas que provém 
das suas ações absorvida ensinada por alguém em 
um determinado habitat. Este componente curric-
ular mencionado no texto acima é uma disciplina 
obrigatória no habitat escolar, e tem como meta 
fazer com que o estudante possa sair da sua zona 
de conforto de sala de aula e aprender o máximo 
de atividades da cultura corporal para promoção 
da saúde e bem-estar. (FINCK, 2011).

2.3 Corporeidade 
A corporeidade é um conjunto de conheci-

mento relacionado ao corpo no contexto cultural 
de forma que o homem compreenda e entenda 
suas ações de tratamento do seu corpo em sua 
totalidade. (MENEZES, 2007). Para Gonçalves 
(1994, p. 14) que diz:

Ao longo da história humana, o homem 
apresenta inúmeras variações na concepção e no 
tratamento de seu corpo, bem como nas formas 
de comportar-se corporalmente, que revelaram e 
revelam as relações do corpo com um determi-
nado contexto social.

Com base em Merleau-Ponty em suas obras 
ele se refere O corpo-sujeito com a ideia de mostrar 
a subjetividade, motricidade com o próprio corpo 
nas suas ações nos movimentos. (MATTHEWS; 
DENTZ, 2008). 

3. MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo caracterizou-se partir de uma 

revisão de literatura, Através deste estudo bibli-
ográfico em artigos científicos verificando o pro-
cesso de ensino aprendizagem no sentir, pensar 
e agir nas aulas de Educação Física tendo como 
culminância analisar como as emoções interferem 
neste processo durante a aprendizagem dos alu-

nos neste habitat escolar, sendo esta uma pesquisa 
descritiva exploratória, com variável experimental.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sendo assim foram organizados alguns 

parâmetros para discutir as possíveis interferências 
neste processo nas aulas de Educação Física. 

4.1 Desmotivação na vivência dos conteúdos  
 Nas aulas deste componente curricular ob-

rigatório e de suma importância aprender alguns 
conteúdos que a mesma possui, mas para o edu-
cando na prática não funciona como deveria ser, 
pelo contrário ele se acostumou com aulas livre 
sem proposta de conteúdo para devidos fins edu-
cativo. Se os alunos fizerem nas aulas apenas as 
atividades que gostam ou que querem, não se jus-
tifica a presença do professor. (Melo 2006, p. 189).

4.3 Dificuldades de aprendizagem  
A dificuldade em aprender certo tipo de 

conhecimento é uma vertente bastante abrangente 
no habitat escolar, ou seja, são elementos que sur-
gem a partir da falta de atenção, alfabetismo, dé-
ficit de atenção enfim uma gama de fatores que 
podem ocorrer para não aprendizado do discente 
na escola. (Kauark 2008, p.03). As dificuldades de 
aprendizagem quase sempre se apresentam asso-
ciadas a problemas de outra natureza, principal-
mente comportamentais e emocionais. (Maturano 
e Santa’ Anna, 1993).

4.4 Motivação 
 A motivação é um aspecto bastante impor-

tante para o desenvolvimento dos alunos nas aulas, 
porém dependerá o que será proposto para o mes-
mo na sua vivência, e meta que queira alcançar no 
determinado espaço.  As diferenças de motivação 
podem explicar diferenças de desempenho e en-
volvimento entre os alunos, considerando também 
evidente que os conceitos de motivação humana 
têm influências penetrantes em nossa vida. (MUR-
RAY, 1983). 
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5. CONCLUSÃO
Assim, conclui-se que no final destes estu-

dos investigados foi identificado que os fatores de 
motivação e desmotivação interferem no processo 
de ensino aprendizagem nas aulas de Educação 
Física no habitat escolar.  Entretanto, permitir 
também atribuir nessas considerações finais na 
presente pesquisa esses dois fenômenos na ação 
pedagógica que são de suma importância para que 
o aprendizado do estudante possa ocorrer durante 
esse processo. 
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Resumo: 
Este artigo pretende abordar os benefícios 

da educação colaborativa nas escolas, a cibercul-
tura e a importância dos educadores perceberem 
a necessidade de desenvolver formas de usar o 
ciberespaço em favor de uma educação atual, em 
constante transformação e que desafie os alunos 
que estão tendo acesso a essa ferramenta cada vez 
mais cedo.

O texto está baseado em revisão de literatura 
voltada para: educação colaborativa, cibercultura, 
e ciberespaço, observando a importância do meio 
de comunicação que surge da interconexão online 
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dos computadores e a análise dos benefícios dessas 
duas propostas juntas na educação contemporânea. 
Além de trazer como reflexão a importância dos 
profissionais de educação de se capacitarem para 
utilizar essa gama de possibilidades em favor de um 
alunado cada vez mais inquieto e questionador, sem 
que seja possível manter um conteúdo programáti-
co engessando e individual.

O que é possível perceber durante a leitura 
dessa pesquisa é que graças a tecnologia, que trás 
uma gama de informações, de maneira rápida e em 
um volume gigantesco, além de se apresentar de 
diversas maneiras, como imagens, sons, vídeos e 
outros, a educação e os profissionais inseridos nela 
estão tendo que desenvolver maneiras de interagir 
e compartilhar experiências para garantir o inter-
esse dos alunos.

Introdução 
Esse artigo trás algumas considerações que 

demonstram o fim de uma era onde as aulas eram 
baseadas em conhecimentos de via única e passam a 
ser interativas, pois com o acesso a internet se torna 
possível que as atividades sejam desenvolvidas não só 
na forma presencial bem como também a distância. 

A cibercultura, ou seja, a cultura das redes 
vem para modificar e evoluir não só a maneira 
de se relacionar, mas também de aprender e en-
sinar. Para Levi (1998), esse universo favorece a 
inteligência coletiva. No mundo sem fronteiras, 
onde as informações são ilimitadas e de fácil aces-
so, a educação deve buscar a evolução incessante-
mente, a prática pedagógica deve se aperfeiçoar 
em mecanismos de interatividade para, além de 
levar informação também garantir o interesse dos 
educandos.  Dentro desse contexto, Coimbra e 
Schikmann (2001) afirma que indivíduos da gera-
ção Y, nascidos a partir de 1980, estão habituados 
a compartilhar informações e a estarem em con-
tato com as pessoas no ambiente virtual. 

A possibilidade de desenvolver atividades em 
tempo real, trás aos professores uma responsabili-
dade enorme no que se refere ao conteúdo que será 
exposto, o que não era um desafio no passado. 

Cibercultura
O cenário cibercultural ganhou força diante 

dessa geração digital, a TV está sendo deixada de 
lado e que a tela do computador online vem ga-
rantindo maior audiência. Segundo Silva (2006), 
atualmente o espectador não é apenas parte pas-
siva da comunicação em massa, ele está assumindo 
o papel de construtor da programação, podendo 
interferir no resultado do que está sendo transmit-
ido, a esse fenômeno dar-se o nome de interativi-
dade, que é a possibilidade do indivíduo interferir 
e compartilhar o conteúdo da informação, com 
liberdade e em tempo real. 

Pierre (1987), trás três princípios que norte-
iam a cibercultura, são eles: a comunicação virtual, 
que é criada a partir do interesse comum dos par-
ticipantes, a interconexão que trás a necessidade 
de cada computador ter acesso a rede e por fim, 
a inteligência coletiva, que é o estimulo natural do 
ser humano de obter e trocar informações. Um 
conceito simples pode ser: um conjunto de ações, 
pensamentos, e práticas que acontecem no cibere-
spaço, ou seja, no ambiente de rede, através da in-
ternet, com total apoio das ferramentas interativas. 

Ainda segundo Levi (1998), essa geração 
inquieta e íntima da tecnologia faz com que essa 
nova realidade, que emerge da utilização do cibere-
spaço, tire da zona de conforto não só os profis-
sionais que já estão no mercado de trabalho, mas 
também o modelo de educação que ainda é uti-
lizado, visto que, o auto aprendizado e a inexistên-
cia de fronteiras para o conhecimento exige dos 
educadores novas maneiras de interagir com os 
conteúdos educativos que devem ser ministrados, 
sendo fundamental se adaptar ao hipertexto, uma 
ferramenta que trás a oportunidade da conexão, 
da participação e do diálogo não só entre alunos, 
mas também com a presença do educador, além 
disso, o uso dessa tecnologia dá condição de modi-
ficar, adicionar e retirar conteúdo da estrutura pré 
determinada trazendo assim  a  possibilidade de 
potencializar competências e disseminar saberes. 
Deixando de lado uma educação onde os alunos 
são objetos passivos das ações dos professores é 
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que se percebe um cenário onde os recursos tec-
nológicos dão ao educando a possibilidade de está 
em vários lugares ao mesmo tempo, a esses que 
conseguem interagir nesse vasto ambiente das 
interfaces socais dar-se o nome de Umbiquista. 
Dentro da perspectiva da umbiquidade, o proces-
so de aprendizagem passa a se desenvolver através 
das informações compartilhadas no ciberespaço, o 
que enriquece e favorece a construção do conheci-
mento, assim surge a Inteligência coletiva.  

Nova Educação
Hoje se fala muito da educação colaborativa 

que é uma modalidade de ensino-aprendizagem, 
onde o conhecimento é resultado de uma dis-
cussão, seguido de um consenso, essa metodologia 
tem características que agregam valores funda-
mentais à educação nesse mundo globalizado, uma 
delas é a de desenvolver projetos  em salas de aula, 
onde os alunos compartilham conhecimentos para 
alcançar uma visão completa e integrada dos temas 
que estão sendo trabalhados, assim formando 
aprendizes motivados  que combinem suas desc-
obertas pessoais com as descobertas do coletivo. 
Segundo Parrilla (1996), grupos colaborativos são 
aqueles onde compartilhar idéias e tomar decisões 
são procedimentos realizados em conjunto, desta 
maneira, também é de responsabilidade de todos, 
a qualidade e o resultado alcançado. O professor 
neste caso é o facilitador do tema a ser trabalhado. 
Beck (2004) garante que não é apenas mantendo 
computadores ligados e acessando a internet que 
vai ser possível levar experiências aos alunos e sim, 
garantir que esse mecanismo seja largamente uti-
lizado na prática escolar.

Os alunos da geração Y, almejam por novas 
oportunidades de trocar ideias, de buscar formas 
diferentes de aprender, principalmente através 
de meios interativos e é nessa perspectiva que a 
educação colaborativa se fortalece, pois  um ob-
jetivo dessa modalidade é aprimorar as competên-
cias dos educandos, motivando, desenvolvendo 
o raciocínio lógico e principalmente flexibilizan-
do a maneira de se aprender, com um ambiente 

descontraído e indo além das paredes da escola. 
Coll (1994) apresentam uma avaliação dos efeitos 
positivos dessa metodologia de ensino aos alunos, 
alguns destes são: a socialização, a adaptação as 
regras, o senso de responsabilidade, a melhora na 
aceitação de idéias contrárias, melhorias nas ha-
bilidades e conseqüentemente um melhor rendi-
mento escolar.

Diante deste contexto atual, os professo-
res que outrora criaram barreiras para aceita a 
tecnologia como parceira para melhorar o nível 
de ensino estão se rendendo a esse movimento 
virtual, pois essa nova perspectiva de valoriza-
ção do pensamento, de aprendizado coletivo 
entre os alunos trás aos profissionais de educa-
ção a oportunidade impar de contribuir com a 
evolução do educando de forma não só limitada 
ao espaço sala de aula, mas também para a vida, 
pois esse modelo interativo estimula o compar-
tilhamento de ideias.

Conclusões
O presente texto refletiu sobre a cibercul-

tura, a educação colaborativa e como o profission-
al de educação vem percebendo essas mudanças 
na postura e necessidades dos alunos. Enfatizou 
os benefícios que as atividades colaborativas tra-
zem, visto que, se utilizando desse modelo de 
educação o professor cria a possibilidade dos alu-
nos interagirem e assim conduzirem em conjunto 
suas experiências, se tornando agentes ativos no 
processo de suas descobertas. Resgatando valores 
como solidariedade e compartilhamento, que 
foram se perdendo ao longo do tempo em que a 
sociedade foi caminhando para o individualismo e 
a competitividade. 

Visou-se também ressaltar a importân-
cia do educador, que além da aceitação a essa 
nova realidade também deve demonstrar que é 
de suma importância se perceber e agregar não 
apenas como um mediador do conteúdo pro-
gramático, mais também como formulador de 
interrogações, coordenador de equipes de trab-
alhos e de experiências.
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Resumo
Este artigo tem por intuito refletir sobre 

a temática dos cursos de graduação formadores 
de professores, mais especificamente egressos 
no curso de Pedagogia Licenciatura e as expec-
tativas das legislações em vigor que coordenam 
as licenciaturas e buscar discussões construtivas 
para aperfeiçoar o ensino-aprendizagem na área 
da educação. Esta pesquisa foi realizada com 
base em obras de autores como: Phillipe Perre-
noud; Monica Gather Thurler; Lima de Macedo; 
Denílson José Machado; Cristina Dias Allessan-
drini, Léopal Paqual; Marguerite Atlet e Évelyne 
Charlier, além de  utilizar as leis e diretrizes para 
orientar quanto ao funcionamento e qualidade 
do curso, dentre essa legislação destaque para: 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 
de Pedagogia(DCN); Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional(LDB9394/96); Constituição 
Federal do Brasil(1988). Conclui-se que os cursos 
de licenciatura para formação de professores em 
pedagogia devem adequar-se as mudanças curricu-
lares necessárias, para que o ensino-aprendizagem 
seja não somente teórico mas também com práti-
cas pedagógicas que resultem em aprendizagens 
significativas.

Introdução 
O presente estudo visa reflexão e conheci-

mento sobre a importância da qualidade nos cur-
sos de formação de professores (licenciaturas) no 
Brasil, especificamente o curso de Pedagogia Li-
cenciatura. Para o aprendizado no ambiente esco-
lar é preciso um orientador, comumente chamado 
de professor, aquele que vai mediar os saberes no 
ambiente escolar diretamente com os discentes.

É necessária formação no curso de nível 
superior em Pedagogia Licenciatura para ser ha-
bilitado em lecionar na educação infantil e anos 
iniciais no ensino fundamental. No Brasil o MEC 
- Ministério da Educação e Cultura, normatiza as 
condições básicas que regem o funcionamento 
de instituições de ensino públicas e particulares, 
tendo também o Conselho Nacional de Educação 
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que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o curso de graduação Pedagogia Licenciatura.

Dentro desse contexto, questiona-se: Como 
incentivar a formação de pedagogos? Será que a 
Pedagogia no Brasil é valorizada? A legislação 
brasileira proporciona um ensino de qualidade nas 
instituições de ensino superior?

Nesse sentido, o presente artigo tem como 
objetivos identificar as dificuldades nas práticas 
pedagógicas no curso, analisar as competências 
para desenvolver o ensino-aprendizagem junto aos 
futuros docentes.

Justifica-se a pesquisa pela busca da com-
preensão que os saberes dos estudiosos sobre as 
licenciaturas discutem em suas publicações, e anal-
isar se as instituições de ensino superior aplicam 
na prática, trabalhando abordagens didáticas.

Os procedimentos pedagógicos foram uti-
lizados com pesquisas de revistas, obras bibliográ-
ficas, relacionadas ao ensino como: Revista Nova 
Escola; Phillipe Perrenoud; Monica Gather Thurl-
er; Lima de Macedo; Denílson José Machado; Cris-
tina Dias Allessandrini, Léopal Paqual; Marguerite 
Atlet e Évelyne Charlier, além de também utilizar 
as leis e diretrizes para orientar quanto ao funcio-
namento e qualidade do curso tais: Diretrizes Cur-
riculares Nacionais para o Curso de Pedagogia; Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Con-
stituição Federal do Brasil. 

Revisão de literatura
Legislações e formação de pedagogos
Segundo o Art. 64° da Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB), consta que a formação de profission-
ais de educação para administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional para 
a educação básica, será feita em cursos de ensino, 
garantindo, nesta formação, a base comum na-
cional.  Instituições de ensino superior no Brasil 
que oferecem curso de licenciaturas seguem reco-
mendações propostas pelo MEC, por meio de leis, 
decretos e diretrizes. Tendo como foco o curso 
de Pedagogia Licenciatura, o Conselho Nacional 
de Educação (2006) instituiu Diretrizes Curricu-

lares Nacionais para o curso Pedagogia Licencia-
tura, o qual especifica condições, procedimentos e 
planejamento para instituições de ensino superior 
atribuírem a este curso de docência

 De acordo com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Curso de Graduação em Peda-
gogia Licenciatura (2006) no art. 3°, em que o es-
tudante de Pedagogia terá a oportunidade de ter 
acesso a informações e habilidades composto por 
pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, 
cuja consolidação será proporcionada no exercício 
da profissão, fundamentando-se em princípios de 
interdisciplinaridade, contextualização, democra-
tização, pertinência e relevância social, ética e sen-
sibilidade afetiva e estética. 

“O reconhecimento de uma competência 
não passa apenas pela identificação de silabação a 
serem controladas, de problemas a serem resolvi-
dos, de decisões a serem tomadas, mas também 
pela explicitação dos saberes, das capacidades, 
dos esquemas de pensamento e das orientações 
éticas necessárias”. (PERRENOUD, THURLER, 
MACEDO, MACHADO e ALLESSANDRINI, 
p.19, 2002)

Segundo Perrenoud, Thurler, Macedo, 
Machado e Allessandrini (2002) os conflitos de-
vem ser enfrentados, as pessoas e situações pos-
suem competências que em momentos entrem em 
discórdia com outros pensamentos e elevam-se a 
resolução tematizada as relações éticas do ser. 

No processo de ensino-aprendizagem a 
construção dos saberes compreendidos por teo-
rias, anexadas as práticas favorece o desenvolvi-
mento profissional. “A ANÁLISE DAS PRÁTI-
CAS é um procedimento de formação centrada 
na análise, na reflexão das práticas vivenciadas, o 
qual produz saberes sobre a ação e formalizar os 
saberes de ação.” (PAQUAL, PERRENOUD, AT-
LET e CHARLIER, p.33)

Conclusões
Por meio do conhecimento adquirido com 

o ensino-aprendizagem ofertado por práticas de 
análise e estudos de caso, interligando os saberes 
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de lecionar que estudiosos na área de educação 
conseguem-se entender as concepções do profis-
sional da Pedagogia em intermediar junto aos alu-
nos os conhecimentos.
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Resumo
O presente artigo é fruto de dissertação 

de mestrado em andamento: “Memórias calei-
doscópicas: configurações das escolas rurais no 
estado de Sergipe (1947-1951)”. Neste trabalho 
pretendemos compreender as iniciativas de Eurico 
Gaspar Dutra e Murilo Braga, junto ao Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep) no plano 
de expansão e financiamento para criação da es-
cola primária rural no estado de Sergipe, de 1947 a 
1951. Assim sendo, operamos com as Mensagens 
de Governadores do estado e publicações da Re-
vista Brasileira de Estudos Pedagógicos – RBEP. 
Por fim, concluímos que o plano de expansão e 
financiamento para criação das escolas rurais no 
estado de Sergipe se deu de forma mais acentuada 
entre os anos de 1947 e 1951, que resultou na con-
strução de 218 unidades.

Introdução 
O presente artigo é fruto de dissertação 

de mestrado em andamento: “Memórias calei-
doscópicas: configurações das escolas rurais no 
estado de Sergipe (1947-1951)”. Neste trabalho 
pretendemos compreender as iniciativas de Eurico 
Gaspar Dutra e Murilo Braga, junto ao Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep) no plano 
de expansão e financiamento para criação da es-
cola primária rural no estado de Sergipe, de 1947 a 
1951. Desse modo, operamos com as Mensagens 
de Governadores do estado e publicações da Re-
vista Brasileira de Estudos Pedagógicos – RBEP. 
Ao lermos esses documentos, estabelecemos um 
diálogo entre teoria e evidência, nos termos E. P. 
Thompson (1981). Nessa vertente, as fontes não 
revelarão nada por si mesmas, o historiador terá 
que trabalhar arduamente para permitir que elas 
encontrem “suas próprias vozes”. Ele ainda nos 
alertou: “Não a voz do historiador, e sim a sua (dos 
fatos) própria voz, mesmo que o que podem ‘diz-
er’ e parte de seu vocabulário sejam determinados 
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pelas perguntas feitas pelo historiador” (THOMP-
SON, 1981, p. 40). Desse modo, as fontes não po-
dem “falar” enquanto não forem “interrogadas”, 
pois sem perguntas permanecem mudas. Por cer-
to, o ofício do historiador não se faz sem inter-
rogar as evidências, por isso interrogamos: Quais 
foram às iniciativas de Eurico Gaspar Dutra 
e Murilo Braga no processo de expansão 
e financiamento para criação da escola 
primária rural no estado de Sergipe, no arco 
de tempo que compreende 1947 a 1951? 

Revisão de literatura
No estado de Sergipe a expansão das escolas 

primárias rurais se deu de forma mais acentuada no 
primeiro mandato do governador José Rollemberg 
Leite (1947-1951) em parceria com o diretor do 
Departamento de Educação do Estado, represen-
tado pelo professor Acrísio Cruz. Fato que Barreto 
(2007), historiador local, considerou ser uma verda-
deira revolução no ensino público primário, com a 
construção de 218 escolas rurais por todo interior 
do estado. Na corrente época, o país passou por um 
processo de reformas educacionais empreendidas 
pelo governo do então presidente Eurico Gaspar 
Dutra, que pretendia preparar o Brasil para se tor-
nar uma nação desenvolvida em fina sintonia com 
os preceitos de progresso e civilização. Além disso, 
buscava-se ofertar a uma maior parcela da popula-
ção brasileira uma educação formal para combater 
os altos índices de analfabetismo da época. Desse 
modo, a escola rural foi colocada enquanto uma 
agência de civilização, e mais do que isso, propunha-
se formar alunos e professores dentro de uma nova 
mentalidade. Neste sentido, a partir de 1946, o Inep 
– que era um órgão do Ministério da Educação – 
iniciou a implantação de um projeto de expansão 
e melhoria do Ensino Primário Rural. Esse projeto 
foi elaborado na gestão do educador Lourenço Fil-
ho, porém só foi implantado na gestão do educa-
dor piauiense Murilo Braga, que esteve à frente do 
órgão de 1945 a 1952. Nesse período, o Inep perdeu 
o caráter de Instituto de Pesquisa, ao assumir o pa-
pel de Diretoria do Ensino Primário e Normal. 

Resultados e Discussões
As suas práticas discursivas do Inep estavam 

banhadas pelos ideais de civilização que circulavam 
em tempos em que a escola primária rural assumia no 
discurso político o signo do progresso. Por este viés, a 
escola rural passou a incorporar um papel estratégico 
como agente civilizador frente aos valores, hábitos e 
práticas característicos de uma civilização industrial. 
Andrade (2014). Desse modo, as iniciativas do Inep 
que se iniciou nos anos 40, se focalizaram em fazer 
expandir a escola primária onde havia maior contin-
gente de analfabetos. No entanto, interrogamos sobre 
o plano de financiamento, que resultou na construção 
de 218 escolas rurais no estado de Sergipe. Por certo, 
não deixamos os documentos produzidos no estado 
de Sergipe responderem sozinhos nossas indagações. 
Para visualizarmos esse aspecto, miramos nossa aten-
ção para um texto de autoria de Murilo Braga, intitula-
do: “Plano para desenvolvimento do ensino primário”, 
em 1946, que reverberava um cenário educacional pre-
ocupante, tanto no que diz respeito à quantidade de 
prédios escolares, quanto às instalações precárias: “A 
rede escolar brasileira, apesar dos esforços dos Gov-
ernos, igualmente não dispõe de prédios em número 
suficiente, para atender às necessidades imediatas do 
ensino primário.” (BRAGA, 1946, p. 497). Com base 
no enunciado percebemos as preocupações de Murilo 
Braga frete a necessidade de expandir o ensino, sobre-
tudo, no meio rural. 

Conclusões
Por fim, concluímos que o plano de finan-

ciamento expansão das escolas rurais no estado de 
Sergipe se deu de forma mais acentuada no gov-
erno de José Rollemberg Leite (1947-1951), que 
resultou na construção de 218 unidades. Por cer-
to, tal projeto de intensificação foi resultados de 
políticas nacionais encabeçadas por Eurico Gaspar 
Dutra e Murilo Braga junto ao Inep.
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Resumo: 
O presente trabalho objetiva fazer uma 

discussão acerca das metamorfoses ocorridas no 
mundo do trabalho a partir da crise do capital ini-
ciada na década de 1970, perdurando até os dias 
de hoje. Enfatiza-se ainda os reflexos da mesma 

na política social e a atuação do assistente social 
dentro deste contexto.

Introdução 
O trabalho ora apresentado é uma dis-

cussão acerca dos impactos das transformações 
no mundo do trabalho provocados pela crise cap-
italista que teve inicio em 1970 e se estende até 
hoje. Tais mudanças afetaram a classe trabalhadora 
de modo que esta se encontra heterogeneizada, 
fragmentada e complexificada , consequentemente 
enfraquecida, visto que perdeu-se a busca da cole-
tividade e possui interesses distintos, o que recai 
na ausência de poder de barganha. Dentro deste 
contexto também as políticas sociais serão prejudi-
cadas, haja vista que o modelo liberal em vigência 
está voltado para o capital e investindo os mínimos 
possíveis nas políticas públicas, tornando-as cada 
vez mais seletivas e focalizadas.

Materiais e métodos 
A metodologia utilizada para o desenvolvi-

mento deste trabalho foi através da pesquisa biblio-
grafia, bem como da observação realizada durante a 
experiência profissional vivenciada através da prática 
enquanto assistentes sociais na área da saúde. Os ob-
jetivos dessa reflexão partem em compreender como 
a política neoliberal contribuiu para redução dos di-
reitos sociais e entender como isto afeta a atuação 
do assistente social diante dessa realidade. A obser-
vação faz parte do trabalho de campo que “combina 
entrevistas, observações, levantamentos de material 
documental, bibliográfico, instrucional etc. Ela reali-
za um momento relacional e prático de fundamental 
importância exploratória, de confirmação ou refuta-
ção de hipóteses e construção de teorias” (MINAYO, 
1994, p. 26). No caso desta pesquisa, foi utilizada a 
observação e a revisão bibliográfica em livros, arti-
gos, e outras fontes que abordam sobre a temática.

Revisão de literatura 
Para compreender este processo de impac-

tos do neoliberalismo sobre a saúde e a atuação 
profissional do assistente social, é necessário reto-
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mar a crise capitalista, uma vez que, “O pós-1970 
foi marcado por uma profunda crise, que perdura 
até os dias atuais, possibilitando a emergência do 
projeto neoliberal como parte da reação burgue-
sa à crise de acumulação capitalista” (PEREIRA, 
2006, p. 2).  Neste período, o modelo de produção, 
denominado fordismo, entra em crise devido à su-
perprodução, com altas taxas de inflação, e baixas 
taxas de lucros, e para sair da crise o sistema desen-
volve estratégias. Assim, surge um novo modelo 
de produção designado como toyotismo, que tinha 
como objetivo uma produção flexível, ou seja, de 
acordo com a demanda do mercado. Esse novo 
modelo, também traz uma série de consequências 
para a classe trabalhadora, pois visa o número de 
trabalhadores desempregados, aptos para se sub-
meter a qualquer tipo de atividade e remuneração 
para sobreviver, mesmo que seus direitos não se-
jam garantidos, pois com “A afirmação da hege-
monia neoliberal no Brasil tem sido responsável 
pela redução dos direitos sociais e trabalhistas, 
desemprego estrutural, precarização do trabalho, 
desmonte da previdência pública, sucateamento 
da Saúde e educação” (BRAVO, 2009, p. 100). 

Nesse contexto se insere o assistente social 
que tem como objeto de trabalho as expressões da 
questão social, e para responder as demandas apre-
sentadas, utiliza as políticas sociais. Assim, com a 
instauração do neoliberalismo e o Estado mínimo, 
as políticas tornam-se focalizadas, descentraliza-
das, e com um financiamento mínimo com re-
gressão dos direitos sociais (CEOLIN, 2014). 

Resultados e Discussão
Dentro deste cenário é necessário refletir como 

o profissional poderá desenvolver seu trabalho? 
Diante disso, a experiência profissional na 

área da saúde, proporciona uma aproximação a 
esta realidade, que envolve a falta de leitos nos hos-
pitais, a espera por um atendimento, bem como o 
tratamento adequado conforme previsto nas legis-
lações que se referem à saúde pública. O assistente 
social, nesse contexto, é chamado a compreender 
os determinantes sociais que contribuem para o 

processo saúde-doença dos usuários, com objetivo 
de intervir nas questões que estejam interferindo 
na recuperação e na promoção da saúde. Percebe-
se que a garantia do direito à saúde acontece tam-
bém através do intermédio da ação do assistente 
social, porém é fundamental entender que essa 
prestação de serviço acontece em meio às interfac-
es dessas novas configurações do neoliberalismo 
e seus reflexos para as políticas sociais, neste caso 
especifico abordado, a política de saúde. 

Conclusões 
A realidade apresentada mostrou que com 

a crise capitalista e o Estado neoliberal, provo-
cam impactos na política de saúde, e na atuação 
do assistente social, que vai trabalhar com políti-
cas fragmentadas, focalizadas, com financiamento 
mínimo. Assim, na área da saúde o profissional vai 
atuar com orientações; escuta qualificada; trabalho 
com as famílias; encaminhamentos para outras 
instituições, através da referência e contra-refer-
ência, dentre outras ações que garantem o acesso 
às políticas existentes de acordo com a demanda 
apresentada, embora tenha que selecionar aqueles 
que apresentem mais necessidades, devido aos 
critérios de seleção no âmbito da assistência e os 
cortes no âmbito social. Sabemos que os desafios 
são grandes, mas se persiste a luta, a fim de en-
contrar meios para a construção de um SUS com 
qualidade como se é de direito, sendo importante 
enfatizar que as ações desenvolvidas pelos profis-
sionais contribuem de maneira expressiva no pro-
cesso de edificação desse cenário e que para tanto 
é preciso minimizar os reflexos da precarização do 
seu trabalho.
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Resumo: 
Este estudo tem por objetivo analisar o 

papel dos Centros Vocacionais Tecnológicos 
(CVT’s) para a geração de trabalho e renda no âm-
bito local. A instalação de um Centro Vocacional 

Tecnológico visa contribuir para o desenvolvim-
ento regional, buscando promover a inclusão so-
cial e, consequentemente, reduzir as disparidades 
regionais. Neste contexto, a sua implantação é 
uma política não apenas de incentivo à ciência e 
tecnologia, mas também de política educacional e 
social. Dos cursos promovidos serão capacitados 
inúmeros jovens para atuar em seguimentos de 
demanda local, promovendo sua inclusão no mer-
cado de trabalho e gerando emprego e renda para 
a região. Em Sergipe foi implantado o CVT Alto 
Sertão em Glória, o CVT/APL Tobias Barreto e 
o CVT Sergipe Parque Tecnológico – SergipeTec. 
A metodologia adotada constou de observação in 
loco e referências bibliográficas para aliar teorias e 
práticas.

Introdução 
 A garantia constitucional da dignidade 

humana abrange o direito ao Trabalho digno e 
também o acesso ao mínimo necessário para a 
sobrevivência do ser humano. Conforme Mach-
ado (2011), a existência do trabalho humano é 
condição para a própria existência do homem. De-
batendo sobre o direito fundamental de acesso ao 
trabalho em um meio de produção que esteja em 
parte ou totalmente sob controle privado, afirma o 
autor que, tal direito ao trabalho será dotado, ba-
sicamente, de conteúdo jurídico-objetivo e eficácia 
mediata, traduzindo-se na liberdade para trabalhar, 
e na melhor das hipóteses, no direito da coletivi-
dade de trabalhadores, de ver implantadas pelo 
Estado políticas públicas de incentivo à criação de 
novos postos de trabalho. (MACHADO, 2011, p. 
57/58). 

No Brasil, existem grandes questionamen-
tos com relação à empregabilidade, principalmente 
do público jovem. Neste sentido, torna-se de suma 
importância a existência de espaços para a forma-
ção deste público para atender às exigências do 
mercado de trabalho.

Desde de 2003, o Governo Federal imple-
mentou uma política de Implantação e Moderniza-
ção de Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs 
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em dezenove Estados brasileiro. Os CVTs são es-
paços de ensino profissionalizante, voltados para 
a difusão de conhecimentos práticos na área de 
serviços técnicos, para a transferência de conheci-
mento tecnológico nas áreas de processos produ-
tivos (BRASIL, 2003). 

Materiais e Métodos: 
O CVT SERGIPETEC E A GERAÇÃO 

DE EMPREGO E RENDA 
O CVT/SergipeTec começou a funcionar 

em novembro de 2011, com o cadastro inicial 
de 250 alunos dos municípios de São Cristóvão 
e Indiaroba, estendendo-se posteriormente às ci-
dades de Umbaúba e Aracaju. Após um ano de 
atuação no Estado, o projeto atingiu mais de dois 
mil alunos inscritos gratuitamente em vários cur-
sos, como o de informática, inglês, espanhol, ma-
nutenção em micro, auxiliar administrativo, entre 
outros. O projeto foi desenvolvido em parceria 
com a Petrobras, por meio do Programa Petro-
bras Desenvolvimento em Cidadania, que prevê, 
nos 32 meses de convênio, o atendimento a 3,5 
mil jovens. O público atendido pelo CVT/Sergi-
peTec tem  entre 15 a 29 anos. Os alunos recebem 
o material didático necessário ao curso, além do 
fardamento e certificados de conclusão com vali-
dade nacional. Durante a permanência do aluno 
no curso, recebe orientação social e orientação 
vocacional. O CVT/SergipeTec também conta 
com a parceria da Secretaria de Estado de Trab-
alho e Emprego – SETRAB/Sergipe, que auxilia 
no encaminhamento dos jovens participantes do 
projeto ao mercado de trabalho. A nova sede do 
CVT/SergipeTec terá em sua composição, salas 
polivalentes, salas de informática, biblioteca, vid-
eoconferência e laboratórios de eletroeletrônica, 
química, física e biologia.

Resultados e Discussão
O CVT teve as seguintes metas de 2011 a 

2014, com oferta de cursos nos municípios de São 
Cristóvão, Indiaroba, Umbaúba, Aracaju e Car-
mópolis. 

Oferecer capacitação para 3500 jovens;
80% deste público capacitado;
30% participando de atividades de orienta-

ção social;
20% encaminhado a centrais de estágio.
Seguem os números alcançados pelo pro-

jeto até  2014:
Foi oferecida a capacitação para 3749 jo-

vens;
3430 jovens foram capacitados (92%);
481 alunos participaram de visitas de orien-

tação social (30%);
383 foram encaminhados ao mercado de 

trabalho (24%).

Gráfico – Número de jovens inscritos e ca-
pacitados.

Conclusões 
Conforme exposto acima, a instalação de um 

Centro Vocacional Tecnológico visa contribuir com 
o desenvolvimento regional, buscando promover 
a inclusão social e consequentemente reduzir as 
desigualdades locais. Neste contexto, a sua implanta-
ção é uma política não apenas de incentivo à ciência e 
tecnologia, mas também política educacional e social. 
Dos cursos ofertados serão capacitados inúmeros 
jovens e adultos  para atuar em seguimentos de de-
manda local, promovendo sua inclusão no mercado 
de trabalho e gerando renda para a região. Para tanto, 
o Centro Vocacional Tecnológico desenvolve um 
papel social importante nos municípios sergipanos, é 
através dele que jovens em idade produtiva que bus-
cam qualificação profissional tem a oportunidade de 
participar de cursos gratuitos informais, profission-
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alizantes, de cunho prático nas áreas de serviços téc-
nicos ou de processos produtivos.
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Resumo: 
Este trabalho faz parte de uma dissertação 

de mestrado em andamento sob a orientação da 
Profª. Drª Dinamara Garcia Feldens, e tem por 
finalidade identificar as concepções e juízos de 
morais na mulher que vigoravam nas obras da 
literatura infantil dos alemães, os irmãos: Jacob e 
Wilhelm Grimm, colecionadores de contos fol-
clóricos, que resgatavam das origens e saberes 
populares o espirito espírito romântico de contos 
de fadas e lendas da cultura ocidental. Desta forma 
os contos selecionados para esse estudo (Objeto 
de pesquisa) são: 1) Cinderela, 2) Branca de Neve, 
3) Chapeuzinho Vermelho, contos populares, re-
colhidos pelos irmãos Grimm na Alemanha do sé-
culo XIX.  Com o destaque para a figura da mulher 
e os discursos moralizantes inserido nessas narra-
tivas. Trata-se aqui de uma pesquisa bibliográfica, 
buscando inspiração na cartografia, conceito uti-
lizado por Deleuze (2006) com o método de abor-
dagem qualitativo.  As fontes que serão utilizadas 
nesse trabalho serão: livros, artigos e os contos. O 
aporte teórico metodológico será subsidiado por 
autores que versam sobre: os contos, gênero, sub-
jetividade feminina, moral, sexualidade, discurso e 
poder. Portanto para trabalhar com os Contos em 
sua versão tradicional, (Dra. Clarissa Estés, 2005), 
Sobre Narrativas ( Walter Benjamin. 1975,1985, 
1994), Moral (Friedrich Nietzsche, 2002), Discur-
so, Sexualidade e Poder (Michel Foucault, 1971, 
1976, 1979). Gênero (Guacira Lopes Louro 2008, 
2009). Subjetividades (Suely Rolnik,2011) e Dina-
mara Feldens (1999, 2008). Com as contribuições 
da História Social da Criança e da Família de 
(Philippe Aries, 1975), e Uma História da Infância 
sem fim de (Sandra Mara Corazza, 2004).

Introdução 
Formular um problema, sobre um objeto de 

estudo a ser pesquisado é como já dizia a filósofa 
e professora Sandra Corazza, “indagar se aquele 
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elemento do mundo – da realidade, das coisas, das 
práticas, do real – é assim tão natural nas significa-
ções que lhe são próprias” (CORAZZA, 2000, p. 
118). Essas escolhas nunca são aleatórias, é na ver-
dade fruto de um desassossego antigo. As histórias 
infantis dos contos de fadas e o mundo daquelas 
mulheres que ali se encontravam nas entrelinhas 
de cada narrativa, despertou-me uma imensa cu-
riosidade em pesquisar e estudar o que havia por 
trás do mundo mágico e fantasioso daquelas histo-
rinhas. A escolha do tema dos três contos de fadas 
dos irmãos Grimm, surgiu a partir de uma apre-
ciação pessoal sobre essa literatura, e também uma 
inquietação em relação à imagem da mulher nes-
sas histórias. Tendo em vista que em toda história 
da humanidade a moral e a sexualidade andavam 
sempre juntas, principalmente no que diz respeito 
ao ambiente familiar. Para as mulheres eram da-
das somente a função reprodutiva. Seus corpos 
deviam ser recatados, puros, devotados. Eram im-
pedidas de expressar sua opinião, desejos, anseios, 
medos, pois neste período estavam subordinadas 
ao homem em todas as esferas da vida. Para tanto 
este trabalho propõem como objetivo geral, “iden-
tificar” as concepções e juízos de morais na mul-
her que vigoravam nas obras dos irmãos Grimm. 
Tendo como objetivos específicos: 1-Identificar 
dentro das narrativas desses contos os discursos 
que operavam nessas obras em relação ao papel da 
mulher. 2-Compreender o mecanismo de poder na 
construção da subjetividade feminina. O problema 
que norteará esta pesquisa será: que tipo de subje-
tividade feminina é apresentado nos discursos dos 
contos infantis dos irmãos Grimm e até que ponto 
esse tipo de literatura pode reafirmar o papel da 
mulher que foi construído historicamente pela 
sociedade, produzindo assim pessoas assujeitadas 
a essa ideologia? O objetivo principal dos contos 
eram apontar padrões sociais para as crianças e 
adultos tendo por finalidade instruir o jeito de ser 
e agir principalmente de mulheres na sociedade, 
moldando-as dentro dos padrões estabelecidos 
da época. Signos como fadas, bruxas, princesas e 
príncipes entre outros, sempre estiveram presentes 

nas histórias escritas pelos folcloristas como metá-
foras do próprio homem, sujeitos às ordens mo-
rais e aos códigos de comportamento social. Essa 
ideologia patriarcalista opressora, ainda hoje se 
apresenta impresso no literário subliminarmente 
protegido pela máscara do mágico e do fantasioso, 
capaz de moldar mulheres até os dias de hoje. Para 
a realização desse trabalho utilizo as narrativas dos 
três clássicos contos de fadas: Cinderela, Branca 
de Neve e Chapeuzinho Vermelho, escritos pelos 
irmãos Grimm no século XIX, analisando alguns 
trechos, com base nos conceitos de moral, discurso, 
poder inseridos dentro das histórias desses contos. 
Trabalhando com a categoria gênero feminino. 

Revisão de literatura
O filosofo alemão Walter Benjamim( 

1994,p.205), via na narrativa a “faculdade de in-
tercambiar experiências” . O filosofo aponta que 
a arte de contar uma história é um acontecimento 
que não tem fim, é algo infinito, “ pois um acon-
tecimento vivido é finito, ou pelo menos encer-
rado na esfera do vivido, ao passo que o acontec-
imento lembrado é sem limites, porque é apenas 
uma chave para tudo o que veio antes e depois” .

Nos contos em sua maioria as narrati-
vas vêm acompanhadas de um conselho moral, 
os chamados contos morais, em geral as fábulas 
de Esopo, Segundo Éstes (2005) “Deste tempos 
imemoriais, alguns contos têm sido usados para 
fazer proselitismo de certas maneiras de ser, agir 
e pensar” (p.14). As literaturas infantis surgiram 
inicialmente como histórias elaboradas para en-
treter os adultos, posteriormente as crianças, até 
converter-se em instrumentos divulgadores de 
morais. Propagando princípios norteadores do 
comportamento dessas sociedades. Esta por sua 
vez vem se perpetuando ao longo do tempo, che-
ias de estereótipos que acabam por determinar a 
construção das identidades, principalmente da 
identidade feminina, resultado do “modelo oci-
dental” de pensar a mulher. É partindo desse jeito 
de pensar a mulher, culturalmente falando que 
mostro a partir das histórias desses contos o que 
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a invenção do ocidente trás em nós. Junto com ele 
uma serie de signos e significados que vão com-
pondo o jeito de ser de mulheres, traçando perfis 
diferenciados/ fabricados dentro de uma conduta 
moralista de uma sociedade no qual o seu destino 
é esculpido de uma forma que seus corpos são as-
sujeitados pelo poder que a moral exerce sobre o 
sujeito.

Esses contos surgiram no momento em 
que não havia o conceito de infância, a criança 
não ocupava um espaço somente dela. Quanto 
a isso Corazza (2002) vai dizer que: As crianças 
são as grandes ausentes da história simplesmente 
porque, no chamado “passado” – da Antiguidade 
à Idade Média -, não existia este objeto discursivo 
a que chamamos “infância”, nem essa figura social 
e cultural chamada “criança”, já que o dispositivo 
de infantilidade não operava para, especificamente 
criar o “infantil”... (CORAZZA, p. 81).  Algumas 
histórias foram preservadas em sua versão origi-
nal, já outras foram revistas recebendo as possíveis 
alterações pedagógicas, principalmente nos diz re-
speito a colocações de dogmas cristãos e valores 
da época, pois as histórias eram moldadas para in-
struir o público infantil. A maioria desses contos, 
em especial os dos irmãos Grimm, foram modi-
ficados e suavizados a medida que esses iam sendo 
traduzidos, sofriam alterações.
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Resumo 
Os programas de pós-graduação no Brasil vêm 

contribuindo para a formação e capacitação científica 
do país. Por isso, o objetivo dessa pesquisa foi reali-
zar um mapeamento do panorama da evolução dos 
programas de pós-graduação no Brasil, com o intuito 
de verificar o quantitativo de mestrados e doutorados 
existentes no país. A metodologia utilizada foi o de 
mapeamento dentro do banco de dados do Minis-
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tério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) dos 
programas de pós-graduação, com uma prospecção 
de 16 anos. Como resultados, percebeu-se que o 
número de alunos matriculados e titulados tanto em 
nível de doutorado quanto de mestrado aumentou 
nesses últimos anos, sendo que atualmente o Bra-
sil conta com 54 programas de doutorado, 1213 de 
mestrado acadêmico e 469 de mestrado profissional. 
Assim, essa pesquisa mostrou que os programas de 
pós-graduação estão alavancando no Brasil e isso 
pode favorecer o desenvolvimento cientifico do país, 
possibilitando qualificação dos pesquisadores. 

Introdução 
O sistema de pós-graduação no Brasil tem o 

reconhecimento por parte da comunidade científica, 
tanto nacional quanto internacional, o que se deve ao 
formato que as políticas públicas para a pós-graduação 
tomaram em termos de definições e das ações volta-
das para o setor, favorecendo a sua expansão contínua 
nos últimos anos (SANTOS; AZEVEDO, 2009).

A pós-graduação no País vem contribuindo 
para o melhor conhecimento dos problemas que 
emergem nos âmbitos da nossa realidade e tam-
bém para qualificação de profissionais nas áreas de 
ensino, gestão e pesquisa. É importante destacar 
que esta favorece a construção da realidade nacio-
nal, formando novas gerações de pesquisadores 
(SEVERINO, 2006). 

Moritz; Moritz e Melo (2011) ainda explicam 
que a pós-graduação brasileira tem sucesso devido 
ao processo de avaliação realizado pela Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (CAPES) e às ações que apoiam as pesquisas 
realizadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq).

O objetivo deste trabalho foi realizar um ma-
peamento do panorama da evolução da pós-gradua-
ção no Brasil, com o intuito de verificar o quantita-
tivo de mestrados e doutorados existentes no país.

Materiais e métodos 
Para a realização desta pesquisa, utilizou-se 

o banco de dados do Ministério da Ciência, Tecno-

logia e Inovação (MCTI). Esse estudo foi realizado 
no mês de setembro, sendo contabilizados os pro-
gramas de pós-graduação de 1998 a 2013. 

 Foi elaborada uma estratégia de mapea-
mento baseada na coleta de dados através do ban-
co do MCTI, destacando a distribuição dos pro-
gramas de doutorado por área, por quantitativo de 
programas de mestrado e doutorado, de docentes 
nos programas, de alunos matriculados e titulados 
nos cursos de mestrado e doutorado por ano. 

Resultados e Discussão 
Diante dos dados analisados junto ao 

MCTI, verificou-se que a grande área que apresen-
tou maior número de mestrados e doutorados em 
1998 foi Ciências da Saúde; isso ocorreu também 
em 2013, quando essa área apresentou 327 pro-
gramas de mestrado e doutorado.

Ainda, foram contabilizados 54 programas de 
doutorado, 1213 de mestrado acadêmico e 469 de 
mestrado profissional. É importante ressaltar que em 
1998 não havia mestrados profissionais, os quais só 
foram surgir em 1999 com apenas 4 cursos ofertados. 

Também se observou nas informações levan-
tadas que o número de docentes aumentou, sendo 
que em 1998 eram apenas 27010 e em 2013 esse 
número chegou aos 77061, sendo que 95,1% são 
doutores. Porém, analisando a Figura 1, entende-se 
que houve um aumento significativo no número de 
matriculados e também de titulados ao longo desses 
16 anos, apresentando em 2013, 15287 doutores, 
45067 alunos de mestrado acadêmico e 5074 alunos 
de mestrado profissional titulados.

Figura 1 – Quantitativo de alunos matricu-
lados e titulados nos cursos de mestrado e douto-
rado por ano.
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Conclusões 
A pesquisa mostrou que os programas 

de pós-graduação no Brasil vêm se expandindo, 
sendo que a área de Ciência da Saúde tem apre-
sentando um aumento no número de mestrados 
e doutorados, bem como cresceu também o 
número de docentes nesses programas, most-
rando o quanto o número de pesquisadores vem 
crescendo no país.

Além disso, destacou-se que o Brasil apre-
senta desde de 2013, 54 programas de doutorado, 
1213 de mestrado acadêmico e 469 de mestrado 
profissional, bem com 15287 doutores, 45067 alu-
nos de mestrado acadêmico e 5074 alunos de mes-
trado profissional titulados, esses dados revelam o 
quanto o país vem investindo na qualificação dos 
seus pesquisadores. 
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Resumo
Este estudo é fruto de uma pesquisa sobre 

a relação do direito com os movimentos sociais. 
A participação popular torna-se uma necessidade 
para se firmar a democracia de fato no Estado 
Democrático, já que esse Estado está em perma-
nente processo de construção de uma gestão mais 
democrática e participativa. Esse movimento, de-
nominado movimento social, configura-se em uma 
luta de classes, em que as menos favorecidas eco-
nomicamente duelam contra aqueles que detém o 
poder econômico, por uma melhor condição de 
cidadania. A história demonstra que esse conflito é 
antigo e se renova sempre dentro da estrutura posi-
tivista do direito e da sociedade capitalista, utilizando 
o direito como escudo frente às classes populares. 
O trabalho apresenta e discute os resultados de uma 
pesquisa com trabalhadores rurais do município de 
Propriá-SE, com objetivo de compreender melhor 
a relação entre o direito e os movimentos sociais. A 
transformação social busca implementar uma práti-
ca condizente com as necessidades do povo, uma 
providência urgente a fim de combater as discrep-
âncias e mazelas existentes na sociedade.
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Introdução
Vários direitos e garantias sociais foram ad-

quiridos através de muita luta dos cidadãos. Mes-
mo quando os Estados Democráticos disponibi-
lizaram esses direitos nos textos constitucionais, 
ainda sim, era necessário os fazem valer na socie-
dade. O Estado Democrático de Direito é o exer-
cício da democracia e da participação dos cidadãos 
de maneira plena e clara, onde a população possui 
também o poder político e participa de forma livre 
de acordo com seus ideais. 

Na busca por entendimento ainda maior 
sobre a relação entre os movimentos sociais e o di-
reito, esse estudo apresenta uma pesquisa realizada 
com trabalhadores rurais do município de Pro-
priá, com objetivos de compreender a importância 
desse movimento para essa categoria, saber como 
os trabalhadores avaliam o movimento social de 
sua respectiva classe.

Revisão de Literatura
Estado Democrático de Direito e a Partici-

pação Popular
O Estado Democrático de Direito é fruto 

da reunião de princípios do Estado Democrático e 
do Estado de Direito, dando origem a um concei-
to que extrapola os dois, incorporando um com-
ponente revolucionário que implica na transfor-
mação da realidade em que está situado (SILVA, 
2005). O Estado de Direito é um conceito tipica-
mente liberal, como o Estado Liberal de Direito. 
Nele não consta o elemento popular na vontade 
estatal, nem a teoria igualitária dando igualdade de 
direitos a todos (BONAVIDES, 2006). 

Segundo Bonavides (2006), não havendo a 
ruptura do Estado Social com a ordem capitalista, 
conservado assim seus moldes econômicos, culturais 
e sociais, esse mesmo Estado não consegue assegu-
rar justiça social e uma autêntica participação popu-
lar. Os processos revolucionários deram origem ao 
Estado Moderno, fornecendo preceitos para a con-
strução do Estado Democrático de Direito. A par-
ticipação popular torna-se uma necessidade para se 
firmar a democracia de fato no Estado Democrático. 

Os Movimentos Sociais
O pensador alemão Karl Marx que muito 

contribuiu para a compreensão de classe social a 
partir da relação e reprodução social, afirmou que: 
“Não é a consciência dos homens que determina 
o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que 
determina sua consciência” (MARX e ENGELS, 
1967, p. 108). O ser social destacado por Marx é o 
entendimento do ser humano como parte de um 
todo e tem função importante na engrenagem de 
qualquer movimento social. 

O movimento social é qualquer grupo que, 
para obter a satisfação de seus interesses próprios 
e de suas necessidades, pressione o poder público 
a criar leis e praticar atos administrativos, legais ou 
judiciários que atendam às suas demandas (Azam-
buja, 2008).

O Direito e os Movimentos Sociais
Algumas controvérsias marcam a rela-

ção entre o direito proporcionado pelo Estado 
Democrático de Direito e os movimentos sociais 
que reivindicam direitos assegurados mais não efe-
tivados. O Estado tem como dever oferecer ga-
rantias de direitos de todos os cidadãos, propor-
cionando assim um desenvolvimento econômico 
e social. 

Para Gohn (2004), a elite que governa se 
aproveita disso para limitar os direitos da popu-
lação. Se equivalendo de características coercitivas 
e do poder de sansão que o direito tem para pres-
sionar as camadas populares a manterem uma or-
dem aceitável por que governa. Os movimentos 
sociais surgem para questionar essa dominação e 
para buscar a efetividade de direitos assegurados 
por constituições.

Resultados e Discussão
Este trabalho apresenta dados sobre os 

movimentos sociais na visão de trabalhadores filia-
dos ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do mu-
nicípio de Propriá-SE. Os dados foram coletados 
através um questionário fechado composto por 4 
questões que foram aplicadas em 40 trabalhadores 
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rurais no dia 06 de junho de 2015, às 8 h, na sede 
do sindicato. 

Os trabalhadores rurais foram questiona-
dos sobre a importância dos movimentos sociais, 
tanto para os trabalhadores em geral, onde 50% 
responderam ser muito importante, 30% impor-
tante, 15% pouco importante e 5% não é impor-
tante, como para a sua própria categoria, onde 
60% responderam ser muito importante e 25% 
importante, 15% pouco importante e 0% não é 
importante. Nota-se aqui uma aprovação dos 
movimentos sociais, que aumenta quando são re-
alizados dentro da própria categoria.  

 Sobre os êxitos nas reivindicações nos 
movimentos da categoria, para 50% não obtiveram, 
para 25% foram poucos êxitos, para 20% êxitos 
regulares e para 5% os êxitos foram muitos. Há aqui, 
uma divisão da categoria sobre o que seria êxito em 
reividicações para uma classe de trabalhadores, dev-
ido a avaliação poder constar de critérios individuais 
ou coletivos. Já sobre o apoio da população em seu 
município aos movimentos da categogia de trabalha-
dores, para 40 % é bom, para 30% é regular, para 
20% é ruim e para 10% é ótimo. Demostranto que os 
trabalhadores rurais contam com certo apoio popu-
lar em suas manifestações.

Conclusões
O direito na concepção positivista repre-

senta uma força coercitiva que na maioria das vez-
es não representa de fato uma justiça democrática. 
Ao zelar pela manutenção da ordem, o direito é 
utilizado como escudo para que a maioria popu-
lar não avance às fronteiras das elites dominantes. 
A transformação social busca implementar uma 
prática política condizente com as necessidades 
do povo. Os movimentos sociais são necessários 
porque o Estado, por vezes, nega diretos assegu-
rado pela própria Constituição.
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Resumo
O sujeito que se interessa pelo trabalho ped-

agógico demonstra sua inteligência, pois o número 
de variáveis que passaram a influenciar o contexto 
educacional tem aumentado. Diante disso, esse ar-
tigo foi construído com o propósito de falar so-
bre o autismo, as definições contidas no DSM-5, 
algumas ideias de intervenção, métodos utilizados 
por alguns autores e por fim como se espera que 
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o trabalho na escola seja feito, proposta da edu-
cação inclusiva. Buscando desmistificar algumas 
concepções e compreender como profissional um 
assunto atual e que necessita ser mais visto e estu-
dado como forma de contribuir para a socialização 
de todos, sejam autistas ou não.

Introdução
A dificuldade de socialização é a base da 

tríade - área social; linguagem e comunicação; 
comportamento e pensamento - de sintomas do 
funcionamento autístico. A primeira é a dificul-
dade de interpretar os sinais sociais e as intenções 
dos outros, a segunda área atingida é a da comu-
nicação verbal e não verbal, a terceira das “inad-
equações” comportamentais. (SILVA, GAIATO, 
REVELES, 2012).

Os critérios do DSM – 5 do TEA (Trans-
torno do Espectro Autista) são: Critério A: Défic-
its persistentes em comunicação e interação social 
(A1-A2-A3); Critério B: Padrões repetitivos e in-
teresses restritos de comportamento e atividades 
(B1-B2-B3-B4); Critério C: Presença dos sintomas 
em idade precoce da vida (infância) e mais em con-
textos sociais; Critério D: Sintomas em conjunto 
devem limitar a funcionalidade da criança. Como 
funciona academicamente, socialmente, afetiva-
mente, ou seja, toda dinâmica de funcionalidade. 
Critério A e B tem que levar o problema desde 
muito cedo no critério C e a funcionalidade do D. 
(APA, 2014). Porém no Brasil utiliza-se o CID 10, 
pode utilizar o DSM-5 para diagnóstico, mas deve 
colocar o CID para encaminha aos setores que so-
licitarem. (APA, 2014).

Revisão de literatura
Intervenção
Sabe-se que para cada etapa da vida do paci-

ente deve existir um planejamento de tratamento. 
Com crianças, utiliza-se a terapia da fala, a intera-
ção social/linguagem, educação especial e suporte 
familiar. Na fase da adolescência, o foco seria os 
grupos de habilidades sociais, terapia ocupacio-
nal e sexualidade. Nos adultos, aspectos voltados 

para opção de moradia e tutela devem ser focadas 
(BOSA, 2006).

Um sistema baseado em figuras parece exi-
gir menos habilidades cognitivas, linguísticas ou 
de memória, já que as figuras ou fotos refletem as 
necessidades e/ou o interesse individuais. O PECS 
(Picture Exchange Communication System) é um 
exemplo de como uma criança pode exercer um 
papel ativo utilizando “velcro” ou adesivos para 
indicar o início, alterações ou final das atividades. 
Segundo Bosa (2006), este sistema facilita tanto a 
comunicação quanto a compreensão, quando se 
estabelece a associação entre a atividade/símbolos. 

Para crianças mais jovens, que são capazes 
de falar algumas palavras ou emitir sons esponta-
neamente, programas de linguagem individualiza-
dos são importantes para melhorar a compreensão 
e a complexidade da fala (JÚNIOR, PIMENTEL, 
2000). Vale salientar que os pais devem utilizar 
estratégias efetivas e consistentes para encorajar 
a fala e desenvolver as habilidades imaginativas, 
como, por exemplo, focando-se nos interesses 
estereotipados da criança, porém expandindo os 
tópicos de interesse, ao invés de simplesmente 
eliminar os primeiros.

Escola inclusiva 
O processo de inclusão possibilita a abertura 

para o aperfeiçoamento da educação escolar, ben-
eficiando a todos os envolvidos. Porém, a inclusão 
depende não só de uma reforma do pensamento e 
da escola como também de uma formação iniciada 
e continuada dos profissionais da saúde, educação 
(SOUZA, 2012).

O desempenho escolar das crianças com au-
tismo depende do nível do transtorno. Aquelas com 
nível mais grave podem apresentar atraso mental e 
permanecer dependentes de ajuda. As crianças com 
autismo leve, na maioria das vezes, acompanham as 
aulas e os conteúdos didático-pedagógicos (SILVA, 
GAIATO, REVELES, 2012).  

Através da relação com outras crianças da 
mesma faixa etária, o indivíduo com TEA, irá con-
seguir ter um desenvolvimento relevante nas habi-
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lidades sociais, bem como na cognição. A falta da 
relação com o outro, afeta a criança resultando na 
dificuldade de solucionar problemas emocionais, 
assim como, ter menos ganhos educacionais e di-
minuir as chances de desenvolver as habilidades 
sociais (CAMARGO, BOSA, 2009).  

Conclusões
Informações especificas sobre o funciona-

mento autistico são ferramentas essenciais para 
orientar o professor no trato com esse aluno e, 
sobretudo, auxiliá-lo em seu desenvolvimento 
(SILVA, GAIATO, REVELES, 2012). É urgente 
caminhar na direção da educação inclusiva. O 
sucesso desse percurso depende da adequação do 
processo escolar à diversidade dos alunos (MAN-
TOAN, 2010). O tempo escolar deve ser entendi-
do e valorizado como uma etapa da vida do aluno 
que concorre para a formação de sua personali-
dade como um todo.

As dificuldades na socialização surgirão, 
desse modo, é relevante o intermédio por meio 
de brincadeiras, jogos e atividades, do professor 
que consegue perceber essas dificuldades em al-
gumas crianças. Além disso, a criança vai desen-
volvendo seus próprios instrumentos para manter 
as relações.  Quanto mais o ambiente possibilitar 
estratégias e se adaptar às realidades dos mesmos, 
as dificuldades de concentração, de linguagem, al-
guns comportamentos tendem a diminuir (Silva, 
Gaiato & Reveles, 2012).   
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Resumo
Este estudo é fruto de uma pesquisa sobre a 

limitação do exercício do direito de greve dos ser-
vidores públicos pelo Estado Brasileiro. A greve 
percorreu uma grande trajetória durante a história, 
desde sua criminalização inicial até a constituição 
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de um direito. O Brasil tornou o direito de greve 
um direito fundamental na Constituição de 1988, 
restando ser regulamentado por uma lei infracon-
stitucional. A Lei 7.783/89 foi aprovada no ano 
seguinte, mas somente em 2007, o STF estendeu 
seus efeitos aos servidores públicos. Fato este que 
é de grande discussão jurídica e política sobre o 
teor limitante da Lei Federal para o exercício do 
direito de greve pelos servidores públicos. O trab-
alho apresenta e discute os resultados de uma pes-
quisa com professores da rede municipal de ensino 
de Propriá-SE, sobre as dificuldades no exercício 
deste direito para esta categoria de trabalhadores. 

Introdução
A greve foi uns dos primeiros instrumentos 

de pressão utilizados pela classe operária para es-
tabelecer melhores condições de trabalho. Há re-
latos de movimentos reivindicatórios de trabalha-
dores desde a antiguidade. Inicialmente, o Estado 
deu uma conotação delituosa a greve, em seguida 
proporcionou a liberdade no exercício, e por fim, 
tornou-a um direito.

O Estado brasileiro positivou o direito 
de greve na Carta Magna de 1988. A Lei Federal 
7.783/89 regulamentou o exercício desse direito 
cumprindo determinação constitucional, exclu-
indo os servidores públicos. Porém, em 2007, o 
STF estendeu aos servidores públicos os efeitos 
desta lei, que representou uma violenta limitação 
no exercício desse direito. 

Na busca por um entendimento maior so-
bre o exercício do direito de greve pelos servidores 
públicos, esse estudo apresenta uma pesquisa re-
alizada com professores da rede municipal de 
Propriá-SE, com o objetivo de conhecer as dificul-
dades no exercício deste direito para esta categoria 
de trabalhadores.

Revisão de Literatura
Evolução Histórica do Direito de Greve
A greve é um fenômeno que possui raízes an-

tigas, tendo registros de sua incidência desde a Roma 
Antiga no século V a.c, passando pelo Egito no século 

XII a.c., e por França e Alemanha a partir do século 
XIII. De acordo com Moraes Filho (2014), o processo 
de evolução da greve passou por três fases distintas: 
“greve-delito”, “greve-liberdade” e “greve-direito”. 

Na primeira fase, a proibição estatal teve 
como destaque a Lei “Le Chapellier” em 1791 na 
França e os “Combinatio Acts” por volta de 1800 
na Inglaterra. Na segunda fase, o Estado propor-
ciona alguma liberdade aos movimentos grevistas, 
tornando a greve um ilícito civil. Já na terceira fase, 
a greve começa a ganhar formas de um direito, no 
“Piquetes Pacíficos” em 1871 na Inglaterra, e nas 
constituições mexicana de 1917 e alemã de 1919. 

 
O Direito de Greve no Brasil
No Brasil, como em outros países, a greve 

foi inicialmente proibida, passando a punir, poste-
riormente, somente os atos de violência pratica-
dos durante os movimentos grevistas (PRUNES, 
1998). A própria CLT de 1943, apresenta no art. 
723, pena de suspensão ou dispensa de emprego 
nos casos de suspensão coletiva sem prévia au-
torização do tribunal trabalhista, cabendo, no art. 
724, penalidades de multa e cancelamento do reg-
istro ao sindicato que ordenassem a suspensão do 
serviço (MARTINS, 2014).

Somente com a promulgação da Constitu-
ição Federal de 1988, a greve recebeu status de di-
reito e garantia fundamental, nos termos do art. 9º 
da Carta Magna, incluindo-se também na esfera da 
Administração Pública, conforme o art. 37, VII, 
com seus limites definidos por lei específica. Esta 
lei, foi a 7.783/89 editada no ano seguinte, porém 
com seus efeitos apenas para os trabalhadores da 
iniciativa privada.

O Direito de Greve dos Servidores Públicos
O direito de greve dos servidores públicos, 

previsto na CF/88, e não “contemplado” pela Lei 
7.783/89, continuou carente de uma norma regu-
lamentadora, o que não impediu os trabalhadores 
dessa categoria de deflagrar suas respectivas greves. 
Porém, estas eram quase sempre decretadas ilegais 
quando questionadas no Poder Judiciário.  
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Em 2007, a omissão legislativa fez o STF, 
através do julgamento dos mandados de injunção 
670/ES, 708/DF e 712/PA, estender os efeitos da 
Lei 7.783/89 aos servidores públicos. Para Mon-
teiro (2012), este ato contribuiu para a manutenção 
da inefetividade deste direito para esta categoria, 
pois as interpretações judiciais dessa norma infra-
constitucional são claramente limitadoras desse 
direito, contribuindo para sua não concretização.  

Resultados e Discussão
Este trabalho apresenta dados sobre o exer-

cício do direito de greve na visão de professores da 
rede municipal de ensino de Propriá-SE. Os dados 
foram coletados através um questionário fechado 
composto por 3 questões que foram aplicadas em 
40 professores no dia 23 de setembro de 2015, às 
11 h, numa assembleia da categoria.  

Os professores foram questionados sobre a 
importância do direito de greve para os servidores 
públicos, 60% responderam ser muito importante, 
25% importante, 15% pouco importante e para 
0% não é importante. Percebe-se aqui uma consid-
erável aprovação desse direito entre os professores 
que participaram do estudo. 

 Sobre as dificuldades de exercer o direito 
de greve, 65% consideram muito difícil, 30% con-
sideram difícil e 5% um pouco difícil. A dificul-
dade no exercício desse direito é fator presente 
na luta dos professores em suas reividicações por 
melhoria nas condições de trabalho.

A respeito de quem é o principal respon-
sável pela dificuldade no exercício do direito de 
greve, 45% acredita ser o poder executivo, para 
30% é o poder judiciário, para 15% é a própria 
categoria e para 10% é o poder legislativo. Para 
os professores, o poder executivo, aquem estão 
diretamente ligados na administração pública, é o 
grande responsável por inviabilizar esse direito, em 
seguida apontaram o judiciário, devido às decisões 
na maioria das vezes desfavoráveis às suas reividi-
cações, a despolitização da própria categoria e a 
pouca eficiência do legislativo vieram em seguida.

Conclusões
O direito constitucional de greve dos ser-

vidores públicos, teve sua limitação instituciona-
lizada pela Corte Superior, quando esta estendeu 
a eficácia da Lei Federal 7.783/89 para os servi-
dores públicos, dificultando de forma consid-
erável a concretização desse direito. Essa limitação 
refletiu fortemente nos movimentos sociais dos 
servidores públicos, pois estes sofrem com a in-
segurança jurídica ao deflagrar seus movimentos 
reivindicatórios por melhoria em suas condições 
de trabalho. 
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo 

trazer as primeiras impressões da leitura da obra 
literária “Rosaura, a enjeitada”, do autor Bernar-
do Guimarães. Tendo o propósito de fazer uma 
reflexão acerca da obra à luz de referências de 
autores que discutem o tema. Para alcançar o ob-
jetivo proposto operamos com o método da pes-
quisa bibliográfica e indiciário segundo Ginzburg 
(1991). Para o desenvolvimento dessa pesquisa le-
vantamos interrogações: Em qual o contexto foi 
escrita a obra? O que  traz consigo e pode nos 
dizer de uma história? Desse modo, concluímos 
que a obra “Rosaura, a enjeitada” traz consigo o 
contexto do Brasil imperial e escravocrata, bem 
como da Pauliceia e o cotidiano da Academia de 
Direito de São Paulo.  

Introdução 
O presente trabalho tem como objetivo 

trazer as primeiras impressões da leitura da obra 
literária “Rosaura, a enjeitada” do autor Bernardo 
Guimarães, objetivando fazer uma reflexão acerca 
da obra à luz de referências de autores que discu-
tem o tema. Bernardo Guimarães bacharelou-se em 
Direito pela Academia de Direito de São Paulo no 
século XIX, cujos estudantes produziram escritos, 
poesias, romances, jornais e revistas acadêmicas.

Com a intenção de compor o autor e sua 
obra, recorremos a Zica (2007). Assim, Bernardo 
Joaquim Guimarães da Silva nasceu em Ouro Pre-
to, Minas Gerais, em 15 agosto de 1825 e nessa 
mesma cidade faleceu em 10 de marco de 1884, 
matriculou-se na Academia de Direito de São Pau-
lo em 1847, bacharelou-se em Direito, em 1852, 
publicou vários romances, dentre eles “Rosaura, a 
enjeitada”, publicado em 1883, um ano antes de 
seu falecimento. 

Revisão de literatura
 Trazemos como procedimento metodológi-

co de pesquisa a operação histórica de análise de 
fonte, realizando a leitura da obra e mantendo 
sua grafia original. Com isso, desenvolvemos uma 
relação do método indiciário, proposto pelo his-
toriador italiano Carlo Ginzburg (1991), que per-
mite a reconstrução de fatos históricos através de 
pequenas pistas e indícios, apoiado nas técnicas de 
investigação e análise de Morelli, Holmes e Freud. 
Segundo Ginzburg (1989, p. 152) “indícios”, 
“pistas” ou “sinais” caracterizam o “paradigma 
indiciário”, que se define pela “[...] capacidade, a 
partir de dados aparentemente negligenciáveis, de 
remontar a realidade complexa não experimen-
tável diretamente.” Nesse sentido, os “indícios” 
são fundamentais, pois “Se a realidade é opaca, 
existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – que 
permitem decifrá-la.” (GINZBURG, 1989, p. 177). 
Para compreender para além do que está posto na 
obra, recorremos ao pensamento Le Goff  (2003). 
Segundo ele é necessário despir o documento, ou 
seja, despir de suas roupagens enganadoras.

Resultados e Discussões
“Rosaura, a enjeitada”, é um romance do sé-

culo XIX. A trama se passa na cidade de São Paulo, 
onde o autor para além de sua autobiografia trouxe 
a biografia de seus amigos acadêmicos e mineiros 
Alvares de Azevedo (1831-1852) e Aurelino Lessa 
(1828-1861). A leitura da obra traz evidencia que 
o autor esboçou  o texto na época de estudante. 
Traz também retratos de costumes da época, ex-
pressões como “mecê” e “nhô”. Partimos do pres-
suposto que Bernardo Guimarães gotejou a obra 
ainda quando estava em vias de doutoramento na 
Faculdade entre os anos de (1847-1852) período 
de sua formação. 

O autor através da obra interpretou a re-
alidade vivida no cotidiano da Academia de São 
Paulo, bem como da Pauliceia, período anterior do 
enriquecimento da cidade pelo café. Para tal ob-
servamos o seguinte excerto da obra: “Este diálo-
go passava-se entre dois estudantes do quarto ano 
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jurídico de São Paulo. Tinham acabado de jantar e 
ainda se achavam à mesa em casa de Frederico, que 
morava só, no alto da Consolação, um dos bair-
ros mais isolados e solitários da cidade”. (GUI-
MARÃES, p.102).

Desse modo, torna-se essencial entender 
como Bernardo Guimarães, pela sua obra “Ro-
saura, a enjeitada”, interpretou a realidade vivida. 
O autor relatou em sua trama personagens que 
viviam romances impossíveis dentro do contexto 
social do Brasil império, deste modo nos levou a 
refletir um contexto escravocrata, quando em seu 
texto trouxe o seguinte fragmento: “a formosa es-
crava do Sr. Basílio era preciso um supremo esfor-
ço de imaginação para acreditar que era realmente 
uma escrava. Sua tez branca e delicada, os mag-
níficos cabelos escuros” (GUIMARÃES, p.111). 
Quando nos propomos conhecer esse romance, 
estamos nos esforçando em pensar o autor e a 
educação/ e compreender como ele se constituiu 
em um tempo e espaço específico – sua formação 
intelectual na Academia de Direito de São Paulo. 

Conclusões
Mediante discussões apresentadas, podem-

os concluir que Bernardo Guimarães, através da 
obra “Rosaura, a enjeitada”, não apenas trouxe a 
narrativa de romances da época. O autor trazia 
também relatos da realidade vivida por ele e seus 
companheiros acadêmicos através de biografias. A 
obra trazia consigo o contexto do Brasil imperial 
e escravocrata, bem como destacando aspectos da 
cidade de São Paulo. O autor esboçou a obra ainda 
quando estudante, tendo em vista que interpretou 
a realidade vivida no cotidiano da Academia de Di-
reito de São Paulo.
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Resumo
Encarada como uma das mais célebres ob-

ras do escritor russo Fiódor Dostoievski, “Crime 
e Castigo”, traz em seu bojo a teoria do homem 
extraordinário. Em virtude de seu teor revolu-
cionário, faz-se importante estudar sua reper-
cussão para o Direito. Por conta disso, busca-se 
analisar a Teoria do Homem Extraordinário, en-
trelaçando-a com o Poder Constituinte Originário, 
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sob o enfoque jurídico. Trata-se, em verdade, de 
uma pesquisa bibliográfica, de caráter documental, 
focada numa abordagem qualitativa. Verificou-se, 
após as análises realizadas, a semelhança entre o 
Poder Constituinte Originário e o pensamento 
raskolnikoviano, constatando-se que em ambos, se 
bem sucedido, não haveria crimes por, justamente, 
por romper a ordem jurídica vigente.

Introdução
A teoria de Raskolnikov revela-se impor-

tante para a dogmática jurídica, o que, por con-
seguinte, redunda na vasta utilidade de um estudo 
mais aprofundado, trazendo a casuística esboçada 
pelo livro para a seara jurídica. Trata-se, então, do 
objetivo geral, que é analisar juridicamente a refer-
ida teoria. Ademais, compará-la com as noções ju-
rídicas do Poder Constituinte Originário. Por ser 
uma pesquisa bibliográfica-documental, cuja abor-
dagem se deu de forma qualitativa, foram coleta-
dos e, por conseguinte, analisados livros clássicos 
da Literatura, artigos científicos, obras doutrinárias 
e a Carta Magna de 1988.

Revisão de literatura
O Poder Constituinte Originário é aquele 

que impõe a vigência de uma nova Constituição 
(BARROSO, 2009). Nesse sentido, parcela doutri-
na o entende como absoluto por não se ligar aos 
ditames do ordenamento jurídico pretérito, en-
quanto uma outra visão, que adota uma reanálise 
democrática desse poder, tende a condicioná-lo a 
certos limites.

Dito isso, importante notar o que regis-
tram Mendes e Branco (2014, p. 105) “quem tenta 
romper a ordem constitucional para instaurar out-
ra e não obtém a adesão dos cidadãos não exerce 
poder constituinte originário, mas age como rebel-
de criminoso.”. Em síntese, ao destituir revolucio-
nariamente um ordenamento jurídico, por óbvio, a 
ele não mais se aterá. 

 Voltando-se para a seara literária, sobres-
salta nas páginas de Crime e Castigo a teoria desen-
volvida pelo protagonista Rodion Romanovitch 

Raskolnikov. De acordo com esta, há dois perfis de 
seres, a saber, os ordinários e os extraordinários:

[…] as subdivisões, naturalmente, são in-
finitas, mas os traços que distinguem ambas as 
categorias são bastante nítidos: em linhas gerais, 
formam a primeira categoria, ou seja, o material, 
as pessoas conservadoras por natureza, corretas, 
que vivem na obediência e gostam de ser obedi-
entes. A meu ver, elas são obrigadas a ser obedi-
entes porque esse é o seu destino, e nisso não há 
decididamente nada de humilhante para elas. For-
mam a segunda categoria todos os que infringem 
a lei, os destruidores ou inclinados a isso, a julgar 
por suas capacidades. Os crimes desses indivíduos, 
naturalmente, são relativos e muito diversos; em 
sua maioria eles exigem, em declarações bastante 
variadas, a destruição do presente em nome de 
algo melhor. Mas se um deles, para realizar sua 
ideia, precisar passar por cima ainda que seja de 
um cadáver, de sangue, a meu ver ele pode se per-
mitir, no seu interior, na sua consciência passar 
por cima do sangue – todavia, conforme a ideia 
e suas dimensões. (DOSTOIESVSKI, 1866/2009, 
p. 269-270).

Do trecho exposto, conclui-se que há uma 
separação entre aqueles que, se deixados por conta 
própria, sempre viverão de acordo com o orde-
namento vigente de sua época, e aquelas capazes 
de rompê-lo, mesmo à custa da execução daquilo 
que, antes dessa movimentação, seja considerado 
um crime. 

Resultados e Discussão 
Constata-se que a teoria raskolnikoviana, 

muito antes de uma mera abstração literária, é re-
flexo de um tipo de pensamento, que teve forte 
impacto no mundo até meados do século XX, 
baseado em excessos racionalistas, o qual o escri-
tor Dostoiévski acompanhou enquanto germi-
nava. Após uma análise dessa teoria, observa-se 
que aqueles catalogados como extraordinários, no 
mais das vezes, seriam os agentes do Poder Con-
stituinte Originário. Ratifica-se, portanto, o enten-
dimento de que recente é tão somente o estudo da 
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teoria, mas aquele está presente há muito tempo 
na história humana. Assim, apesar de estudos mais 
modernos imporem certas limitações, não se pode 
afirmar que elas sempre estiveram presentes ao 
longo da formação das mais variadas civilizações, 
sendo, muitas das vezes, o Poder Constituinte 
Originário exercido de forma que hoje considera-
se por ilegítima. 

Conclusões 
Em razão do exposto, extrai-se que, para 

ser legítimo, o Poder Constituinte Originário 
(analogamente, o Homem Extraordinário) ne-
cessita do apoio do povo, visto que este é o 
titular do poder, e também do respeito a certos 
limites, especialmente aos relativos a direitos 
fundamentais. Ademais, a revolução, por meio 
do Poder Constituinte Originário, consiste na 
dissolução da ordem jurídica vigente. Estaria 
intimamente ligada ao que dita a Teoria do 
Homem Extraordinário, no tocante àqueles 
que lideram mudanças no contexto sociopolíti-
co. Não se pode deixar de ter em mente, en-
tretanto, que a história nos fornece incontáveis 
exemplos de Estados fundados sem o apoio 
popular e o respeito a limitações essenciais, 
não cabendo aqui ignorar a realidade histórica, 
mas antes mostrar que, sendo ilegítimo, clama 
esse Estado por novos exercícios do Poder 
Constituinte Originário.
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Resumo: 
Esta pesquisa tem como objetivo consci-

entizar os cidadãos sobre os seus direitos à saúde 
pública e às garantias que os mesmos possuem 
perante o Estado, além da proteção do Poder Ju-
diciário nos casos em que tais direitos forem ne-
gados. Para atingir esse objetivo, utilizou-se como 
metodologia a pesquisa participante. Quanto ao 
instrumento, aplicou-se um questionário compos-
to por 05 (cinco) perguntas, que contemplavam a 
temática deste estudo. Participaram da pesquisa 
198 pessoas, as quais se inseriam como clientes e 
feirantes do Mercado Municipal Albano Franco, 
no município de Aracaju (SE). Após a aplicação 
desse instrumento, constatou-se se os entrevis-
tados apresentavam ou não informações sobre o 
Sistema Único de Saúde (SUS). Em seguida, efet-
uou-se uma exposição oral objetivando esclarecer 
esse público acerca das dúvidas detectadas na 
pesquisa sobre a saúde pública no contexto 
brasileiro. A partir dos resultados obtidos, 
constatou-se a desinformação e a insatisfação 
dos usuários do SUS, que têm os seus direitos 
desrespeitados, ferindo o princípio da dignidade 
humana. Espera-se que este artigo amplie o con-
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hecimento constitucional e legal dos usuários da 
saúde pública, objetivando a redução de sequelas 
oriundas da não efetivação do direito à saúde e a 
defesa do acesso à saúde como um direito humano 
universal. 

Introdução 
A saúde pública de qualidade deve ser ga-

rantida a toda a população brasileira, e é assegurada 
através da Constituição Federal de 1988, respon-
sável por instituir o Sistema Único de Saúde (SUS). 
No setor de saúde, esse sistema foi, inicialmente, 
de grande valia, todavia, atualmente caracteriza-se 
como um dos grandes desafios a serem vencidos 
no Brasil, pois a luta contra a falta de médicos e a 
precária infraestrutura dos hospitais, além do fun-
cionamento inadequado dos postos de saúde, cen-
tros de saúde e do Programa Saúde da Família, que 
compromete a atenção aos cidadãos na realização 
de ações preventivas, assim como no tratamento 
das doenças na fase inicial, atingindo diariamente 
os brasileiros que tentam, diariamente, utilizar 
os serviços disponibilizados pela saúde pública 
brasileira (DINIZ, 2014).

Diante desse contexto a presente pesquisa 
tem como objetivo conscientizar os cidadãos so-
bre os seus direitos à saúde pública e às garantias 
que os mesmos possuem perante o Estado, além 
da proteção do Poder Judiciário nos casos em que 
tais direitos forem negados. 

Materiais e métodos 
Utilizou-se como estratégia metodológica a 

pesquisa participante, em que o ponto de origem 
deve estar situado em uma perspectiva da realidade 
social que utiliza técnicas como entrevistas, inte-
ração dos pesquisadores nos processos e em tra-
balhos de campo (BRANDÃO; BORGES, 2007). 

Participaram dessa investigação 198 pes-
soas, as quais se inseriam como clientes e feirantes 
do Mercado Municipal Albano Franco, no mu-
nicípio de Aracaju (SE), sendo este local de fácil 
acesso aos usuários, possibilitando um público 
numeroso e diversificado, com pessoas de 

várias classes sociais, e faixas etárias, etc. 
Essas pessoas responderam a um questionário 
composto por 05 (cinco) perguntas referentes à 
temática deste estudo, com uma opção de resposta 
dentre duas alternativas (SIM ou NÃO) oferecidas.

Após a aplicação desse instrumento, con-
statou-se se os participantes possuíam conhe-
cimento sobre o SUS. Em seguida, efetuou-se 
uma exposição oral objetivando esclarecer esse 
público-alvo acerca das dúvidas detectadas na 
pesquisa sobre a saúde pública no contexto 
brasileiro. Essa ação social foi encerrada 
com disponibilização de folders explicativos.

Resultados e Discussão 
Os dados da presente pesquisa revelaram 

que a grande maioria dos entrevistados (84%) são 
usuários Sistema Único de Saúde (SUS), e dentre 
estes 143 classificaram-no como regular, ruim e 
péssimo, representando aproximadamente 72% 
dos que responderam à pergunta “Como foi o seu 
atendimento pelo SUS?”, evidenciando a insatisfa-
ção polular. Esses números demonstram o quanto 
o SUS ainda precisa se aprimorar, apesar dos avan-
ços conquistados.  

Além disso, uma parcela de aproximada-
mente 53% dos entrevistados não analisam as 
propostas dos políticos sobre a saúde pública 
no período eleitoral, o que é preocupante, pois 
os indivíduos, mesmo compreendendo a im-
portância de um sistema de saúde satisfatório, 
não são politizados e nem se interessam em 
serem ativistas de seus direitos e, consequent-
emente, não exigem seus direitos das pessoas 
responsáveis por incrementá-los. 

Outro ponto interessante foi que mui-
tos cidadãos desconheciam certos direitos 
básicos, como a possibilidade de, em caso de 
urgência, não entregar a carteirinha do SUS 
(aproximadamente 58% desconhecia essa 
informação). Isto ocorre devido à principal-
mente à falta de conhecimento acerca das nor-
mas de funcionamento do SUS, bem como, à 
mínima divulgação pública sobre o acesso e 
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os direitos à saúde e, por fim, à complexidade 
da linguagem presente nos textos legislativos.  

É importante mencionar a dificuldade para 
realizar uma análise dos dados mais aprofundada 
em decorrência da escassez de pesquisas que 
tratem do objetivo desta investigação científica. 
Por outro lado, nosso estudo torna-se relevante 
justamente por isso, não se configurando como 
uma limitação da presente pesquisa. 

Ademais, os resultados foram conclu-
sivos acerca da falta de informação da popu-
lação sobre os seus direitos à saúde pública 
brasileira e ao descaso desse público, o que vai 
de encontro à dignidade da pessoa humana e 
causa impacto nos direitos humanos, já que 
tais direitos são garantidos pela Constituição 
Federal de 1988, pela Declaração Universal 
de Direitos Humanos e por diversas leis in-
fraconstitucionais, que asseguram o direito à 
saúde através de políticas e ações públicas ga-
rantidas pelo Estado.   

Conclusões 
Evidenciou-se o quão a população se en-

contrava insatisfeita com a saúde pública e desin-
formada sobre seus direitos, pois acredita-se que 
o Estado cumpre de forma inadequada e exígua 
sua obrigação de fornecer serviços de saúde aces-
síveis, eficazes, eficientes e de boa qualidade, para 
todos, sem exceção. A saúde é um dos direitos 
humanos do cidadão e não se caracteriza apenas 
como ausência de doença, mas como um bem-
estar biopsicossocial.

A realização deste estudo possibilitou alca-
nçar o objetivo proposto, pois compreendeu-se a 
realidade estudada, e pôde-se intervir nesse con-
texto social, o que viabilizou a socialização de con-
hecimentos com o público-alvo, oportunizando-os 
sanar dúvidas sobre o SUS, o qual deve abranger as 
necessidades do ser humano voltadas à prevenção, 
promoção e recuperação da saúde. Esperamos que 
esta investigação contribua para o incremento de 
pesquisas acerca dos desconhecimentos acerca da 

saúde pública e proporcione uma reflexão sobre o 
SUS com o intuito de subsidiar projetos de melho-
ria da qualidade de vida para a população. 
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Resumo: 
O presente trabalho busca mostrar de for-

ma concisa a origem e o crescimento do uso da 
nanotecnologia no mundo globalizado e a conse-
quente intervenção do estado na vida dos cidadãos. 
Também é feito uma análise desse uso nocivo da 
tecnologia e a invasão a privacidade e o direito 
ao esquecimento que apesar de pouco abordado 
pelos doutrinadores é um instituto antigo no di-
reito pátrio e que por conta das novas tecnologias 
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encontra-se ameaçado. Busca-se também por meio 
desse artigo, tornar de conhecimento do leitor o 
que vem a ser o direito ao esquecimento, e a sua 
importância para a garantia da dignidade da pessoa 
humana em uma sociedade onde as informações 
circulam com enorme rapidez e facilidade. Além 
disso, o objetivo do trabalho é demonstrar como a 
utilização dessa nova ciência pelo Estado, através 
do controle social pode ferir direitos e garantias 
fundamentais como a honra, a imagem, a intimi-
dade e a vida privada das pessoas, trazendo assim 
inúmeras consequências. 

Introdução
A nanotecnologia, uma ciência nova 

que possui a capacidade de manipular átomos e 
molécula, vem ganhando grande destaque a nível 
internacional, pelo fato ser utilizada para fabricar 
diversos produtos e equipamentos, os quais ten-
dem a melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Entretanto, apesar de ser grande a expec-
tativa para que ela venha a produzir equipamentos 
utilizáveis tanto na indústria, como no dia a dia por 
todas as pessoas, pelo fato de se tratar de uma ciência 
pouco conhecida deve ser tratada com bastante cau-
tela, já que é impossível medir suas consequências.

Dessa forma, a grande preocupação se refere 
ao uso dessa tecnologia pelo Estado para exercer 
o controle social perante toda a população. Nesse 
sentido, pelo fato de já existir casos em que micro-
chips são implantados em humanos, o receio de 
muitos é que instrumentos como esses sejam uti-
lizados pelo Estado, e acabem por fornecer dados e 
informações pessoais dos integrantes da sociedade.

Logo, o fato de através da nanotecnologia 
esses dados serem divulgados, vai de encontro a 
direitos e garantias individuais como a honra, a im-
agem, a vida privada e o direito ao esquecimento, 
por exemplo. Sendo este último, um direito recen-
te que tem como objetivo evitar que informações e 
fatos ocorridos no passado sejam divulgados.

Destarte, em uma sociedade marcada pela 
facilidade na circulação de informações, o escopo 
do presente trabalho é relacionar o uso da nano-

tecnologia com a proteção ao direito ao esqueci-
mento, para que assim haja uma ponderação com 
relação ao controle social do Estado, bem como o 
respeito e garantia a esse direito.

Materiais e métodos 
Inicialmente foi desenvolvida uma pesquisa 

teórica-bibliográfica que proporcionou uma melhor 
compreensão da Legislação pertinente ao tema. Em 
seguida foi utilizado método dedutivo, partindo-se da 
aplicação geral do tema para se chegar à analise dos 
casos concretos trazidos pela jurisprudência. 

.  
Resultados e Discussão 
Os resultados ainda estão em processamento. 

Conclusões 
Depois de todo o exposto podemos com-

preender melhor a importância e a complexidade 
do tema abordado. Onde, no mundo em que vi-
vemos as informações são compartilhadas em se-
gundos e em escala global. Os prejuízos causados 
por notícias da nossa vida privada sejam elas ver-
dadeiras ou falsas divulgadas na internet são incal-
culáveis. E é nesse senário que temos a nanotecno-
logia sendo inserida em nossas vidas.

Dessa forma, é necessário que o uso dessas 
novas tecnologias seja moderado, buscando equili-
brar o uso delas com o direito a individualidade de 
cada um. Assim, colocar a nanotecnologia a dis-
posição para o controle social é algo muito arrisca-
do, mas como já dito se utilizado de forma contro-
lada renderá bons frutos para a comunidade.

Portanto, para se alcançar o que a sociedade 
atual precisa, devemos fazer uso de tudo que a tec-
nologia tem a nos oferecer, mas em coalizão com 
os direitos previstos no artigo 5° da Constituição 
Federal e incluindo neles o direito ao esquecimento.
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Resumo: 
Esta investigação trata da  identidade do 

professor da educação básica nas áreas rurais. Ob-
jetivou analisar a configuração atual da identidade 
do professor das áreas rurais e suas relações com 
as políticas públicas de educação e formação hu-
mana. Nesse contexto o professor convive com 
um jogo de interesses na instância das políticas 
públicas, cujas articulações impõem grandes desa-
fios para que sua prática pedagógica não se des-
vie do objetivo da formação e emancipação hu-
mana.  Esta pesquisa mostra o desafio de educar 
em meio a conflitos políticos, sociais, emocionais, 
tendo que enfrentar os contrastes presentes na 
prática do ensinar nas áreas rurais. A metodologia 
ser utilizado nesta investigação tem inspiração di-
alética, no materialismo histórico, o que é comum 
aos autores que fundamentam o seu marco teóri-
co (BEZERRA-2007-200-2009, TARDIF-2005, 
NÓVOA-1999, SILVA-2003, dentre outros). No 
primeiro momento referencial teórico. No segun-
do, faremos a pesquisa empírica o estudo de Gru-
po Focal que será desenvolvida durante o curso de 
Mestrado de Educação. Essa pesquisa  é  resultado  
da dissertação  de  Mestrado  em  Educação  e  
se  encontra  em  andamento.  A  orientação  é  
da Profª. Drª  Ada Augusta Celestino Bezerra. A 
hipótese é a de que a  identidade do professor das 
áreas rurais é construída a partir dos seus saberes 
experienciais e docentes, da convivência com as 
políticas públicas e com o contexto sócio-políti-
co-cultural. O resultado desta pesquisa se dá pela 
importância de ajudar os profissionais da educa-
ção aprimorar seus conhecimento dando ênfase 
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na identidade do professor das áreas rurais como 
profissional e ser humano. 

Introdução
A educação é uma prática social ampla que 

contempla a formação do homem em suas múltip-
las dimensões, inclusive no que se refere ao mundo 
do trabalho, transformando-o em um ser político, 
social e emocional, assim humanizando-a e à so-
ciedade. A ênfase na identidade do professor das 
áreas rurais como profissional e ser humano, parte 
do pressuposto de que na base das dificuldades da 
prática educativa, reside sempre a questão da iden-
tidade e da alteridade.

O método a ser utilizado nesta investiga-
ção utilizado tem inspiração dialética, no mate-
rialismo histórico, o que é comum aos autores 
que fundamentam o seu marco teórico (BE-
ZERRA-2007-2008-2009, TARDIF - 2005 , 
NÓVOA-1999, SILVA-2003, dentre outros). No 
primeiro momento parte de uma revisão do referen-
cial bibliográfico. No segundo momento, faremos a 
pesquisa empírica que se configurará como um es-
tudo de Grupo Focal que será desenvolvida durante 
o curso de Mestrado de Educação, que ensejará a 
construção de conhecimento sobre a problemática 
da identidade do  professor das áreas rurais. 

Para Pimenta (2006), o estudo de Grupo 
Focal constitui-se em um tipo pesquisa qualitativa 
que representa um processo muito rico de coleta 
de dados, uma vez que além de informações ver-
bais, possibilita também observar as reações dos 
membros do grupo. É um procedimento vincula-
do a abordagem qualitativas de pesquisa, podendo 
ser, um recurso auxiliar na elaboração de question-
ários (no caso, para o levantamento de possíveis al-
ternativas para as questões estudadas). A hipótese 
é a de que analisar a identidade atual do profes-
sor das áreas rurais implica a análise das políticas 
públicas para a educação nesse espaço – inclusive 
de formação docente (inicial e continuada) - e do 
contexto sócio-político pedagógico, enfatizando a 
relação existente entre políticas, educação e con-
strução de identidades.  

“Revisão de literatura”
A identidade do Professor da educação 

básica das áreas rurais .
Falar de educação nas áreas rurais é tratar dos 

avanços e lacunas ocorridos no processo da edu-
cação nos últimos tempos, porque se percebe que 
houve alguns avanços no que se refere às tecnolo-
gias relacionadas a alimentos, maquinário e produ-
tos do campo, aos  movimentos sociais, mas não 
em relação às condições de trabalho e formação do 
professor que continuam aparentando desamparo.

De fato, a educação nas áreas rurais tem se 
caracterizado como um espaço que acumula pre-
cariedades e descasos ao longo dos anos, especial-
mente pela insuficiência de políticas públicas diante 
das necessidades das populações que lá residem, 
em detrimento da região, do país e do planeta. Essa 
situação tem repercutido nesta realidade social, na 
ausência de estradas apropriadas para escoamento 
da produção; na falta de atendimento adequado à 
saúde ; na falta de assistência técnica; no não acesso 
à educação básica e superior de qualidade, entre 
outros, conforme ratifica Ferreira (2011).

A construção da identidade é algo inerente 
à condição humana, e ela ocorre em várias fases da 
vida humana; segundo a psicologia é algo que per-
passa a vida do homem até formar seu núcleo indi-
vidual, ou seja, embora se construa no decorrer do 
processo ela está relacionada também à coletividade 
e ao modo como o homem se ver no meio social. 

Resultados e Discussão 
O resultado desta pesquisa se dá pela im-

portância de ajudar os profissionais da educação 
aprimorar seus conhecimento dando ênfase na 
identidade do professor das áreas rurais como 
profissional e ser humano. 

Conclusões 
O presente trabalho visa contribuir para o 

profissional da educação uma maior compreensão 
da complexidade da relação das políticas públicas 
frente a educação básica rural, a qual está relacio-
nada a construção da identidade do professor .
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Resumo: 
Visando uma educação de qualidade, os 

professores teriam de construir as competências 
necessárias para o exercício profissional, a fim de 
alcançar uma prática docente de qualidade no pro-
cesso ensino aprendizagem com os alunos da EJA. 
Sendo assim, o objetivo desse artigo é fundamen-
tar a observação direta da prática dos professores 
que atuam na educação de jovens e adultos (EJA), 
a partir de uma construção qualitativa bibliográfica 
à luz de diversos autores (Nóvoa, Tardif, Lessard 
e Bezerra), com foco nos processos de ensino e 
aprendizagem. O método utilizado tem inspira-
ção dialética, o que é comum aos autores citados. 
A hipótese é a de que compreender a prática do-
cente na  EJA, focada nos processos de ensino e 
de aprendizagem, bem como na qualidade social 
da educação, implica a prévia clareza da especifici-
dade dessa modalidade de ensino e do trabalho do 
professor reflexivo nesse contexto. Constatou-se 
com o resultado da pesquisa a importância de es-
tudar a prática docente do professor da EJA, pos-
sibilitando garantir a nova geração desses alunos 
uma educação de qualidade proporcionando o seu 
desenvolvimento cognitivo.

Introdução
Este artigo busca investigar como se dá a 

prática reflexiva no cotidiano do trabalho docente 
na educação de jovens e adultos, visando contri-
buir, a partir de uma construção de cunho bibli-
ográfico, para a compreensão do cotidiano desse 
profissional.  Nós partimos do pressuposto de 
que é importante conhecer o trabalho desenvolvi-
do diuturnamente pelo professor da EJA ou de 
qualquer outra modalidade de ensino, embora ao 
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longo das últimas décadas, os especialistas da edu-
cação têm-se esforçado por racionalizar o ensino, 
procurando controlar a priori os fatores aleatórios 
e imprevisíveis do ato educativo, expurgando o 
quotidiano pedagógico, como incapaz de contri-
buir para o trabalho escolar propriamente dito, o 
que é assegurado também por Nóvoa (1995). Acr-
editamos que o cotidiano é um espaço onde tam-
bém se faz a história, dos sujeitos, das instituições 
e da sociedade.

O principal objetivo da educação é a eman-
cipação humana, como demonstra Saviani (2008), 
daí porque desenvolve uma visão crítica do mun-
do, inclusive da esfera do trabalho; transforman-
do-o em um ser político, social e emocional, a 
educação o humaniza e à sociedade. Daí surge o 
grande desafio. Quem é este profissional que está à 
frente do processo formal de educação? Como se 
deu sua formação de professor? Qual a sua prática 
pedagógica reflexiva quando se vê objeto de ar-
ticulações políticas, tendo que enfrentar grandes 
desafios em sua ação ética e humana.

O desejo de desenvolver o referido artigo 
partiu da inquietação sobre a compreensão de 
como ocorre à prática pedagógica no cotidiano 
dos professores na educação de jovens e adultos, 
modalidade de ensino que acumula dívidas históri-
cas para com o seu público, inclusive no que se 
refere à formação docente. Desse modo justifi-
camos a investigação por sua relevância. Trata-se 
de uma relação marcada por interações sociais en-
tre seres humanos que se importam e se preocu-
pam uns com os outros, e com o futuro que estão 
a (re) construir. 

“Revisão de literatura”
Entendendo a educação de Jovens e Adul-

tos (EJA)
Os termos educação de adultos, educação 

popular, educação não-formal e educação comu-
nitária são usados muitas vezes como sinônimos, 
mas não são. Os termos educação de adultos e 
educação não-formal referem-se à mesma área dis-
ciplinar, teórica e prática da educação. No entanto, 

o termo educação de adultos tem sido populariza-
do especialmente por organizações internacionais 
como a UNESCO, para referir-se a uma área espe-
cializada da educação.

Para Bezerra (2012), a educação de jovens 
e adultos é entendida como um conjunto de to-
dos os processos educativos organizados, qualquer 
que seja o seu conteúdo, nível e método, formais 
ou não formais, independentemente de se pro-
longarem ou substituírem a formação inicial em 
escolas, faculdades e universidades, bem como 
na aprendizagem de um ofício, graças aos quais 
pessoas consideradas adultas pela sociedade a que 
pertencem, venham a melhorar suas qualificações 
técnicas ou profissionais, aperfeiçoar suas habili-
dades e/ou enriquecer seus conhecimentos, com o 
objetivo de: completar um nível de educação for-
mal; adquirir conhecimentos e habilidades em um 
novo campo, e/ou refrescar ou atualizar seus con-
hecimentos em um campo particular. (p. 19. Trad. 
BEZERRA, 2012).

Resultados e Discussão 
O resultado desta pesquisa se dá pela im-

portância de ajudar os profissionais da educação 
aprimorar seus conhecimentos dando ênfase na 
educação de jovens e adulto e a prática docente. 

Conclusões 
O presente trabalho visa contribuir para o 

profissional da educação uma maior compreensão 
da complexidade da educação EJA, a qual está re-
lacionada a prática docente .
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Resumo: 
O objetivo do marketing é criar meios de 

aproximação entre o cliente e o produto a ser 
ofertado pelo mundo mercadológico. A perspec-
tiva de atendimento ao público alvo é a base do 

pensar criativo e elucidativo do marketing deve 
ter como base a perspectiva de percepção do cli-
ente ou publico alvo, na maioria dos casos pessoas 
ouvintes e falantes nativos da língua portuguesa. 
No caso da população surda, a perspectiva de al-
cance deve ter viés direcional para os símbolos não 
verbais e que contemplem o mais alto grau de sig-
nificado linguístico. Objetivou-se indicar o público 
surdo como sujeitos consumidores e que merece 
ser atendido com a utilização dos signos linguísti-
cos que representem de forma clara os produtos e 
suas marcas, através do marketing.  

Introdução 
O trabalho aborda os aspectos do market-

ing na perspectiva de atendimento ao público dife-
renciado, os surdos. A possibilidade é vista com 
real necessidade mercadológica atual. Leva em 
conta o aspecto de marketing, elo de entendimen-
to entre consumidores e produtores, na tentativa 
de consolidar a venda de determinado produto 
para a comunidade surda. Então, leva em conta o 
principal papel do marketing e o alcance e as pos-
sibilidade de interação com a comunidade surda, 
manter dessa forma, foco nas principais necessi-
dades do mercado atual. 

Materiais e métodos 
Foi utilizada, para a coleta de dados e infor-

mações, a revisão bibliográfica pautada no método 
de análise de conteúdo. Um dos principais con-
ceitos abordados no trabalho é a visão de Kotler 
(1996, p.33) indicando que o “marketing significa 
trabalhar com mercados, os quais, por sua vez, ex-
pressam a tentativa de realizar as trocas em poten-
cial com o objetivo de satisfazer às necessidades 
e aos desejos humanos”. Outro aspecto abordado 
o perfil comunicativo geralmente verificado na 
pessoa com surdez. Também foi contemplada a 
leitura e a interpretação dos signos linguísticos, 
presentes no marketing utilizados pelas empresas. 
Importante aspecto, pois, para os surdos, a comu-
nicação é marcada, principalmente, por elementos 
visuais.
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Resultados e Discussão 
Segundo Kotler (1996, p. 33), o conceito de 

marketing está estreitamente relacionado ao conceito 
de mercado, de modo que “marketing significa trab-
alhar com mercados, os quais, por sua vez, significam 
a tentativa de realizar as trocas em potencial com o 
objetivo de satisfazer às necessidades e aos desejos 
humanos”. Sendo assim, ele pode ser considerado 
como uma atividade humana que objetiva atender 
demandas das mais variadas, por meio dos processos 
de troca (KOTLER, 1996, p. 33). No entendimento 
deste autor, tais demandas, isto é, as necessidades e 
desejos humanos, constituem o ponto de partida no 
estudo marketing.  Richers (1996), em seu livro “O 
que é marketing”, apresenta considerações elucida-
tivas acerca dessa matéria e também propõe uma 
definição. Segundo ele, o termo sofreu modificações 
conceituais. A conceituação hegemônica, que assim 
permaneceu por considerável período de tempo, era 
a da Associação Americana de Marketing (AMA), 
que o concebia como as atividades que abrangiam a 
troca de bens e serviços entre consumidores e produ-
tores. Depois de numerosas críticas, houve a amplia-
ção da compreensão do termo, sendo que ele não 
estaria mais restrito à atuação de empresas privadas. 
Levando em conta as transformações pelas quais 
passou, Richers (1996, p. 18) define marketing como 
sendo “as atividades sistemáticas de uma organiza-
ção humana voltadas à busca e realização de trocas 
para com o seu meio ambiente, visando benefícios 
específicos”. O primeiro conceito exposto acima 
traz consigo um elemento significativo para a com-
preensão de como o marketing pode ser tornar uma 
prática inclusiva. Tal elemento é parte integrante de 
sua razão de ser, qual seja, o objetivo de satisfazer às 
necessidades e aos desejos de um grupo. Sem ele, não 
haveria marketing. A concretização desse objetivo, 
por sua vez, acontece por meio de um processo espe-
cífico, que é o da troca, tal como apontam as demais 
definições. Dispensa demonstração a assertiva de que 
cada grupo social possui suas próprias demandas, as 
quais deseja que atendam às suas especificidades, se-
jam elas físicas, psicológicas, comportamentais ou de 
qualquer outra ordem. Sendo assim, é razoável dizer 

que o não atendimento ou o atendimento “não per-
sonalizado” (leia-se homogeneizante, isto é, aquele 
que considera todo consumidor como sendo igual) 
dessas demandas pode gerar certo desconforto no 
grupo cujas necessidades não foram contempladas 
pelo marketing das empresas que fornecem um de-
terminado produto.  Para entender como esse grupo 
de necessidades específicas é visto através do mar-
keting, é imperiosa a menção de outro conceito, que 
está estreitamente vinculado ao conceito de troca: o 
de mercado. Grosso modo, Kotler (1996) define-o 
como sendo consumidores potenciais que têm ne-
cessidades e desejos semelhantes, e que estejam disp-
ostos e possuam meios para fazer trocas, a fim de que 
tenham suas demandas atendidas. Diz ainda que “o 
tamanho do mercado depende do número de pessoas 
que possuem tanto: 1. um interesse no objeto como 
2. Uma disposição para oferecer os recursos exigidos 
(KOTLER, 1996, p. 33)”.  A partir desse conceito, 
torna-se mais evidente como aquele grupo é visto 
pelo marketing: como um mercado, muito embora 
este ainda seja pouco explorado. Tal situação reclama 
o seguinte questionamento: por que esse mercado 
não tem atraído satisfatoriamente o interesse das 
empresas? Embora não seja o objetivo deste escrito 
apresentar respostas definitivas a essa pergunta, mas 
antes promover uma discussão sobre a questão, será 
necessário, para esboçarmos algumas conclusões, re-
tomarmos alguns critérios segundo os quais acontece 
a escolha de um mercado consumidor. Assim, é pos-
sível desenvolver o marketing que atenda as pessoas 
ouvintes e as pessoas surdas de forma dinâmica e ac-
ertada. O público surdo está constantemente criando 
identidade e independência, formando novo grupo 
de consumidores, conquistando o mundo em sua 
volta, seja por via da legislação ou convivência social. 

Conclusões 
Contar com as diferentes funções da lingua-

gem para ancorar a criação do marketing é saber 
usar de forma inteligente um os aspectos comuni-
cativos disponíveis. Entenda-se com isso, não uma 
abordagem mínima como em alguns casos ocorre 
nas traduções televisivas, em que o intérprete de 
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libras aparece no canto da tela em espaço mínimo, 
fato que causa complicações no entendimento da 
mensagem uma vez que a língua é visual e que os 
signos devem comportar aspectos ligados às ex-
pressões da face. Mas, uma proposta mais ampla e 
que os símbolos tenha tanta importância quanto os 
que são apresentados para o publico ouvinte. A co-
munidade surda expressa excelente potencial de per-
cepção, leitura e interação através da visão. O mer-
cado necessita ampliar as possibilidades de diálogo 
com a comunidade e conquistar novo público.
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Resumo
Essa pesquisa tem como objetivo com-

preender o processo de inserção dos professores 
primários nas cadeiras públicas do século XIX. O 
marco espaço temporal deve-se às fontes oficiais, 
nesse caso, as provas de candidatos aos concursos 
gerais para professores de primeiras letras encon-
tradas durante a investigação e com as quais se ini-
ciam e se encerram as reflexões, de 1832 a 1858. 
Em relação às fontes adotadas durante a pesquisa, 
destacam-se as legislações referentes à instrução 
pública, os exames de candidatos à docência, os 
pareces das bancas de examinadores de concurso 
público e os jornais do período em questão. O es-
tudo caracteriza-se como pesquisa bibliográfica e 
documental, embasada nos pressupostos teórico-
metodológicos da História Cultural, utilizando-se 
do método indiciário de Carlo Ginzburg (1989), 
baseado em indícios. Para tanto, apoia-se nas cate-
gorias analíticas de configuração, de Norbert Elias 
(1990, 1994) e de representação, de Roger Chartier 
(1991, 2002).  

Introdução
As pesquisas sobre a História da Educação 

Brasileira, durante o século XIX, surgiram como 
um importante marco para o estudo educacional e 
cultural do país. Tais estudos trazem uma perspec-
tiva de compreensão acerca dos problemas, acon-
tecimentos, representações e configurações que 
contribuíram para a existência de determinadas cir-
cunstâncias sobre o cenário educacional no Brasil. 
Portanto, a concepção atribuída nessa investigação 
deve-se a raízes epistemológicas longínquas e que 
interessam no tocante ao processo de regulamen-
tação da profissionalização docente e a seleção de 
professores para o ensino primário no Brasil. 

Desse ponto de vista, a instrução pública 
ganhou um caráter legislativo discursivo acerca da 
institucionalização da educação, do processo de 
oficialização do exercício docente e da configura-
ção do trabalho do professor.

Dessa forma, a pesquisa se propõe a 
demonstrar como ocorria o processo de seleção 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 763 ]

dos docentes na carreira, analisando o arcabouço 
legal para a seleção de professores primários nas 
cadeiras públicas, por meio das análises da Leg-
islação educacional vigente no período de 1832 a 
1858 (Lei de 15 de outubro de 1827; Ato Adicional 
de 1834; Lei de 05 de março de 1835; Lei nº 225, 
de 31 de maio de 1848; e Lei nº 508, de 16 de 
junho de 1858) visando à interpretação dos decre-
tos, leis e resoluções legitimados e efetivados, ou 
não, pelo poder executivo imperial, principalmente 
no que diz respeito aos concursos como veículo 
de acesso às cadeiras públicas, e, a partir dessas 
fontes, traçar configurações a respeito da institu-
cionalização, formação e regulamentação do ofício 
de professor.

No entanto, as legislações, somente, não 
deslindam o problema que inquieta essa investi-
gação, e que ecoa nas discussões de como se deu 
o processo de inserção dos professores primários 
nas cadeiras públicas em Sergipe, e quais transfor-
mações foram necessárias para sua profissionaliza-
ção. Desse modo, retomam-se as contribuições de 
Elias (1994, p. 112), referentes à categoria de con-
figuração do trabalho docente, “quanto mais ex-
tensas se tornavam as cadeias de ação, mais difícil 
se fazia, para o indivíduo entremeado na rede de 
dependência, por suas capacitações, obter uma 
visão global; e mais árduo se tornava distinguir o 
que era meio do que era fim”.

Nesse sentido, também objetiva-se desvelar 
os exames para a seleção de professores primários, 
através da investigação dos editais publicados para o 
recrutamento docente, da descrição das provas dos 
candidatos a professores de primeiras letras e dos pa-
reces das bancas de examinadores dos processos de 
inserção para as cadeiras de professores de instrução 
primária, buscando evidenciar as exigências do Es-
tado e caracterizar o professor do ensino elementar e 
a instrução primária em Sergipe.

Revisão de literatura
A instrução pública ganhou um caráter leg-

islativo discursivo acerca da institucionalização da 
educação, do processo de oficialização do exercí-

cio docente e da configuração do trabalho do pro-
fessor.

No âmbito dessas contribuições, destacam-
se os estudos de Elias (1990, 1994), que abordam 
reflexões significativas para a compreensão da for-
mação social e esclarecem as relações enigmáticas 
entre a sociedade e as configurações das profissões 
no processo civilizador. 

A pesquisa também se insere no campo 
da História Cultural e, conforme afirma Chartier 
(2002, p. 16-17), “[...] tal qual a entendemos, tem 
por principal objecto identificar o modo como, em 
diferentes lugares e momentos, uma determinada 
realidade social é construída, pensada, dada a ler”. 
Desse modo, entende-se essa relevância devido ao 
conjunto de evidências que exige desafio, análise 
e interpretações para compreensão quanto à or-
ganização escolar e reconstrução do pensamento 
pedagógico nas décadas propostas.

Conclusões 
O mapeamento legislativo, acerca do recru-

tamento de professores para a instrução pública, 
elucidou as circunstâncias que exigiram a real-
ização de certames como processo obrigatório e 
contribuiu para demonstrar como ocorria o aces-
so dos professores de primeiras letras às cadeiras 
públicas, conforme as exigências legais. A legisla-
ção foi essencial para legitimar nas províncias os 
processos de recrutamento e o reconhecimento da 
profissão do docente de primeiras letras.

Contudo, ressalta-se a necessidade de dar 
continuidade à pesquisa, tendo em vista as con-
tribuições que possam fortalecer a busca em re-
lação à profissionalização docente e ao processo 
de seleção dos professores na província sergipana.
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Resumo
Este estudo visa por meio de levantamento bib-

liográfico caracterizar a população que possui Trans-
torno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 
atendida em um serviço particular especializado em in-
clusão. Levando em consideração a influência do sexo 
e quais acompanhamentos são realizados nos pacien-
tes diagnosticados com este transtorno.

Introdução
Dentre os transtornos que mais aparecem 

no contexto escolar, pode-se destacar o Tran-
storno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH). De acordo com Reed (2012) e Carreiro 
et al (2014), TDAH é o distúrbio comportamental 
mais encontrado em crianças com problemas de 
aprendizado caracterizado por um padrão persis-
tente de desatenção e/ou hiperatividade que inter-
fere no convívio social, no desempenho escolar, 
na autoestima e no desenvolvimento emocional. 

O sintoma principal é a incapacidade de 
manter a atenção em uma determinada tarefa no 
tempo necessário para que possa ser executada. A 
impulsividade se manifesta pelo autocontrole fal-
ho e pela incapacidade de medir as consequências 
das suas ações. Essa característica leva a respostas 
inapropriadas, respondendo as questões sem refle-
tir ou concluindo rapidamente a atividade propos-
ta sem capricho. Á medida que a criança cresce, 
a dificuldade no equilíbrio e na coordenação para 
as atividades motoras globais vão ficando mais 
evidentes, tornando a criança desastrada nas ativi-
dades de vida diária (Reed, 2012).

Metodologia
Trata-se de um estudo não probabilístico, 

exploratório de corte transversal, onde se buscou 
caracterizar a população com TDAH atendida em 
um serviço particular especializado em inclusão, 
que funciona desde 2011 nos turnos matutino e 
vespertino e está situado em Aracaju, capital do 
Estado de Sergipe, no mês de junho de 2015. A 
coleta de dados foi realizada em três encontros, no 
primeiro encontro foi realizada uma entrevista não 
estruturada com a proprietária buscando informa-
ções pertinentes para a caracterização da institu-
ição. Após a coleta, os dados obtidos foram anali-
sados através da variável sexo, qual diagnóstico, e 
profissionais que acompanham. Por se tratar de 
um estudo documental e não necessitar de intera-
ção direta com os usuários não foi necessário sub-
meter o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética da 
Universidade Tiradentes.
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Resultados/ discussão
Por meio de uma entrevista não estruturada 

com a proprietária do local foi possível observar 
que o quadro de profissionais identificados na 
instituição é formado por 11 colaboradores dis-
tribuídos em: 02 recepcionistas; 02 professoras; 04 
psicopedagogas; 01 psicopedagoga; 01 psicóloga 
e 01 musicoterapeuta. Após a análise dos dados 
observou-se que o serviço onde foi realizada a 
pesquisa, atualmente atende 42 indivíduos no qual 
há predominância de pessoas do sexo masculino 
(71,42%) em relação ao sexo feminino. 

Em relação ao transtorno de déficit de aten-
ção e hiperatividade o mesmo representou 26,92% 
dentro da instituição, representando prevalência 
no que diz respeito aos outros transtornos aten-
didos como: TEA, discalculia, síndrome de down, 
dentre outros. Foi também notado maior domínio 
do TDAH em pessoas do sexo masculino.

Os dados encontrados convergem com os 
estudos de Rangel Junior et.al. (2011) e Freire e 
Pondé (2005) que afirmam que o TDAH é mais 
frequente em indivíduos do sexo masculino, posto 
que o primeiro autor comenta que “atualmente 
aceita-se que os índices de prevalência do TDAH 
entre a população infantil estejam entre 3 e 6%, 
sendo mais frequente entre meninos do que em 
meninas” e o segundo complementa que a média 
do transtorno em estudos feitos em comunidade 
incluindo adultos é de 10,3%, tendo os meninos 
uma prevalência de 9,2% e as meninas de 3%. Em 
relação a distribuição dos alunos com transtorno 
entre os profissionais observou-se uma propor-
cionalidade elevada de atendimentos com musico-
terapeuta e psicopedagogo no TDAH.

Conclusão
Após a análise dos resultados e o estudo da 

bibliografia pertinente à temática, pode-se consta-
tar a predominância dos pacientes com TDAH na 
instituição referida, e que a população atendida é 
composta principalmente por indivíduos do sexo 
masculino, com idade distribuída entre 3 e 31 anos. 
Espera-se com essa pesquisa fomentar o campo de 

estudo relacionado às instituições direcionadas ao 
público em questão além de servir como base para 
pesquisas posteriores mais aprofundadas e repre-
sentativas. 
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Resumo: 
O objetivo deste trabalho é analisar os 

critérios de seleção do primeiro concurso para 
preencher a vaga de professor do curso de Ciên-
cias Contábeis da Universidade Federal de Sergipe, 
tendo em vista que a formação do contador não 
prevê a preparação para ministrar aulas. A inter-
relação entre trabalho e educação no curso de 
contabilidade, por vezes tem se restringido a trans-
ferência de conhecimentos contábeis, formando 
o indivíduo em um profissional nos moldes da 
racionalidade técnica. Desde as primeiras aulas de 
comércio (1809), que contemplavam conteúdos de 
economia e direito, novos conteúdos foram inse-
ridos e outros foram eliminados, essas alterações 
foram em função da evolução da sociedade, e do 
aumento na especialização da profissão, mas nada 
foi apresentado com relação a formar o contador 
para ser um professor. As universidades particu-
lares contratam contadores e não professores de 
contabilidade. A pós-graduação tornou-se uma 
prática que abre uma oportunidade de trabalho 
como complementação da sua atividade princi-
pal. A trajetória metodológica desta pesquisa terá 
como ponto de partida a análise documental da 
implantação do curso de ciências contábeis na UFS 
e o primeiro edital do concurso para a contratação 

do profissional de contabilidade que se pretendia 
para exercer a docência. Sendo uma pesquisa in-
serida nos pressupostos teórico metodológicos da 
História Cultural, as categorias analíticas de Bour-
dieu (1996) e Elias (1994) ajudaram a compreender 
como inicialmente se configurou essa profissão 
em Sergipe e o seu campo, demonstrando as ten-
sões nesse processo.

Introdução 
Analisar os critérios de seleção do primeiro 

concurso para preencher a vaga de professor do 
curso de Ciências Contábeis da Universidade Fed-
eral de Sergipe, tendo em vista que a formação do 
contador não prevê a preparação para ministrar 
aulas é o objetivo desse texto. A motivação para 
fazer essa pesquisa surgiu a partir do momento em 
que li sobre os cursos da Universidade Federal de 
Sergipe e, quando Rollemberg afirmou que: “os 
poucos alunos que nele ingressaram e alcançaram 
a conclusão receberam ensinamentos ministrados 
por professores não ligados à contabilidade, mas 
às áreas de Direito e Economia” (1999. p. 59), 
percebi que esse era um tema a ser pesquisado e 
analisado. Numa profissão tão prática e técnica 
como a contabilidade a vocação docente se tor-
na uma incógnita, pois sabemos que ensinar não 
é apenas repassar conhecimentos, mas também 
criar no discente a conscientização de seu papel na 
sociedade, porquanto que educar não é somente 
qualificar o indivíduo para o mercado de trabalho 
e sim para a vida. A inter-relação entre trabalho 
e educação no curso de contabilidade, por vezes, 
tem se restringido a transferência de conheci-
mentos contábeis, formando o indivíduo em um 
profissional nos moldes da racionalidade técnica. 
Desde as primeiras aulas do comércio (1809), que 
contemplavam conteúdos de economia e direito. 
Novos conteúdos foram inseridos e outros foram 
eliminados, essas alterações foram em função da 
evolução da sociedade, e do aumento na espe-
cialização da profissão, mas nada foi apresentado 
com relação a formar o contador para ser um 
professor. As universidades particulares buscam 
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contratar contadores e não professores de cont-
abilidade. A pós-graduação tornou-se uma pos-
sibilidade prática que outorgou oportunidade de 
trabalho, como complementação da sua atividade 
principal. A trajetória metodológica desta pesquisa 
terá como ponto de partida a análise documental 
da implantação do curso de ciências contábeis na 
UFS, em 1983, e o primeiro edital do concurso 
para a contratação do profissional de contabilidade 
que se pretendia para exercer a docência. Sendo 
uma pesquisa inserida nos pressupostos teórico 
metodológicos da História Cultural, as categorias 
analíticas de Bourdieu (1996) e Elias (1994) ajuda-
ram a compreender como inicialmente se config-
urou essa profissão em Sergipe e o seu campo, 
demonstrando as tensões nesse processo. O tra-
balho do professor de contabilidade como ativi-
dade social, nos remete a refletir e implica também 
no comprometimento com a melhoria desse nível 
de ensino, tendo como a prática pedagógica um 
caráter inovador permitindo a apropriação do seu 
trabalho por meio de ações reflexivas.

Materiais e métodos 
Em Sergipe, o primeiro Edital para seleção 

de professores para as cadeiras de Primeiras Le-
tras e Gramática Latina, foi lançado em 03 de 
dezembro de 1828 e realizado em 21 de janeiro 
do ano seguinte. (NUNES, 2008, p.48) A Lei Im-
perial de 1827, tratou dos mais diversos assuntos 
como descentralização do ensino, remuneração 
dos professores e mestras, ensino mútuo, currí-
culo mínimo, admissão de professores e escolas 
das meninas, Por essa Lei de 1827, aqueles se se 
colocam candidatos a cargo de professor teriam 
que preencher requisitos como: nacionalidade (ser 
brasileiros), de ordem política (estar em gozo dos 
direitos civis e políticos) assim como de critérios 
morais. Os exames eram procedidos publicamente 
perante o Conselho, em seu artigo 6º ele descreve 
as obrigações dos professores “Art. 6º Os profes-
sores ensinarão a ler, escrever, as quatro opera-
ções de aritmética, [...] preferindo para as leituras 
a Constituição do Império e a História do Brasil”.

(Lei imperial 1827), já no seu Art. 7º ele descreve 
a forma com a qual o professores será submetido 
a avaliação para só assim assumir a sala de aula. 
“Art. 7º Os que pretenderem ser providos nas ca-
deiras serão examinados publicamente perante os 
Presidentes, em Conselho; e estes proverão o que 
for julgado mais digno e darão parte ao Governo 
para sua legal nomeação”. (Lei imperial 1827), no 
seu Art. 8º só assumirá o cargo aquele que estiver 
em dias com os seus direitos civis e políticos. “Art. 
8º Só serão admitidos à oposição e examinados os 
cidadãos brasileiros que estiverem no gozo de seus 
direitos civis e políticos, sem nota na regularidade 
de sua conduta”. 

Resultados e Discussão 
A pesquisa está em andamento, mas até o 

momento observou-se que o professor de Ciên-
cias Contábeis não possui formação específica 
para ministrar aulas, basta ter a graduação em sua 
área pretendida para a vaga. 

Conclusões 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

– LDB, não menciona nenhuma exigência da for-
mação didática pedagógico, como pré-requisito 
para o exercício do magistério superior. Quanto 
à titulação, basta que o professor tenha curso de 
graduação na área que concorrer à vaga e que a 
formação pedagógica ultrapassa o conhecimento 
do conteúdo que o docente ensina.  
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Resumo:
A orientação profissional é uma área de 

conhecimento que utiliza técnicas, e instrumentos 
que facilitam o processo de escolha profissional 
das pessoas. Esse estudo objetiva avaliar o inter-
esse para escolha profissional em estudantes que 
participaram da Feira do Vestibular (FEIVEST) 
em 2013-2014. Participaram desse estudo 131 
estudantes com faixa etária de 12 a 18 anos, am-
bos os sexos. Utilizou-se nesse estudo a Avaliação 
Psicológica que foi divida em: roda de conversa, 
dinâmica de grupo, entrevista e aplicação do teste 
psicológico AIP – Avalição do Interesse Profis-
sional. Os resultados foram analisados estatistica-
mente por meio do programa SPPS versão 16.0. 
A análise dos resultados indicou que apenas dos 
9,3% dos adolescentes, possuíam interesse real 
e conhecimento profissional sobre o Campo Ju-
rídico Social, 43,5% para o Campo Simbólico Lin-
guístico e 22,9% Biológicas/Saúde. O campo de 
menor interesse pelos adolescentes foi “Cálculo/
Finanças” tendo cerca de 30,4% dos participante.  

Destaca-se que os três cursos mais escolhidos após 
orientação profissional foram Direito (17,4%), 
Psicologia (14,3%) e Medicina (10,6%). O proje-
to de Orientação Profissional mostrou-se útil na 
tarefa de facilitar o reconhecimento e a escolha do 
adolescente, permitindo a percepção das áreas de 
maior interesse ou com menor afinidade e conse-
quentemente uma escolha profissional assertiva.

Introdução  
A adolescência é um período de mudanças 

físicas e psicológicas, concomitante com a época 
de escolha profissional, esta que causa muita an-
siedade, estresse e medo nos adolescente. Outro 
fator que influência esse momento, são as pressões 
familiares e sociais para que o adolescente passe 
na primeira vez que preste o vestibular, para que 
escolha um curso que dê retorno financeiro, por 
essas razões muitas vezes faz-se necessária a inter-
venção de um especialista.  A escolha profissional 
é um problema complexo de tomada de decisão, 
pois é influenciada simultaneamente por vários 
fatores tais como as características individuais do 
sujeito que escolhe, o contexto social no qual a es-
colha é feita, e as opções disponíveis associadas ao 
mercado de trabalho dentre outros, a presença de 
uma avaliação psicológica nesses casos é impor-
tante para autoconhecimento e assim para facilitar 
o processo de escolha. A avaliação psicológica é 
uma prática exclusiva do profissional de Psico-
logia e historicamente contribuiu para a inserção 
profissional nos diferentes contextos de atuação 
(CFP, 2011). Entende-se por avaliação o processo 
técnico-científico de coleta de dados, estudos e in-
terpretação de informações a respeito dos fenô-
menos psicológicos, que são resultantes da relação 
do indivíduo com a sociedade, utilizando-se, para 
tanto, de estratégias psicológicas – métodos, técni-
cas e instrumentos. (CFP, 2003).  No processo de 
avaliação psicológica o psicólogo poderá utilizar 
técnicas de observação, fazer entrevistas para en-
tender melhor o contexto do sujeito e suas aspira-
ções, fazer dinâmicas para deixar o individuo mais 
à vontade e que sejam eficazes para o processo de 
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orientação profissional. O uso de teste psicológico 
no processo de avaliação psicológica é de extrema 
importância para potencializar o autoconhecimen-
to do sujeito em períodos críticos ou em circun-
stâncias importantes da vida de um sujeito, como 
por exemplo, na fase da adolescência. Os testes us-
ados dentro de uma avaliação psicológica tornam 
o processo mais rico, fornecendo uma maior com-
preensão de comportamentos, opiniões, atitudes e 
valores do sujeito (URBINA, 2007). 

Materiais e métodos 
A amostra foi composta por 131 estu-

dantes, sendo 42 sujeitos do sexo masculino e 
89 do sexo feminino, com faixa etária entre 12 e 
18 anos de idade, provenientes de instituições de 
ensino público e particular da cidade de Aracaju 
(SE). Os sujeitos foram convidados a participar de 
um processo de orientação profissional por meio 
de avaliação psicológica durante duas etapas da 
FEIVEST – Feira do Vestibular que aconteceram 
na Universidade Tiradentes durante os anos de 
2013 e 2014. Foi aplicada entrevista semiestru-
turada composta por sete questões quem versam 
sobre idade, sexo, profissão dos pais, aspectos 
motivacionais, familiares e escolares. O teste psi-
cológico AIP - Avaliação de Interesse Profissional 
desenvolvida e validada por Levenfus (2009) que 
tem por finalidade identificar e avaliar os inter-
esses profissionais possuindo linguagem moderna 
com atividades atualizadas relacionadas às pro-
fissões, o instrumento é composto por 100 pares 
de questões que avaliam o interesse profissional do 
sujeito em 10 diferentes campos de atuação: CFM 
- Campo Físico- Matemático; CCQ - Campo Físi-
co-Químico; CCF - Campo Cálculos / Finanças; 
COA - Campo Organizacional / Administrativo; 
CJS - Campo Jurídico / Social; CCP - Campo Co-
municação / Persuasão; CSL - Campo Simbólico 
/ Linguístico; CMA - Campo Manual / Artístico; 
CCE - Campo Comportamental / Educacional; 
CBS - Campo Biológico / Saúde. Os dados co-
letados foram digitados em programa estatístico 
especializado de computador SPSS versão 16.0, 

resultando em dados quantitativos para interpre-
tação de dados.

Resultados e Discussão 
Através da análise dos dados dos sujeitos 

que participaram da orientação profissional, pode-
se identificar que cerca de 89 sujeitos eram do sexo 
feminino (67,9%) e 42 do sexo masculino (32,1%), 
totalizando 131 participantes (100%). Em relação 
a faixa etária a média de idade entre os 131 partici-
pantes foi de 15 anos, e a moda foi 17 anos, sendo 
que 49 sujeitos se encontram nessa faixa etária. O 
participante mais jovem tem 12 anos, enquanto o 
mais velho tem 18. Quanto a naturalidade os par-
ticipantes são provenientes de 24 cidades diferen-
tes, de 3 Regiões do Brasil, sendo Nordeste, Sul e 
Centro-Oeste. Sobre a escolaridade a maioria dos 
sujeitos entrevistados estavam cursando o 3º ano 
do ensino médio e durante o processo de devo-
lutiva mostravam-se mais confiantes no processo 
de escolha profissional, demonstrando ter conhe-
cimento sobre o curso escolhido e habilidades na 
área. Apenas 6,9% dos participantes ainda estavam 
no ensino fundamental, todos disseram estar fa-
zendo a orientação profissional por curiosidade e 
não tinham ainda nenhuma ideia do que queriam 
fazer, ou não demonstraram conhecimento sobre 
as áreas de atuação relacionada a profissão.  Ao 
serem analisadas as respostas do último item do 
questionário “O que te faz escolher uma determinada 
profissão” a resposta que obteve maior frequência 
de resposta foi “satisfação pessoal, profissional e esta-
bilidade financeira”; seguida por “ajudar as pessoas e 
satisfação pessoal”.  Poucos sujeitos responderam 
“achar bonito” a profissão e “apenas o dinheiro”, na 
primeira resposta percebe-se a falta de maturidade 
em escolher a profissão, essas respostas foram 
dadas por sujeitos entre faixa etária entre 12 e 14 
anos; na segunda resposta, fica claro a falta de au-
toconhecimento sobre interesses e gostos reais 
dos sujeitos, que fazem opção de escolher uma 
profissão de “status” na sociedade para se sen-
tirem satisfeitos. Sobre o interesse, habilidade e 
afinidade com as disciplinares curriculares do en-
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sino médio, foi perceptível a afinidade dos adoles-
centes com as seguintes matérias: História (24,4%) 
Biologia (18,3%) e Matemática (17,6%) foram as 
disciplinas;  já as menos citadas foram respectiva-
mente: Educação Física (o,8%), Espanhol (0,8%) 
e Química (1,5%). O interesse inicial dos estu-
dantes em relação ao curso pretendido foi pergun-
tado na entrevista, obteve-se, como respostas mais 
frequentes os seguintes cursos: Direito (17,4%) ; 
Psicologia (14,3%); Medicina (10,6%) Arquitetura 
(5,6%); Engenharia Civil (5,0%); Educação Física 
(4,3%); Administração (3,1%);Não sabem (3,7); 
Fisioterapia (2,5%); Os cursos de Enfermagem, 
Moda e Publicidade e Propaganda obtiveram a 
mesma intenção dos sujeitos (1,9%). Os outros ti-
pos de engenharia obtiveram 3,6% das respostas. 
Após correlação estatística feita no SPSS sobre o 
curso pretendido e avaliação de interesses reais us-
ando como instrumento de medida os resultados 
da avaliação psicológica feita através de observa-
ção, escuta atenta, entrevista psicológica e aplica-
ção do teste psicológico AIP (LEVENFUS, 2009) 
foi identificado que dos 17,4% dos estudantes que 
pretendiam cursar Direito, 16,8% tinham interesse 
real no curso, conhecimento sobre a profissão, 
afinidade e habilidades compatíveis com as exigên-
cias da formação. O número de alunos que pre-
tendiam cursar Psicologia foi de 14,3%; porém na 
devolutiva da avaliação psicológica esta porcenta-
gem aumentou para 26,4%, pois durante processo 
de Avaliação as dúvidas foram identificadas e es-
clarecidas sobre as possibilidades de atuação do 
psicólogo, sendo assim, a avaliação proporcionou 
maior conhecimento da área aos participantes, 
percepção sobre suas habilidades, afinidades e in-
teresses. 

Conclusões 
Cabe ao profissional de Psicologia, realizar 

o processo de Orientação Profissional, apropri-
ando-se de técnicas, teorias e intervenções para 
promover autoconhecimento, análise das vanta-
gens e desvantagens de cada profissão, análise das 
profissões promissoras, com o objetivo em contri-

buir com a escolha assertiva dos adolescentes.  O 
teste psicológico AIP - Avaliação dos Interesses 
Profissionais, como instrumento psicológico uti-
lizado para auxiliar o orientando no processo de 
autoconhecimento e avaliação de interesses reais 
dos campos de atuação, mostrou-se útil na tarefa 
de facilitar o reconhecimento e a escolha do ad-
olescente, permitindo a percepção das áreas de 
maior interesse e menor afinidade.  Esse projeto 
permitiu ainda, o amadurecimento acadêmico dos 
estudantes de Psicologia, os quais participaram 
de todo o processo de Orientação Profissional, 
sob supervisão de uma professora. Em relação 
aos campos de atuação o Campo Jurídico Social 
(CJS) - Campo relacionado ao interesse em hu-
manas, comportamento humano em nível grupal, 
religioso, cultural, racial, amplamente social; foi a 
área com maior assertividade de escolha, sendo 
que os adolescentes obtiveram classificação “Su-
perior” as profissões relacionadas a essa escolha. 
Em contrapartida, o Campo Cálculo/ Finanças, 
foi a área de menor interesse mostrada pelos su-
jeitos, sendo classificada como “Muito Inferior”. 
Já as áreas de interesse classificadas como “Média” 
foram os campos: Simbólico Linguístico (CSL) e 
Biológicas e da Saúde (CBS). Os cursos mais es-
colhidos foram: Direito (CJS), Psicologia (CSL) e 
Medicina (CBS). Quando perguntados sobre suas 
motivações em escolher um curso, a maioria re-
sponda que escolhia uma profissão pela “satisfação 
pessoal, profissional e estabilidade financeira”; seguida 
por “ajudar as pessoas e satisfação pessoal. Levando 
em consideração a influência que os pais exercem 
na escolha dos filhos, cerca de metade dos par-
ticipantes responderam que tinham bom relacio-
namento com seus pais, enquanto menos de 1% 
responderam que possuíam um péssimo relacio-
namento com os pais.  O Projeto de Orientação 
Profissional realizado na FEIVEST contribuiu 
para o processo de autoconhecimento dos adoles-
centes, favorecendo assim a escolha de um curso 
superior, além de contribuir cientificamente para o 
meio acadêmico que tem interesse na área de inter-
esses profissionais dos adolescentes.
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Introdução 
Este trabalho discute as estratégias de par-

ticipação política utilizada pela sociedade civil 
no fomento à promoção de direitos humanos 
infanto-juvenis em Sergipe a partir da atuação do 
Fórum Estadual de Defesa da Criança e do Ado-
lescente – Fórum DCA/SE. O objetivo geral é 
apresentar resultados parciais da discussão através 
do resgate de algumas iniciativas de sua trajetória 
e análise de estratégias no que tange ao protago-

nismo da sociedade civil na área da infância nos 
anos 2000 a 2009. As reflexões e dados trazidos in-
tegram uma pesquisa em andamento no Mestrado 
em Direitos Humanos da UNIT, financiada pela 
CAPES/FAPITEC e que conta com a orientação 
da Profª. Drª. Gabriela Maia Rebouças. A atuação 
em movimentos sociais (no próprio Forum DCA/
SE e atualmente no Movimento Nacional de Di-
reitos Humanos – MNDH) são motivadores de-
sta pesquisa, que espera evidenciar a importância 
e função social destes movimentos e experiências 
na luta por direitos humanos para crianças e ado-
lescentes. 

Material e Métodos
O recorte teórico metodológico está pau-

tado nas reflexões trazidas pelas teorias crítica dos 
direitos humanos e dos novos movimentos soci-
ais. O trabalho conta com revisão bibliográfica e 
pesquisa documental sobre o Fórum DCA-SE. A 
concepção de direitos humanos infanto-juvenis 
trabalhada parte da ideia de que esses direitos, ape-
sar de terem sido alcançados na lei, só se efetivam 
plenamente no cotidiano das lutas coletivas dos 
agrupamentos específicos por condições dignas 
de vida, na perspectiva crítica apontada por Flores 
(2005). As contribuições de Freire (2009) se dão 
no âmbito das ideias de que só há chances efeti-
vas de superar as condições de opressão, através 
da voz daquele que vive diretamente a condição de 
oprimido, pois são os que conhecem efetivamente 
o seu próprio sofrimento. Importa com Santos 
(2002) reconhecer as experiências e saberes em 
seus valores, para que, do ponto de vista do con-
hecimento, nenhum saber se coloque superior a 
outro reforçando as relações opressoras. Tem hav-
ido desvalorização e desperdício de saberes tidos 
hegemonicamente como incredíveis (sem crédito 
algum), inclusive pelo saber científico, oriundos na 
diversidade de experiências existentes no campo 
da criatividade organizativa de diferentes grupos 
sociais (SANTOS, 2002). Por fim, a concepção 
de sociedade civil e de movimento social assenta-
se nas reflexões de Gohn (2005), de que após as 
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décadas de 1970/1980, emergem novos cenários 
políticos e novos formatos de participação social, 
como os fóruns diversos. Estes evidenciam a di-
versidade de pautas e contribuem para a formação 
de sujeitos coletivos. Assim, este estudo está es-
truturado em capítulos que discutem: a definição, 
trajetória e estratégias adotadas pelo Fórum DCA-
SE no fomento da promoção de direitos humanos 
de crianças e adolescentes em Sergipe; a dimensão 
político-normativo dos direitos humanos; atuação 
da sociedade civil na promoção de direitos huma-
nos infanto-juvenis; e o papel do Fórum DCA-SE 
e sua importância  como ator estratégico no forta-
lecimento da participação social.

Resultados e Discussão
Os resultados parciais apontam para a im-

portância do Fórum DCA-SE, enquanto espaço 
democrático de participação, articulação, diálogo e 
interlocução da sociedade civil organizada na área 
da promoção e defesa da criança e do adolescente. 
Seu sentido e importância é o de ser propositivo 
às problemáticas sociais relacionadas à criança e ao 
adolescente de Sergipe. Em Sergipe, entre os anos 
2000 a 2009, o Fórum DCA-SE atuou nos mais di-
versos espaços com posicionamento bem definido 
sobre a realidade infanto-juvenil; acompanhou as 
ações dos conselhos de direitos (Estadual e mu-
nicipal de Aracaju); concedeu entrevistas aos mais 
variados meios de comunicação; promoveu semi-
nários, cursos, visitas institucionais, audiências 
públicas, oficinas para adolescentes, conferências 
territoriais; elaborou peças de divulgação e comu-
nicação para ampliar a participação na pauta da in-
fância; por diversas vezes pautou os conselhos de 
direitos; monitorou o orçamento público estadual 
com a análise coletiva deste e reverteu decisões do 
governo que feriam os direitos humanos de crianças 
e adolescentes, entre outros. Em 2006, por exem-
plo, o governo de Sergipe transferiu a gestão das 
Unidades de cumprimento de medidas socioedu-
cativas para adolescentes da Secretaria de Inclusão, 
Assistência e Desenvolvimento Social (SEIDES) 
para a Secretaria de Justiça (SEJUC), que passou a 

administrar as unidades contando com a atuação do 
Departamento do Sistema Penitenciário (DESIPE). 
Nessa conjuntura, o Fórum DCA-SE denunciou a 
várias entidades de âmbito nacional e internacional 
a inadequação da decisão, que desvirtuava a na-
tureza de medida socioeducativa em medida penal, 
em flagrante descumprimento da CF/88 e do ECA. 
Nesse contexto, seguiram-se várias ações do Fórum 
DCA-SE. Em 2007, o governo finalmente cedeu 
às pressões sociais, instituindo uma comissão para 
elaboração conjunta entre sociedade e poder pú-
blico de um Plano de Gestão de Medidas Socioedu-
cativas, que foi entregue ao governador no mesmo 
ano. Este e outros dados levantados permitem aval-
iar a importância do objeto estudado. 

Conclusões 
O resgate parcial da trajetória do Fórum 

DCA-SE e a análise de algumas estratégias adota-
das por este coletivo, aliada às discussões travadas 
pelo referencial teórico destacado neste trabalho, 
nos permite sinalizar enquanto resultados parciais 
a importância do Fórum DCA-SE no fomento de 
espaços emancipatórios da sociedade civil com 
vistas a promoção de direitos humanos de crianças 
e adolescentes em Sergipe. Nos anos 2000 a 2009, 
traduziu-se enquanto uma experiência exitosa de 
oportunidade crítica-construtiva e coletiva de luta 
pela dignidade de crianças e adolescentes. 
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Resumo: 
Este projeto visou conhecer a preferência dos 

consumidores dos restaurantes da Orla de Aracaju 
no consumo das hortaliças, bem como identificar 
a procedência das mesmas. Nessa pesquisa foi uti-
lizada a abordagem qualitativa, com pesquisa bibli-
ográfica sobre o tema, identificação dos restaurantes 
e entrevistas. Os resultados ofereceram parâmetros 
para o desenvolvimento das atividades pedagógicas 
e agronômicas no cultivo de hortas orgânicas com 
vistas ao fornecimento de hortaliças para o mercado 
de restaurantes de Aracaju.

Introdução 
É função da escola promover um ambiente 

propício para a interdisciplinaridade na  educação, 

sendo que o despertar para a pesquisa reforça e 
estimula o processo ensino aprendizagem, portan-
to quanto mais cedo se oferte o referido recurso 
pedagógico, mais se dinamiza o ambiente escolar. 
Segundo o MEC, o a pesquisa no ensino técnico 
busca fortalecer o processo de disseminação das 
informações e conhecimentos científicos e tec-
nológicos básicos, além de desenvolver atitude, ha-
bilidades e valores necessários à educação cientí-
fica e tecnológica dos estudantes.

Materiais e métodos 
O Projeto foi desenvolvido por alunos do 

curso Médio de Agronegócios do Instituto Fed-
eral de Sergipe – Campus Itabaiana e por profes-
sores e voluntários, o público alvo foram os alunos 
da referida escola do Curso Médio Integrado de 
Agronegócios. Inicialmente foi realizada uma pes-
quisa bibliográfica sobre o tema, seguida de um 
levantamento dos restaurantes participantes, com 
foco nos localizados na orla de Aracaju, principal-
mente os que apresentam público alvo as classe 
sociais A e B. Foram elaborados os questionários 
com perguntas abertas e fechadas para serem apli-
cados com os proprietários, gerentes, maitres ou 
cozinheiros dos estabelecimentos e aplicados em 
vinte restaurantes de Aracaju. Ao final das pesqui-
sas, foi feita a tabulação dos dados levantados. 

Revisão de literatura
Menegasso (2010) em seus estudos desde 

2006, com alunos ingressos no Ensino Técnico 
relata que este processo tem se constituído como 
um fator de motivação para a permanência destes 
alunos. A busca pela praticidade e conveniência na 
alimentação, aliada à falta de tempo e a distância 
entre o local de trabalho e a residência fez com que 
as pessoas mudassem seus hábitos alimentares, de 
maneira que muitas destas começam a realizar as 
refeições fora de casa. A preocupação em consum-
ir alimentos frescos e ricos nutricionalmente vêm 
se acentuando, na mesma proporção em que se au-
mentam as preocupações com a estética e  saúde 
(NOVAES, 2006). Comer fora de casa deixou de 
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ser uma prática reservada a ocasiões especiais e 
se tornou uma necessidade imposta pelos ritmos 
da vida atual, pois além de solucionar problemas 
como a falta de tempo ou a ausência de vocação 
culinária (SILVA, 2006). Um grande problema dos 
restaurantes é adquirir e ofertar produtos frescos, 
de qualidade com um custo adequado ao seu pa-
drão. A gastronomia caracteriza-se, especialmente, 
pela criação de sensações de natureza estética e 
sensorial, suscitando o prazer em alimentar-se. 
Classificam os alimentos e substâncias aromáti-
cas segundo sua qualidade, indicando quais po-
dem associar-se harmoniosamente e distinguindo 
o que deve ser a base das refeições daqueles que 
são apenas acessórios. Conhecer a preferência dos 
consumidores dos restaurantes da Orla de Aracaju 
no consumo das hortaliças, bem como identificar 
a procedência das mesmas, pode proporcionar 
novas opções de cultivo para a comunidade de 
Itabaiana, bem como  incentivar e desenvolver a 
pesquisa nas séries iniciais do ensino técnico, val-
orizar a importância do trabalho do Técnico em 
Agronegócios e cultura do homem do campo, di-
vulgar o curso técnico em Agronegócios do IFS, 
despertar nos alunos possibilidades diferentes de 
atuação profissional e valorizar a importância do 
trabalho e cultura do homem do campo;

Resultados e Discussão 
Foram visitados 20 restaurantes localizados 

em Aracaju. A referida entrevista foi realizada en-
tre os meses de outubro/ 2014 a janeiro/2015.  As 
principais espécies de hortaliças de interesse que 
não se encontram em Aracaju foram: acelga ver-
dadeira (35%), aipo (70%), alcachofra (55%), alho 
poró (75%), batata baroa (65%), berinjelas colo-
ridas (25%), ceboletes (80%), cenouras coloridas 
(55%), couve de Bruxelas (65%), couve-flor roxa 
(30%), couve-rabano branco (15%), couve-rabano 
vermelho (15%), espinafre (70%0, mini abobora 
(45%), mini beterraba (10%), MINI CENOURA 
(40%), mini milho (30%), mini rabanete (30%), ra-
bano (20%), radicchio (50%), rúcula rokita (45%), 
tomate cereja amarelo (75%) e tomate cereja uva 

(75%). Entre as ervas condimentares que gostar-
iam de encontrar com mais facilidade na capital 
sergipana seriam: cebolinha francesa (70%), endro 
(90%), funcho doce (80%), manjericão italiano 
(70%).Confirmou-se que a compra das hortaliças 
acontece no comércio aracajuano (85%), seguido 
pelo comércio soteropolitano (30%) e pelo comér-
cio itabaianense (25%) e outros (10%). 

Conclusões
Verificou-se que 30% dos restaurantes 

tem preferência por hortaliças oriundas de culti-
vo orgânico contra 1% que tem preferência pelo 
cultivo convencional. Porém, a maioria, 65% dos 
restaurantes não tem preferencia por um cultivo 
ou outro, e sim  que atenda a procura da hortaliça. 
Nos pesquisadores observou-se um estimulo a 
pesquisa como fonte de desenvolvimento e social-
ização de conhecimentos. Para os restaurantes en-
volvidos mostrou-se que é possível formar parce-
rias para futuras ações do IFS e desenvolvimento 
de capacitações e atividades educativas.

.
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Maringá, 2006. http://eduem.uem.br/ojs/index.
php/CadAdm/index Acesso em 22/04/14
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Resumo
A pesquisa tem por objetivo analisar a con-

strução do perfil do gestor e a sua atuação nos polos 
de apoio presencial da Universidade Tiradentes. O ref-
erencial teórico apresenta os autores Idalberto Chiav-
enato (2001; 2007) e Antônio Maximiano (2000; 2012) 
para os conceitos de Administração; Heloisa Luck 
(2011) e Greville Rumble (2003) para os de Gestão; 
Philippe Perrenoud (2000; 2010) para o de Competên-
cias; e Michael G. Moore (2013) para o conceito de 
Educação a Distância. A abordagem é qualitativa, 
utilizando o método dialético, qualificada como de-
scritiva, e para obtenção da informação foram utiliza-
das a pesquisa bibliográfica, documental, e estudo de 
caso. Como técnicas entrevistas semiestruturas foram 
utilizadas. Os dados coletados foram analisados em-
pregando a técnica da triangulação. Até o momento 
conclui-se a importante da gestão e do domínio de 
competências para um trabalho consolidado.

Introdução 
A pesquisa objetiva analisar como foi con-

struído o perfil do gestor dos polos de apoio pres-
encial da Universidade Tiradentes, partindo do per-

fil fundamentado nas competências gerenciais da 
administração que são as competências intelectuais, 
interpessoais, técnicas e intrapessoais. Para alcançar 
o objetivo geral proposto alguns objetivos especí-
ficos foram elaborados. Sendo assim, pretende-se 
verificar como foi sendo construído o perfil dos 
gestores que atuaram e atuam nos polos de apoio 
presencial, descrever as competências necessárias 
para a execução da gestão, identificar por meio de 
entrevistas aos supervisores de tutoria e aos gestores 
as dificuldades, interesses e motivações no exercício 
das suas funções e analisar as ações desenvolvidas 
pela instituição para promover a construção e apri-
moração das competências desses profissionais. 
Considerando, a importância do gestor na execução 
das suas funções, principalmente no universo da 
educação a distância, modalidade desenvolvida pela 
instituição com ênfase na interdisciplinaridade, na 
logicidade e na autonomia. 

 A pesquisa terá por marco temporal os 
anos entre 2006 e 2013. Isso porque 2006 foi o 
ano no qual a Universidade Tiradentes ampliou a 
oferta de cursos de graduação de licenciaturas e 
bacharelados, e 2013 o ano em que ocorreu a re-
estruturação da educação a distância na instituição. 

Quanto ao público-alvo foram escolhidos 
polos localizados em dez municípios, sendo eles 
em Aquidabã, Aracaju, Boquim, Carira, Estância, 
Lagarto, Monte Alegre de Sergipe, Poço Verde, 
Porto da Folha e Vitória da Conquista. A escolha 
deu-se por eles apresentarem a menor mobilidade 
de gestores, ou seja, os gestores desses referidos 
polos, em sua maioria, atuam desde a fundação. 
Dessa forma, a visualização da trajetória da con-
strução do perfil dos gestores acontecerá de forma 
mais precisa. 

Materiais e métodos 
Para a realização da pesquisa um camin-

ho metodológico foi traçado. Tem abordagem 
qualitativa, e quanto a sua classificação é descri-
tiva. Para obtenção das informações que com-
puseram até o momento o estudo, utiliza-se a 
pesquisa bibliográfica e documental para o ref-
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erencial teórico, sendo o estudo de caso o meio 
de melhor entendimento das questões a investi-
gar. Para a coleta de dados, aplicou a entrevista 
com os gestores dos polos de apoio presencial 
escolhidos e com os supervisores de tutoria que 
atuaram de acordo com o marco temporal de-
terminado. Após a coleta, as mesmas estão sen-
do analisadas de forma qualitativa considerando 
os significados dados às situações vivenciadas 
pelos agentes da pesquisa, e com a técnica da 
triangulação, ou seja, a analise conjunta entre 
os dados coletados, os conceitos estudados e 
os documentos analisados serão confrontadas 
as respostas dadas pelos entrevistados com o 
marco teórico e com a documentação disponibi-
lizada pela instituição objetivando confirmar ou 
não a hipótese levantada pela pesquisa. 

Conclusões 
Essa pesquisa resultará em uma dissertação 

de Mestrado em Educação e se encontra em anda-
mento, contudo é possível validar a relevância da 
gestão no ambiente da educação a distância.
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RESUMO 
Este pesquisa, realizada com apoio da Capes 

e da FAPITEC/SE, é fruto de dissertação de mes-
trado em andamento intitulada “Por uma história 
vista de baixo: as escolas primárias dos territórios 
centro e sul do estado de Sergipe (1930-1960)”. 
Tem por objeto de estudo as escolas primárias, 
em especial grupos escolares, existentes nos ter-
ritórios do centro sul e sul do estado de Sergipe 
entre os anos de 1930 e 1960. O objetivo principal 
foi compreender 

a configuração da escola primária no cronó-
topo delimitado. Para tanto persegui tais objetivos 
específicos: identificar os tipos de escolas primárias 
existentes no período estudado e os discursos 
políticos para a implantação e funcionamento 
dessas escolas; analisar como as escolas estavam 
organizadas frente às Reformas educacionais con-
templando assim a cultura material, os métodos de 
ensino e a formação dos professores e interpretar 
as representações sociais que os alunos/professo-
res entrevistados atribuíram aos grupos escolares e 
sua relação com outros tipos de escolas.

INTRODUÇÃO
Para empreender esta investigação, este tra-

balho seguiu os pressupostos da História Cultural, 
que segundo Chartier (1990, p. 16-17), tem como 
objetivo principal “[...] identificar o modo como 
em diferentes lugares e momentos uma determi-
nada realidade social é construída, pensada e dada 
a ler”. 

Nesse sentido esta corrente teórica am-
plia o campo de análise, objetos de estudos e 
fontes de pesquisa para além do que envolve a 
história factual, permitindo assim que “o pre-
sente possa adquirir sentido, o outro tornar-se 
inteligível e o espaço ser decifrado” por meio 
de esquemas intelectuais produzidos pelas dis-
posições estáveis e partilhadas pelos interesses 
do grupo que as forjam e da posição de quem 
os utiliza (CHARTIER, 1990).   Dessa ma-
neira, os estudos empreendidos a partir deste 
pressuposto devem buscar “[...] compreender 

como, em cada época, tecem-se relações com-
plexas entre formas impostas, mais ou menos 
restritivas, e identidades salvaguardadas, mais 
ou menos alteradas” (CHATIER, 2013, p.46). 
É no espaço onde são tecidas estas relações, 
que sobressem “brechas” que inserem-se entre 
o normatizado e o vivido, o ideal e o real, o 
prescrito e o praticado. É aí, segundo o autor, 
que se apresenta o principal desafio da História 
cultural e dos trabalhos que nela se ancoram: 
“[...] pensar a articulação entre os discursos 
e as práticas”. Tecer considerações a partir 
dessa articulação se tornou um desafio porque 
as “brechas” existentes nessa união “[...] in-
sinuam reformulações, desvios, apropriações 
e resistências” (CHARTIER, 2010, p.47), que 
muitas vezes são desconhecidas, inexploradas 
ou desconsideradas pela história oficial.  

MATERIAIS E MÉTODOS
No tocante ao referencial teórico, como já 

mencionado, utilizamos a Historia Cultural, se-
gundo Chartier (1990;2013) de quem fizemos uso 
do conceito de “representações” e da noção de 
“apropriação”. Para alcançar os objetivos elege-
mos dois tipos de fonte de pesquisa, sendo elas 28 
narrativas de história de vida de professores entre 
55 e 103 anos de idade que estudaram e ensinaram 
no tempo e espaço delimitado; e documentos ofi-
ciais, a exemplo de mensagens de governadores, 
leis, decretos e Revistas do Instituto Nacional de 
Estudos Pedagógicos-INEP. Para lidar com as 
memórias narradas privilegiei a metodologia da 
história oral, segundo Alberti (2004). Na busca 
de lidar com os relatos sem desconsiderar as con-
cepções mais amplas da história, como as apre-
sentadas por documentos oficiais, fizemos uso da 
abordagem da história vista de baixo, de acordo 
com Sharpe (2011). Como categorias de análise, 
utilizamos “cultura escolar” segundo Juliá (2001) 
e “práticas escolares” de acordo com Faria Filho e 
Vidal (2004) a fim de compreender os dispositivos 
formais e informais que configuraram as escolas 
primárias em estudo.
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RESUTADOS, DISCUSSÕES E AL-
GUMAS CONSIDERAÇÕES 

Ao levar em consideração as transforma-
ções internas e externas das escolas primárias, 
ocorridas entre as décadas de 1930 e 1960, período 
de forte predomínio dos ideais da Escola Nova, 
algumas inquietações surgiram, dentre elas: que 
tipos de escolas primárias existiram no estado 
de Sergipe? Como se delineou este processo de 
expansão? A implantação das escolas primárias 
condizia aos discursos oficiais apresentados? So-
bre quais critérios foram implantados as escolas 
graduadas em cidades de interior do estado? Quais 
foram os sentidos atribuídos pelos sujeitos da es-
cola aos grupos escolares?  

Desse modo, a hipótese levantada foi a de 
que as escolas primárias uma vez compreendida a 
partir do entrelaçamento da memória de profes-
sores e dos documentos oficiais, suscita várias ma-
neiras de se entender o fato histórico, o que, por 
sua vez, permite que sua configuração, expansão 
e representação sejam compreendidas de forma 
mais ampla e mais próxima do real. Isto porque 
há dados que não podem ser retirados dos docu-
mentos e que necessariamente fazem parte do rol 
de elementos transmitidos pelas narrativas capta-
das pela metodologia da história oral. Por certo a 
história pode se valer de um e outro tipo de fonte, 
entretanto, quando o seu entrelaçamento é possív-
el, dado o cronótopo eleito, a historiografia ganha 
em informações e em legitimidade. 

Nas considerações, foi possível perceber 
que a configuração da escola primária, em muitos 
aspectos, diferiam das normas e práticas impos-
tas, bem como do ideário político e educacional 
almejado. Isso porque, foram identificados: tipos 
de escolas primárias não contempladas pelo dis-
curso modernizador, mas que se revelaram ne-
cessárias para que as demandas do referido tempo 
e espaço fossem cumpridas; precariedades físicas e 
materiais, bem como permanências, adaptações e 
inovações diante das mudanças de cunho teórico 
e metodológico propostas pelas reformas educati-
vas da época; e dissonâncias entre as representa-

ções sociais construídas pelos sujeitos da escola e 
ideário oficial que deveria ser atribuído às escolas 
primárias, em especial os grupos escolares.  
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Resumo: 
A presente comunicação propõe-se a anal-

isar o compêndio Novo método prático para aprender 
a ler, escrever e falar a língua francesa: dividido em duas 
partes: leitura e conversação, do autor Jacob Bensabat. 
Obra de sucesso no mercado editorial e indicada 
nos estudos da Academia Real Militar do Rio de 
Janeiro o livro traz teoria e prática no ensino da 
língua francesa tomando os estrangeiros como 
público-alvo. Foram observadas as orientações do 
método Pestalozzi no ensino de francês para es-
trangeiros, bem como as conexões entre a língua 
portuguesa e a língua francesa no que se referem 
às regras gramaticais e particularidades de ambas 
as línguas.

Introdução
Nos anos iniciais à fundação da Academia 

Real Militar do Rio de Janeiro, primeira institu-
ição de ensino secular da América portuguesa, o 
curso de formação para os postos de oficiais de 
engenharia e de artilharia adotavam como material 
didático para todas as disciplinas escolares obras 
de escritores renomados que eram, em sua grande 
maioria, escritos em língua francesa publicados 
em território europeu. A tradução e versão da 
produção bibliográfica estrangeira era uma orien-
tação presente na Carta de Lei de 04 de Dezembro 
de 1810 como atividade conferida ao professor 
sendo estas obras as primeiras publicações da Im-
pressão Régia recentemente constituída no Brasil. 

O livro Novo método prático para aprender a ler, 
escrever e falar a língua francesa: dividido em duas partes: 
leitura e conversação, do autor Jacob Bensabat (1823-
1916) é um livro de teoria e prática do ensino da 
língua francesa destinado ao público estrangeiro. 
Escrita em língua portuguesa e destinada à in-
strução primária e secundária dos jovens, a obra 
analisada está em sua vigésima nona edição, im-
pressa no ano de 1915 pela Companhia Portuguesa 
Editora Ltda situada na cidade do Porto, Portugal.

Novo método prático para aprender a ler, 
escrever e falar a língua francesa: dividido em duas 
partes: leitura e conversação, de Jacob Bensabat e 
o ensino de francês

A obra analisada, em sua vigésima quinta 
edição, não conta com um prefácio, não trazendo 
para nós, leitores do tempo presente, eventuais im-
pressões de terceiros sobre o livro no momento 
de sua publicação. Em sua folha de rosto há uma 
pequena epígrafe do pedagogista suíço Pestalozzi 
demonstrando já de início a metodologia do en-
sino de línguas a ser desenvolvida no corpo da 
obra. A epígrafe, presente curiosamente também 
na capa da obra, diz: “Deve-se estudar uma língua 
como uma arte prática e não como uma sciencia. 
Pelo método prático obtêm-se mais facilmente os 
resultados que a regra tem em vista.” (BENSA-
BAT, 1915, p.3) Assim, o Novo método prático para 
aprender a ler, escrever e falar a língua francesa segue as 
orientações do método Pestalozzi de ensino que 
nos orienta a apresentação inicial de conteúdos 
de ensino menos complexos, numa escala sempre 
gradativa de dificuldade. 

A primeira parte do livro destina-se aos en-
sinamentos da leitura em língua francesa. São trin-
ta e oito páginas iniciais direcionadas ao discurso 
didático da fonética e fonologia da língua francesa. 
O índice gramatical da obra apresenta os conteúdos 
de ensino de fonética e fonologia. Nesta primeira 
parte é feita uma apresentação, com explicações 
breves em língua portuguesa, do conteúdo de en-
sino a ser estudado fazendo-se sempre um com-
parativo com os preceitos da língua portuguesa, lín-
gua materna dos discentes. Como exemplo, sobre 
a lição Alfabeto francês a obra diz: “São vinte e seis 
as letras de que se compõem o alfabeto francês, as 
quais teem aproximadamente o mesmo nome que 
teem em português” (BENSABAT, 1915, p. 7). Às 
explicações normativas seguem exercícios de leitura 
de vocábulos isolados bem como de pequenos tex-
tos compostos de, no máximo, dois ou três parágra-
fos de frases curtas e sem conexão de sentido com 
o único entre elas; objetivando apenas exercitar os 
fonemas em foco nas lições.
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Significativo notar nesta primeira parte da 
obra a importância dada ao trabalho do professor 
na tarefa de ensinar a pronúncia correta dos fone-
mas da língua francesa. O docente deveria, por-
tanto, saber pronunciar os fonemas francófonos 
bem como corrigir eventuais erros de locução de 
seus discentes. No estudo sobre os fonemas /q/ e 
/u/ o texto nos esclarece que “[...] não se pronun-
ciam bem senão de viva voz, com o auxílio de bom 
professor” (BENSABAT, 1915, p. 7). Outra preo-
cupação da obra é manter-se atualizada quanto à 
pronúncia de certos vocábulos, ganhando alguns, 
nota de rodapé explicativa. O leitor dessa forma 
passa a conhecer a moderna maneira de se pro-
nunciar certas palavras. Expressões como “Mod-
ernamente diz-se melhor”; “Pronúncia moderna” 
ou “Actualmente, pronunciam-se estas palavras”, 
presentes nas notas explicativas, denotam o zelo 
para com a história da língua atualizando o dis-
cente quanto a esse tema nas conversações e na 
leitura familiar. 

A segunda parte do compêndio é destinada 
à conversação em língua francesa. Junto aos exer-
cícios estruturados de gramática normativa estão 
também presentes textos com temáticas pré-es-
tabelecidas para que sejam aprimorados os trab-
alhos de versão. Depois de dadas as orientações 
necessárias sobre o conteúdo proposto na lição, o 
método orienta como exercício prático, a versão, 
pelos alunos, dos textos escritos em língua portu-
guesa para a língua francesa.  A orientação da obra 
diz que os exercícios de versão sejam repetidos de 
duas ou três vezes a fim de se atingir um grau máx-
imo de perfectibilidade na pronúncia das palavras. 
Algumas notas de rodapé orientam os docentes 
para este trabalho com os textos.

Considerações
Novo método prático para aprender a ler, 

escrever e falar a língua francesa: dividido em duas 
partes: leitura e conversação é considerada uma 
obra de sucesso no mercado editorial. O compên-
dio por nós analisado estava em sua vigésima quin-
ta edição, atravessando gerações e oceanos obje-

tivando a instrução do francês para estrangeiros. 
O compêndio propôs conexões entre a língua 
portuguesa e a língua francesa, no que se referem 
às regras gramaticais e particularidades de ambas 
as línguas. A preocupação com a apresentação de 
conteúdos modernos e atualizados também gan-
haram destaque na obra sendo apresentadas ori-
entações do Ministério da Instrução Pública da 
França para as transformações que a língua fran-
cesa sofreu no final do século XIX. De maneira 
didática e bastante objetiva, o texto da obra cita o 
decreto que modificou a regra até então conheci-
da. Frases, idiotismos e provérbios de uso geral na 
conversação francesa também ganharam destaque 
no compêndio que é referência no comércio de 
livros didáticos. 
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Resumo: 
As residências multiprofissionais em saúde 

foram criadas a partir da promulgação da Lei n° 
11.129 de 2005, e o Serviço Social, enquanto pro-
fissão reconhecida como da área da saúde tam-
bém é inserido em tais programas. No hospital de 
Cirurgia a residência teve início em 2013 na espe-
cialidade de Unidade de Terapia Intensiva Adulto-
UTI. Assim este trabalho buscou discutir como 
esse campo de atuação pode contribuir com a in-
strumentalidade da profissão de assistente social, 
identificar os instrumentais utilizados por estes 
profissionais na UTI e contribuições da residên-
cia na formação profissional. A metodologia foi a 
pesquisa bibliografia e a observação participante. 
Os resultados demonstraram que a profissão con-
quistou este espaço e instrumentalidade, devido as 
suas ações frente as expressões da questão social 
na saúde, o principal instrumento utilizado é a en-
trevista social, e que tal espaço contribui para for-
mação permanente. 

INTRODUÇÃO
Os Programas de Residências Multiprofis-

sionais em Saúde foram regulamentados em 2005, 
e fazem parte dos programas de pós graduação 
lato sensu na modalidade de ensino em serviço. Na 
Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia 
(FBHC) em Aracaju/Se o programa foi instituí-

do em 2013, tendo como área de concentração a 
Atenção em Unidade de Terapia Intensiva- UTI, 
sendo composta por quatro categorias profission-
ais das quais o assistente social é uma delas. Den-
tro deste espaço sócio ocupacional as residentes 
de Serviço Social utilizaram-se de instrumentos e 
técnicas da profissão para dar respostas as deman-
das postas.

Materiais e métodos 
A metodologia utilizada nesta pesquisa foi 

a pesquisa bibliográfica e a técnica de observação 
participante. A observação participante  segundo 
Minayo é “um processo pelo qual um pesquisa-
dor se coloca como observador de uma situação 
social, com a finalidade de realizar uma investiga-
ção científica.” Assim a pesquisa teve como obje-
tivos discutir como esse campo de atuação pode 
contribuir com a instrumentalidade da profissão, 
identificar os instrumentais utilizados pelos assis-
tentes sociais na UTI e a contribuição destes para 
o processo de formação profissional.

Revisão de literatura
 O assistente social é reconhecido como um 

profissional integrante da área da saúde através da 
Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 218 
de 06 de março de 1997. Mas vale lembrar que a 
mesma não se constitui em profissão apenas da 
área de saúde, conforme a Resolução nº 383/99 
do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) 
no Art. 2º “O assistente social atua no âmbito das 
políticas sociais e, nesta medida, não é um profis-
sional exclusivamente da área da saúde, podendo 
estar inserido em outras áreas, dependendo do 
local onde atua e da natureza de suas funções.” 
(CFESS, 1999).  

A inserção da profissão nas residências 
multiprofissionais se deu em 2005 e no hospital 
de cirurgia foi no ano de 2013, com especiali-
dade em UTI. As assistentes sociais residentes 
desenvolviam sua prática através de instrumen-
tos e técnicas historicamente (re)construídos 
pela profissão. Sobre a utilização das técnicas, 
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estas podem ser propositivas, inovadoras, críti-
cas ou meramente mantenedoras da ordem 
social. Segundo Guerra (2007, p.23): “O que 
se coloca é que, sendo o Serviço Social uma 
profissão eminentemente interventiva, acabou 
por desenvolver formas de realizar a prática 
pelas quais se tornou conhecida e reconhecida 
socialmente.” Nesta perspectiva a profissão 
faz uso de um conjunto de meios que são em-
pregados para alcançar o objetivo pretendido, 
ou seja, seu instrumental. 

As principais técnicas utilizadas pelas 
profissionais eram a entrevista e observação, 
pois na “[...] Entrevista Social, é necessário 
apurar a escuta, desenvolver interesse em saber 
o que o outro realmente está dizendo e seus 
interesses. Desenvolver uma atenção articulada 
com o processo de Observação Sensível.” 
(Cardoso, 2008, p.39 grifos do autor), logo, a 
entrevista e a observação devem estar interli-
gas para melhor obtenção de informações que 
possam subsidiar na detecção das demandas, e 
a partir destas buscar dar respostas, por meio 
das políticas públicas e sociais. Ressalta-se que 
a política de saúde sozinha não dá conta de re-
sponder todas as problemáticas que circundam 
a vida dos usuários, por isso precisa estar co-
nectada com as demais políticas e tal conexão 
se dá através da referência e contra-referência 
que deve existir entre os serviços assistenciais.

Resultados e Discussão
As residências se caracterizam como 

um espaço de formação continuada com vis-
tas a qualificar recursos humanos para atuarem 
prioritariamente no Sistema Único de Saúde - 
SUS. E a inserção do Serviço Social em tais 
programas que conciliam ensino e serviço, 
tem favorecido tanto no processo de amadure-
cimento intelectual e legitimação da profissão 
quanto tem sido campo fértil para o processo 
de construção e reconstrução da instrumentali-
dade profissional, já que esta refere-se não ape-
nas a utilização de instrumentos e técnicas, mas 

a capacidade profissional de articulá-los a fim 
de alcançar os objetivos profissionais e sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados demonstraram que a pro-

fissão conquistou este espaço e instrumentali-
dade, devido as suas ações frente as expressões 
da questão social na saúde, e que tal espaço só-
cio ocupacional contribui para formação per-
manente. Também foi possível perceber que o 
principal instrumento utilizado é a técnica de 
entrevista social que contribui para detectar de-
mandas e propor solução através das políticas 
sociais.
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Resumo:
Este trabalho se propõe a fazer uma re-

visão da bibliografia sobre a Teoria da Ação 
Comunicativa (TAC) do filósofo alemão Jürgen 
Habermas. O autor faz um resgate da abor-
dagem pragmático-formal do discurso – através 
da apresentação dos conceitos complementares 
de Mundo da Vida (MV), Ação Comunicativa 
(AC) e Ação Estratégica (AE) – onde remonta 
a razão teórica, a ética, a moral e o direito e, em 
outra vertente, a razão prática. Busca-se elucidar, 
também, a relação entre verdade, justificação e 
aplicação destes conceitos para compreender a 
modernidade. Através da fundamentação destes 
conceitos do autor, busca-se construir uma sólida 
base teórica para estruturar estudos na área do 
direito, levando-se em conta a compreensão sui 
generis que o autor atribui a este dentro da sua 
TAC. Colocando o direito para além da estrutura 
no MV, percebe-se o papel transformador deste e 
os princípios jurídicos como capazes de orientar 
as discussões para a construção de uma socie-
dade alinhada com os preceitos morais e éticos 
defendidos por este campo do saber.

Introdução
Jürgen Habermas é um dos filósofos e 

teóricos membros da escola de Frankfurt de maior 
tradição nos estudos contemporâneos. Suas con-
tribuições para diversas áreas acadêmicas, sobretu-
do nas ciências sociais. Dentre suas contribuições, 
uma das principais se trata da Teoria da Ação Co-
municativa (TAC) que compreende a forma como 
as discussões e a construção de novas significa-
ções são orientadas na contemporaneidade. Seus 
estudos são tão abrangentes que ele navega por 
contribuições de outros teóricos como Durkheim, 
Weber, Mead e Marx.

A Ação Comunicativa (AC) possui dentro da 
teoria habermasiana, três aspectos distintos. O pri-
meiro deles refere-se à tradição (aquilo que está pre-
sente no MV) e a renovação do saber cultural, através 
do confronto de ideias. O segundo aborda esta ação 
como uma forma de integração social e criação de 
solidariedade, através das divergências suscitadas no-
vos entendimentos são criados sobre questões, até 
então, não problematizadas. O terceiro e último, por 
fim, refere-se à formação das identidades pessoais 
através da expansão dos horizontes proporcionados 
pelo processo de ação comunicativa.

E é da compreensão do direito dentro do 
MV que poderão basear estudos que buscam 
consolidar as discussões e a expansão dos hori-
zontes através da ação comunicativa baseada nos 
princípios jurídicos que constituem todo Estado 
Democrático de Direito.

Revisão de literatura
Mundo da Vida (MV) 
A compreensão da TAC perpassa neces-

sariamente pelo conceito de Mundo da Vida (MV) 
como um campo abstrato de construção de con-
sensos e argumentações aproblemáticas. “O MV 
acumula o trabalho de interpretação realizado por 
gerações passadas; é o contrapeso conservador 
contra o risco de desacordo que comporta todo 
processo de entendimento”.

Os autores, em termos simples, resgatam a 
lógica habermasiana e explicam que o MV é “o 
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espaço da cultura, da sociabilidade e da subjetiva-
ção. É o espaço da criatividade e da racionalidade, 
onde falante e ouvinte vão ao encontro, imbuídos 
das melhores intenções, para construir consensos 
discursivos” (GUTIERREZ e ALMEIDA, 2013). 
Esta delimitação conceitual é imprescindível na 
TAC, posto que o MV é uma espécie de acervo 
cultural genérico da coletividade onde estão de-
positados consensos trans-geracionais. E, ao con-
trário de Weber, que defende os sistemas racionais 
impregnados pelo Poder (Estado/Política) e pela 
Moeda (Mercado/Economia) em detrimento ao 
MV, Habermas faz o processo inverso: conceitua 
e elimina os chamados por ele de subsistemas para 
elevar o MV ao papel da construção de novos con-
sensos através da ação comunicativa.

Ação Comunicativa (AC) 
Dentro da ideia da TAC o debate extraindo 

conceitos aproblemáticos do MV para o saneamen-
to de divergências visa um Acordo, enquanto na AE 
a diferença de correlação de forças que existe nos 
subsistemas criam distorções entre os atores, sendo 
possível em último caso a criação de um Entendi-
mento, que é a supressão da divergência de forma 
forçada para a realização de um ato perlocucionário. 
Inês Araújo (2007), inclusive, atribui intensidade a 
estas duas formas de ações comunicativas: chaman-
do aquela que produz o entendimento com preten-
sões de verdade e veracidade de fraca; e de forte, 
quando utiliza pretensas verdades e veracidades, 
mas vai além orientando valores compartilhados e 
exclui preferências pessoais.

O direito na Teoria da Ação Comunicativa
Habermas vai além do pragmatismo em 

aceitar o direito como mera instituição adminis-
trativa e reguladora, ele compreende o dinamismo 
deste baseado em princípios morais e éticos que 
constituem, por sua vez, a base da Ação Comu-
nicativa. “Segundo a teoria habermasiana da ação 
comunicativa, o direito pertence à rede do mun-
do da vida, especificamente à da ordem social” 
(ARAÚJO, 2007).

Resultados e Discussão
Através dos conceitos apresentados, per-

cebe-se um campo fértil para a introdução de es-
tudos jurídicos fundamentados na compreensão de 
Habermas sobre o lugar de direito dentro da TAC. 
Embora ainda inexplorado, compreender as contri-
buições deste autor e problematizar questões exclu-
sivas do campo jurídico podem render discussões 
aprofundadas e capazes de criar entendimentos ex-
pandidos sobre diversas questões sociais.

 
Conclusões
Diante do exposto, fica clara as delimita-

ções teóricas que vão fundamentar a propositura 
de meu trabalho de conclusão de curso em Di-
reito, utilizando o arcabouço teórico habermasia-
no para estudar os princípios que fundamentam o 
direito penal através das páginas policiais do jornal 
Cinform.

Referências
ARAÚJO, Inês Lacerda. A contribuição da 

teoria da ação comunicativa de habermas para a 
ética, o direito e a epistemologia. In: Âmbito Ju-
rídico, Rio Grande, X, n. 48, dez 2007. Disponível 
em <http://www.ambito-juridico.com.br/site/in-
dex.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_
id=4465>. Acesso em ago 2015.

G. L., Gutierrez; M. A. B., de Almeida. Teo-
ria da Ação Comunicativa (Habermas):

Estrutura, fundamentos e implicações do 
modelo. Porto Alegre, 2013. Veritas v. 58 n. 1, p. 
151-173. 

“PARA TORNAR O ESTUDO UM 
FAROL NO COLÉGIO O LEMA 

TRACEMOS”  O COLÉGIO 
PATROCÍNIO DE SÃO JOSÉ, DE 

ARACAJU (1940-1953)

Dilson Gonzaga Sampaio e-mail: 
(PEED) e-mail dilsongonzaga@yahoo.com.



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 785 ]

br; Cristiano de Jesus Ferronato (Orientador), 
e-mail: cristianoferronato@gmail.com

Universidade Tiradentes/Mestrado em 
Educação/Aracaju, SE.  

Palavras-chave:Colégio Patrocínio de 
São José, Instituição, Ensino. 

Resumo:
Esse trabalho analisa a historiografia do 

Colégio Patrocínio de São José, fundado em 1940 
na cidade de Aracaju/Se, de caráter feminino con-
fessional católico dirigido desde a sua fundação até 
os dias atuais pela Congregação das Irmãs Fran-
ciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. O 
nosso marco temporal compreende o ano de sua 
inauguração até o ano de 1953, quando o colégio 
cria o Jardim de Infância adotando o ensino mis-
to. Tem como objetivo principal compreender a 
importância do Colégio no cenário educativo em 
Aracaju e Sergipe ao difundir a educação como sua 
principal missão através do ensino primário, ginasial 
e escola normal, com internato, externato e semi-in-
ternato. A pesquisa está inserida no campo temáti-
co da História da Educação, em particular na área 
da História das Instituições Educativas. Tomando 
como análise os documentos oficiais da Instituição 
encontrados em seu arquivo, tais como: Ofícios Ex-
pedidos e Recebidos, Diários de Classe, Relatórios 
de Inspetores de Ensino, Ficha de Alunas, Livros 
Atas. Outras fontes não oficiais são jornais, revistas, 
dissertações e periódicos indexados. Dessa forma 
não teríamos como reconstruir a história da Institu-
ição senão recorrendo às fontes. Assim as principais 
categorias de análise: (MAGALHÃES, 2004); sobre 
a História das Instituições Educativas. (BOUR-
DIEU, 2009); a respeito do conceito campo e habi-
tus. (CHARTIER, 1990); sobre as práticas de apro-
priação e representação. O estudo está ancorado 
na História Cultural, por se tratar de uma pesquisa 
sobre uma Instituição educativa. Buscamos com os 
resultados da pesquisa, contribuir para historiogra-
fia educacional sergipana.

Introdução 
O objetivo desta pesquisa é investigar a cri-

ação, implantação e consolidação do Colégio Pa-
trocínio de São José e a sua importância no campo 
das instituições educativas na sociedade aracajuana 
entre as décadas de 1940 e 1953 do século XX. O 
Colégio especializou-se em instruir apenas jovens 
e moças, seguindo os preceitos religiosos e legais 
difundidos na época. Nesse sentido, abordaremos 
pontos importantes da sua história, a fim de mel-
hor compreendê-la. Configurando-se em nossa 
análise como uma das mais importantes institu-
ições educativas do estado de Sergipe. A pertinên-
cia do estudo compreenderá sua história e consoli-
dação no campo da educação e a atuação dos seus 
agentes educativos (professores e alunas) no seu 
espaço escolar. Levaremos em consideração a sua 
cultura ao inserirmos na categoria de análise, na 
História das instituições educativas, nos valendo 
da produção teórica e metodológica de Justino de 
Magalhães (2004), quando o autor nos esclarece 
a respeito da história das instituições educativas, 
suas ações e o que se estabeleceu como educação 
no espaço educativo. Neste sentido, ao pesquisar 
uma Instituição Educativa, o pesquisador  encon-
trará diversas fontes de diferentes tipos e materi-
alidade, a arquitetura, os mobiliários, os arquivos, 
a biblioteca, os laboratórios e as salas de aula, o 
pátio, o refeitório e documentos oficiais. São ar-
tefatos que distinguem a instituição educacional de 
outras instituições educativas. 

Materiais e métodos
 O trabalho se insere no campo da História 

da Educação a partir dos pressupostos da História 
Cultural. Outra categoria de análise parte dos es-
tudos da História das Instituições Educativas, 
A pesquisa de cunho histórico documental tem 
como ponto de partida o arquivo da própria In-
stituição e o Instituto Histórico e Geográfico de 
Sergipe (IHGS).Nos apoiamos no escritos de Le 
Goff  Documento/Monumento  (2003), quando 
nos adverte acerca das fontes impressas que são 
importantes ferramentas na pesquisa em História 
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da Educação. A leitura das fontes só foi mais bem 
compreendida quando o autor nos diz sobre a im-
portância do texto histórico.O documento não é 
qualquer coisa que fica por conta do passado, é um 
produto da sociedade que o fabricou segundo as 
relações de força que aí detinham o poder. Nessa 
direção as leituras nos deram a dimensão da im-
portância em se pesquisar uma instituição educa-
tiva e como compreender a sua materialidade. So-
bre esse aspecto os estudos de Magalhães (2004) a 
respeito da ação educativa de uma instituição e a 
sua atuação interna e externamente nos ampliaram 
o olhar na interpretação do que o autor denomina 
de organismos vivos. 

Resultados e Discussão 
Desse modo, pesquisar a historiografia 

do Colégio Patrocínio de São José, uma institu-
ição de ensino feminino e confessional, tentando 
compreender suas práticas, a relação com outras 
instituições educativas, a atuação dos seus agen-
tes educativos que durante os trezes anos ininter-
ruptos contribuíram na formação cultural de suas 
alunas, são peças-chave das nossas pesquisas que 
tem como objetivo principal expor a relevância do 
colégio na sociedade e meio acadêmico brasileiro. 

Conclusões 
Concluímos demonstrando a importân-

cia histórica do Colégio Patrocínio de São José,  
privada que se configurou como uma das mais 
importantes agências educativas na formação 
feminina. Mesmo havendo outros colégios dedi-
cados a essa modalidade de ensino em Aracaju, os 
seus agentes instruíram diversas jovens e moças, 
inserindo-as no processo de formação cultural da 
mulher através dos preceitos republicanos no final 
da mateda do século XX.  Ao longo da nassa pes-
quisa percebemos  que o Colégio foi procurado 
por diversas famílias a fim de instruir suas filhas 
em um espaço moralmente conceituado. Nossa 
pesquisa é também um diálogo com o tempo que 
passou, os documentos são testemunhas de vozes 
que fazemos falar novamente. Portanto uma insti-

tuição educativa é por definição uma unidade de 
ação, um sistema de práticas que é inserido em um 
campo tático, organizado e mantido por agentes 
capacitados e defensores de uma ideologia padrão. 
Assim, nossa pretensão é compreender como 
foram os anos inicias da Instituição no cenário 
educativo  de Aracaju e Sergipe. 
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Resumo:
Este trabalho tem como objetivo discutir as 

formas geométricas identificadas nas práticas das 
construções artesanais indígenas e desenvolver 
uma reflexão sobre a valorização do saber–fazer 
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da cultura material indígena, visando à fundamen-
tação de futura oficina do Projeto de Pesquisa: 
a Transdisciplinaridade na Literacia e Numera-
cia de Jovens e Adultos do Semiárido Sergipano 
- TRANSEJA 2, do Observatório de Educação 
(OBEDUC/GPGFOP/PPED/UNIT/CAPES). 
A metodologia empregada é a pesquisa bibliográ-
fica com base no matemático Gerdes (1991, 2010).

Introdução:
O conhecimento é fruto das necessidades 

humanas, essas dão origens às experiências de vida, 
fazendo o homem associar, testar, comparar e com-
partilhar resultados. Essas experiências são passadas 
de geração a geração e muitas das vezes são aprimo-
radas, chegando ao conhecimento atual.

A geometria, para Gerdes (1991), nasceu 
da necessidade dos homens. Assim, “as idéias de 
linhas, superfície, ângulos, polígonos, cubos, es-
feras e outros são todas derivadas da realidade” 
(ENGELS,1975, apud GERDES, 1991). As pro-
vas e demonstrações das teorias fizeram da geome-
tria uma ciência impressa nos livros, estudada no 
mundo acadêmico. Mas, nem todo conhecimento 
está sistematizado  em currículos, existem povos 
acumulando conhecimento e desenvolvendo-se 
fora desse mundo, como exemplo o saber-fazer 
dos trançados de cestas do povo Bora na Amazô-
nia Peruana, estudado por Gerdes (2010).

Tal como cada criança aprende a língua ma-
terna, cada criança aprende à matemática materna, 
a matemática familiar, a matemática da sua cultura, a 
matemática do seu povo (GERDES, 2013, p. 160).

É fácil perceber a distinção entre esses 
conhecimentos, separação esta que se torna uma 
contradição, quando nas salas de aula acontece a 
exclusão do conhecimento prévio do aluno sobre 
o tema abordado e ao mesmo tempo a cobrança 
de um individuo critico e reflexivo sobre a vida. 
A utilização da matemática materna integrada ao 
currículo deixa o aluno em uma situação de auto-
confiança, porque lhe é apresentado um conteúdo 
conhecido e aquela sensação da falta de significa-
do prático seria superada. Fazendo uma associa-

ção com o meu aprendizado, relato que quando 
tinha oito anos meu pai trabalhava como cobra-
dor de ônibus e após o trabalho tinha que contar 
as moedas para prestar contas, então ele separava 
por valor, fazia a pilha de dez moedas e passava o 
durex, assim facilitava a contagem. Com o tempo 
comecei a fazer. Na escola quando tive aula so-
bre fração, era fácil entender quanto faltava para 
o todo. A professora logo me rotulou de “inteli-
gente”, mas, na verdade eu só tinha um conhe-
cimento prévio sobre o assunto que me ajudou a 
fazer associações com o assunto. Nesse contexto 
podemos conceituar a Etnomatemática como: 

[...]a matemática praticada por grupos cul-
turais, tais como comunidades urbanas e rurais, 
grupos de trabalhadores, classes profissionais, 
crianças de certa faixa etária, sociedades indíge-
nas, e tantos outros grupos que se identificam 
por objetivos e tradições comuns aos grupos”. 
(D’AMBRÓSIO, 2002, p. 9).

É fácil perceber a distinção entre esses con-
hecimentos, separação esta que torna-se uma con-
tradição, quando nas salas de aula acontece a ex-
clusão do conhecimento prévio do aluno sobre o 
tema abordado e ao mesmo tempo a cobrança de 
um individuo critico e reflexivo sobre a vida. Gru-
pos de alunos possuem uma historia cultural diver-
sificada que podem ser usadas para potencializar a 
capacidade dos mesmos. A utilização da matemáti-
ca materna integrada ao currículo deixa o aluno 
em uma situação de autoconfiança, porque lhe é 
apresentado um conteúdo conhecido e aquela sen-
sação da falta de significado prático seria superada.

Nessa investigação a metodologia é a pes-
quisa bibliográfica que fundamentará a oficina a 
ser reconstruída coletiva e oportunamente no 
Baixo São Francisco Sergipano, com docentes da 
Educação Básica, na modalidade Educação de 
Jovens e Adultos. Conforme Lakatos e Marconi 
(2004, p. 183), a pesquisa bibliográfica, 

[...] abrange toda bibliografia já tornada 
pública em relação ao tema estudado, desde pub-
licações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 
pesquisas, monografias, teses, materiais cartográ-
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fi cos, etc. [...] e sua fi nalidade é colocar o pesquisa-
dor em contato direto com tudo o que foi escrito, 
dito ou fi lmado sobre determinado assunto [...]. 

A pesquisa desenvolve-se a partir de liv-
ros e artigos científi cos, coletando informações 
relevantes os múltiplos aspectos da temática. 

Resultados e Discussões Preliminares. 
Nas práticas indígenas que se identi-

fi ca um saber-fazer, resultado de experiências, 
comparações e associações. Conceitos geomé-
tricos muito bem aplicados a elementos en-
contrados na natureza, criando objetos uteis a 
suas necessidades.

Algumas fi guras que identifi cam as formas geométricas nas práticas indígenas.

Figura Explicação Figura Explicação

Figura 1.1 – Reproduzido de 
Gerdes (1991, p.18)
Ângulo e retas 
perpendiculares
Aborígenes Australianos 
fi zeram construções contra o 
desmoronamento. Índios Ca-
maiura do Brasil construíram 
barragens. Povos descobriram 
que setas voavam com mais 
força quando lançada perpen-
dicularmente.

Figura 1.2 – Reproduzido de 
Gerdes (1991, p.19).
Entrelaçamento construir 
jangadas, amarrar paus com a 
mesma linha.
Figura 1.3 – Reproduzido de 
Gerdes (1991, p.23).
Simetria - para construir o 
rebordo mais forte, obriga o arte-
são formas simétricas

Figura 1.6 – Reproduzido de 
Gerdes (1991, p.21).
Retângulo - Na constru-
ção perceberam que tiras mui-
to maiores ou muito menores 
não eram apropriadas, busca-
ram hastes mais regulares.

Figura 1.7 – Reproduzido de 
Gerdes 1991, p.25).
Pentágono - Índios Craíbas 
, com tentativas e  experiências 
novas formas foram aparecendo

Figura 2.1 – Reprodu-
zido de Gerdes (1991, 
p.50).
Parábola - A ideia 
do cesto invertido e a 
construção da OCA.

Figura 1.8 – Reprodu-
zido de Gerdes (1991, 
p.25).
Hexágono - Produção 
para um cesto
Simetria - Semelhança 
Repetição das células
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Considerações finais
Nossa investigação evidencia que o 

princípio da contextualização que se com-
plementa ou até se confunde com o da 
valorização das experiências anteriores dos 
alunos, impõe-se sobremaneira nos proces-
sos de ensino e aprendizagem da matemáti-
ca, sem o que não será possível a numera-
cia. Atualmente, pesquisas já revelam que 
a paixão ou o desamor por uma disciplina 
como matemática relaciona-se a dois aspec-
tos: aos conhecimentos existentes no grupo 
(conhecimento da linha de base) e à atuação 
do professor, no que se refere ao domínio 
do conteúdo a ser trabalhado e à capacidade 
de relacioná-los com as práticas do dia-a-
dia. O estudo deverá permanecer com a lei-
tura e análise das obras de Paulus Gerdes e 
D’Ambrosio para aprofundamento, ao tem-
po em que iniciaremos a pesquisa empírica 
com observações diretas junto à criação da 
cerâmica da tribo Kariri-Xocos. Daí é que 
esperamos ter como produto uma oficina 
de formação docente sobre os temas: et-
nomatemática, cultura material, geometria, 
pluralidade e diversidade.
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Resumo: 
O objetivo deste resumo é apresentar como  

nos pareceu inevitável, num capitalismo tardio, 
onde a vida e tudo o que dela decorre se tornou 
produto de consumo, que o mercado se tornou fa-
tor condicionante para imprimir uma nova con-
figuração das Universidades, o que a fez colocar à 
margem do seu ideário fundacional, casa comum 
do saber, da diversidade, das falas das minorias e 
da preocupação pela cidade.  É difícil avaliar his-
toricamente  os ganhos, afinal  corresponderam 
às necessidades do sistema atual. Contudo, e esta 
é a nossa hipótese, foram enormes as distancias 
que se criaram e em muito, resguardando alguns 
expedientes sérios de pesquisa,  desqualificou ai-
nda mais o processo ensino-aprendizagem, quase 
que perdendo a sua referenciada autonomia.  Se 
o objetivo se resume em instruir para produzir, 
por meio da técnica, não mais o conhecimento, o 
saber, o estabelecimento de relações sociais, mas 
o produto frio e desumano da máquina é conditio 
sine qua non da produção de conhecimento, ou 
melhor, da produção do conhecimento também 
incentivar a releitura da base epistemológica em 
que se assenta estes estágios, de modo particular 
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e imprescindível da herança comum dos gregos, 
o interesse pela polis, quando a democracia não 
era um regime de governo, mas um modus vivvendi , 
uma prática de cidadãos como Platão e Aristóteles 
e que,  na perplexidade de Arendt,2010, diante do 
horror do conhecimento dos campos de concent-
ração, quer na Alemanha quer na 

quer na Rússia, e da recusa do ser humano 
em considerar o mundo como seu, o amor mundi, 
na verdade uma recusa ao pensar.

Introdução 
Fundamentado especificamente na Episte-

mologia do Pensar  este projeto insere-se na possi-
bilidade da Educação como ciência que motiva, in-
strui e organiza o pensamento O objetivo é verificar 
e reorganizar a linha de pensamento e a perplexidade 
que estabeleceu diante da sanidade de universitários, 
a incapacidade de pensar, o estrito cumprir, produzir 
e banalizar o mal, percorrendo as das referências in-
dicadas, priorizando Hanna Arendt.

Nosso interesse nessa pesquisa, que não 
pretende ser exaustiva, foi a percepção da distan-
cia do ideário fundacional das Universidades se 
identificando na contemporaneidade como locus 
de produção e resposta às exigências do mercado.  

Materiais e Métodos 
Seguindo a metodologia de pesquisa bibli-

ográfica, fichamento e análises de textos e  estudos 
comparativos com outros, segundo cada época 
de feitura, até mesmo utilizando-se de recursos 
áudio-visuais, discurssões como películas e docu-
mentários epocais, debates em pequeno grupos e 
relatórios,  procuramos descobrir uma ponte que 
pudesse unir essas duas realidades: o ideário fun-
cional das Universidades , como nos aponta TER-
EZINHA (2005) e as exigências do mercado. 

Resultados e Discussão 
Se o objetivo se resume em instruir para 

produzir, por meio da técnica, não mais o conheci-
mento, o saber, o estabelecimento de relações so-
ciais, mas o produto frio e desumano da máquina 

como conditio sine qua non da produção de conhec-
imento, ou melhor, da produção do conhecimento

Conclusões 
Pretende-se também incentivar a releitura 

da base epistemológica em que se assenta estes 
estágios, de modo particular e imprescindível da 
herança comum dos gregos, o interesse pela po-
lis, quando a democracia não era um regime de 
governo, mas um modus vivvendi , uma prática de 
cidadãos como Platão e Aristóteles e que,  na per-
plexidade de Arendt,2010, diante do horror do 
conhecimento dos campos de concentração, quer 
na Alemanha quer na Rússia, e da recusa do ser 
humano em considerar o mundo como seu, o amor 
mundi, na verdade uma recusa ao pensar.
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Resumo:
Com a atual crise nacional é cada vez mais co-

mum buscar novas alternativas para diminuir os custos 
de produção, e com a construção civil não é diferente. 
Uma das alternativas é o uso do tijolo de solo-cimento, 
que, apesar do custo ser maior que o tijolo comum 
(cerâmico), economiza na execução. Além de esse mé-
todo ser mais barato no final das contas, ele é ecologi-
camente correto, pois no seu processo de produção 
a queima é dispensada, além de evitar desperdícios 
no seu assentamento e revestimento. A sua execução 
é fácil, sendo o seu assentamento feito com cola. As 
tubulações das instalações hidros sanitárias e elétricas 
passam por dentro dos furos dos tijolos, diminuindo o 
desperdício com a quebra dos blocos.

Introdução 
Nos últimos anos houve um boom na con-

strução civil. As empresas da área tiveram um 
grande crescimento, porém no último ano foi pos-
sível perceber que essa fase acabou. Pela grande 
especulação imobiliária, as construtoras produzi-
ram muitas unidades habitacionais com a esper-
ança de aumentar o lucro, mas com a atual crise 
nacional não conseguiram vender os imóveis. 

Com o objetivo de reduzir o custo dos 
empreendimentos, as empresas estão investindo 
cada vez mais em novas tecnologias, dentre elas 
a utilização de materiais reaproveitáveis: madeira, 
entulho, garrafas pet. Além da redução de custos, 
o que proporciona maior lucro à empresa, existe 
também a questão ambiental que tanto se fala atu-
almente. Muitas empresas ganham incentivos fis-
cais por adotar práticas ecologicamente corretas.

O presente trabalho tem como objeti-
vos: definir o conceito de vedação sustentável e 
ecológica; contextualizar a importância desse ma-
terial de construção; comparar as vantagens e des-
vantagens desse material e demonstrar o método 
executivo do tijolo de solo-cimento.

Revisão de literatura 
A construção civil é um setor que consome 

diariamente inúmeros materiais não renováveis, 
como: cal, água potável e areia. Buscam-se con-
stantemente tecnologias que possam substituir es-
sas fontes. Uma dessas tecnologias é o uso do solo 
para confecção de tijolos. O processo baseia-se em 
uma mistura de solo, cimento e água, compactados 
e curados à sombra.

Mistura de solo e cimento, que depois são 
prensados; seu processo de fabricação não exige 
queima em forno à lenha, o que evita desmata-
mentos e não polui o ar, pois não lança resíduos 
tóxicos no meio ambiente. Para o assentamento, 
no lugar de argamassa comum é utilizada uma cola 
especial (SALA, 2006).

Segundo o SEBRAE (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas, p.3), além 
das vantagens ambientais e econômicas, esse tipo 
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de material traz conforto e estética. De acordo 
com estudos, tijolos ecológicos trazem para a obra 
de 20% até 40% de economia em relação à con-
strução convencional. Além disso, há redução em 
30% do tempo de construção; com relação à es-
trutura dos tijolos, os encaixes e colunas embuti-
das nos furos distribuem melhor a carga de peso 
sobre as paredes; além da economia em 70% de 
concreto e argamassa e 50% em ferro.

Resultados e Discussão 
A escolha dos materiais utilizados para a con-

strução de um empreendimento deve ser feita de ma-
neira que proporcione a ligação de 3 elementos: segu-
rança, custo e durabilidade. Para o preparo do tijolo de 
solo-cimento faz-se necessário somente: solo, água po-
tável e cimento. A maior atenção deve ser na escolha 
do solo, pois não é aconselhável utilizar qualquer tipo 
de solo no seu preparo. O solo mais indicado para a 
confecção de tijolos de solo-cimento é aquele que pos-
sui certa de 50% a 70% de areia no composto. 

A produção do tijolo ecológico varia de 
acordo com os objetivos de sua utilização (re-
sistências, aparentes ou para serem revestidos, 
pesos, formato, cor, textura, componentes) e de 
acordo com o processo a ser utilizado.

A prensa que produz esse tipo de tijolo tem ca-
pacidade de produzir 2000 peças por dia. O funciona-
mento do equipamento é feito através de certa quan-
tidade de solo, de água e de cimento. Feita a mistura, 
coloca-se a massa úmida na prensa, e depois seguem 
para a cura por oito dias. Após esse procedimento, o 
tijolo está apto para ser usado na construção.

Dentre as vantagens do tijolo de solo-cimento, 
pode-se destacar o processo de fabricação, o qual não ne-
cessita da queima de tijolos, eliminando assim a produção 
de CO2. Outra vantagem é o material utilizado, o solo, 
que pode ser encontrado em grande abundância. De 
acordo com estudos, tijolos ecológicos trazem para a obra 
de 20% até 40% de economia em relação à construção 
convencional. Além disso, há redução em 30% do tempo 
de construção; com relação à estrutura dos tijolos, os en-
caixes e colunas embutidas nos furos distribuem melhor a 
carga de peso sobre as paredes.

Conclusões 
Através da pesquisa realizada, foi possível 

demonstrar o uso do tijolo de solo-cimento como 
material de construção que está em alta no mer-
cado nacional. Além disso, foi possível realizar o 
aprofundamento com relação a novos métodos ex-
ecutivos e quebrar alguns paradigmas de materiais 
ecológicos, pois os seus benefícios prevalecem so-
bre as desvantagens. Com relação a sua execução, 
pode-se observar que ela é simples e econômica, 
mostrando ser uma tecnologia que pode ganhar o 
mercado em pouco tempo.
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Resumo
O presente trabalho pretende investigar 

a capoeira enquanto um conteúdo programático 
na Educação Básica, a partir do entendimento 
das Leis 10.639/03 e 11.645/08.Ambas tratam da 
obrigatoriedade nos estabelecimentos oficiais, do 
ensino de História e Cultura Afro-brasileira e af-
ricana. Tendo como objetivo demonstrar como a 
capoeira pode se configurar em um conteúdo da 
Educação para Relações Etnicorraciais, a pesquisa 
é qualitativa e os procedimentos metodológicos se 
darão a partir de uma pesquisa bibliográfica com 
a contribuição da Sociologia, da Antropologia e 
da História. As fontes a serem pesquisadas serão 
livros, periódicos, leis federais, site de grupos de 
capoeira, documentos do IPHAN e da UNESCO. 
Alguns autores nos auxiliarão nesta análise sendo 
um dos mais relevantes Dermeval Saviani que 
nos mostrará a promiscuidade entre o público e o 
privado na Educação brasileira, desde os primór-
dios de sua colonização, fazendo-nos refletir so-
bre o conteúdo capoeira ligado à educação para 
relações etnicorraciais e de que forma poderia ser 
contemplado dentro deste contexto e a quem atin-
giria. Outro autor importante nesta análise é Nob-
ert Elias que nos ajudará a compreender, através 
dos conceitos de cultura e de habitus, como o in-
divíduo capoeira resistiu por várias gerações, mes-
mo sofrendo com a repressão imposta pela classe 
dominante. Esta pesquisa ainda não tem resulta-
dos conclusivos, pois, encontra-se em andamento.

Introdução 
A capoeira, enquanto manifestação cultural 

surgiu em um contexto marcado pela escravidão 

negra no Brasil. No entanto, existem muitas dis-
cussões sobre a História da capoeira, assim como 
na História do Brasil, principalmente com rela-
ção ao período da escravidão, pois, todas as atro-
cidades cometidas pela classe dominante sempre 
foram acobertadas. Desse modo, documentos rel-
ativos à época da escravidão negra foram queima-
dos, desviados ou desapareceram.  O objeto desta 
investigação é a capoeira enquanto um conteúdo 
programático na Educação Básica, a partir do en-
tendimento das Leis 10.639/03 e/ou 11.645/08. 
As referidas leis foram um apelo de demandas 
sociais emergentes da sociedade civil, no âmbito 
das relações etnicorraciais, como resultado das 
contradições que marcam o processo civilizatório 
brasileiro. Nesse sentido, a promulgação de uma 
Lei vem sempre com um histórico de disputas de 
interesses e ideais e o processo de construção/
negociação lida com demandas diferentes, sendo 
que o resultado gera interesses alcançados e outros 
preteridos.

Trabalhamos com pressupostos que anal-
isam os limites da capoeira como conteúdo da 
Educação para as relações etnicorraciais, levando 
em conta a emergência das leis 10.639/03 e/ou 
11.645/08 que obrigaram as escolas a inserirem 
os conteúdos do ensino sobre História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena, respectivamente. No 
entanto, observamos a resistência na utilização de 
tais conteúdos. As possibilidades da inserção da 
capoeira enquanto conteúdo da Educação para 
Relações Etnicorraciais, pode ser a efetiva imple-
mentação das leis 10.639/03 e/ou 11.645/08 que 
modificaram o Art.26 da LDB (1996).

Revisão de literatura
Antes de compreender a Educação para 

Relações Etnicorracias, é preciso se apropriar da 
história do negro no Brasil. Para tanto, serão uti-
lizados autores como Florestan Fernandes (1978), 
Octávio Ianni (2004), dentre outros.  A análise será 
feita a partir de alguns conceitos que nos darão su-
porte teórico como o de Cultura e habitus de Nob-
ert Elias (1994) e Raça em Octávio Ianni (2004) . 
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Com relação à formação de professores teremos 
como suporte teórico Demerval Saviani (2010), 
Celi Taffarel (2009), dentre outros.

Durante alguns anos no Brasil, mais pre-
cisamente final do século XIX e início do XX, 
os estudiosos colocavam a miscigenação como 
algo danoso. Lilian Schwarcz (1993) chama de o 
espetáculo da miscigenação todo esse processo 
de hibridação  Em um período onde o pensam-
ento hegemônico informou que através da mistura 
teríamos nos séculos seguintes uma raça “pura”. 
É um período histórico onde o pensamento que 
vigorava era o positivismo-evolucionismo, onde 
a ciência legitimava o racismo através de estudos 
biológicos que classificam os povos de origem af-
ricana como inferiores. Assim, a classe dominante 
apropriava-se deste discurso, legitimado através da 
ciência, e reforçavam a escravidão e a submissão 
da grande massa oprimida e escravizada. 

Dermeval Saviani (2010) nos mostra a pro-
miscuidade entre o público e o privado na Edu-
cação brasileira, desde os primórdios de sua colo-
nização, nos fazendo refletir sobre o conteúdo 
capoeira ligado à educação para relações etnicor-
raciais e de que  forma seria contemplado dentro 
deste contexto e a quem atingiria. Para Saviani, 
antes do momento atual, que poderíamos chamar 
de sétima fase, existiram seis fases na Educação 
brasileira e em todas elas, essa promiscuidade sem-
pre esteve presente. Podemos pensar que dentro 
deste contexto não seria possível encontrar rele-
vância na história da capoeira, pois, esta é uma 
criação do povo e com uma história ligada à re-
sistência da cultura negra. Foi feita a análise da 
capoeira em cada uma dessas fases ditas por Savi-
ani para compreender a pertinência de um conteú-
do que pode perpassar pelo currículo escolar em 
várias disciplinas, mas que a maioria da população 
brasileira desconhece.

Conclusões 
Concluímos que em cada fase da Educação 

no Brasil a história do negro e dos afrodescen-
dentes sempre foi deixada de lado, pois o negro 

não participava de nenhuma pretendida Reforma 
na Educação brasileira. Assim, podemos avaliar 
que durante muito tempo no Brasil um conteúdo 
de matriz ligada à cultura negra poderia ser estu-
dado, mas foi somente a partir da Emergência da 
Lei 10.639/03 e/ou 11.645/08 que podemos falar 
nesse tipo de assunto e abordar em sala de aula um 
conteúdo que pode representar vários elementos 
da história.

O caráter político e socializador do ensino 
da capoeira e da sua história é uma maneira de de-
nunciar essa negligência realizada historicamente 
pelo mau entendimento dessa prática. Dito isto, 
a Educação com ensino da Capoeira podem pro-
mover a relação Etnicorracial, contribuindo, na 
contemporaneidade, com uma educação voltada 
para todos que se debrucem sobre o tema, con-
duzindo para uma relação de igualdade e valori-
zação cultural de matriz africana marginalizada e 
excluída da história, sempre sendo retratada e ca-
muflada a partir do olhar do outro.
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Resumo: 
Os direitos sociais previstos na Consti-

tuição Federal visam garantir aos indivíduos as 
condições que necessitam ao exercício da ci-
dadania. Assim, determinam a garantia de meios 
materiais e condições concretas que possibilitem 
o seu exercício. Contudo, o principal problema 
envolvendo os direitos fundamentais é a sua efe-
tividade, no que tange à implementação de políti-
cas sociais, bem como a sua imposição ao Poder 
Público. Nesse sentido, destacamos a importância 
da educação escolar relacionada aos direitos soci-
ais para combatermos o problema da concretiza-
ção desses direitos, com base na instrução sobre 
as possibilidades de se buscar as melhorias soci-
ais almejadas através da educação. Dessa forma, 

o objetivo deste trabalho é analisar de que modo 
se dá a atuação das escolas envolvidas na pesquisa 
em prol de uma formação cidadã dos (as) alunos 
(as), pautada na aplicação das diretrizes do Parâ-
metro Curricular Nacional que trata sobre o tema 
transversal denominado ética, visando os direitos 
sociais referentes à igualdade, que visam garantir 
aos indivíduos as condições de que necessitam 
para uma sobrevivência digna, essencial ao exer-
cício da cidadania. Metodologicamente, optou-se 
pela pesquisa teórica para consolidar o aprofunda-
mento teórico e melhor embasar futura pesquisa 
de campo, seguindo os passos de levantamento 
bibliográfico e análise crítica dos resultados e con-
clusões obtidas. Almeja-se, com a concretização 
desta pesquisa, construir um arcabouço teórico 
(relatório e cartilha) capaz de suscitar reflexões e 
mudanças dentre as práticas educacionais dos pro-
fessores que atuam no ensino fundamental maior, 
no que diz respeito à importância de aplicar as dir-
etrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais.

Introdução 
É patente a necessidade de trabalhar temas 

transversais como a ética de forma integrada na es-
cola entre as disciplinas do currículo formal, pois 
os conceitos e valores que os temas representam 
são fundamentais para a democracia e a cidadania. 
Surgem desse modo, indagações acerca de como 
trabalhar os temas transversais de forma reflexi-
va, sem que os professores influenciem os alunos 
com os seus próprios valores, ou até mesmo com 
a transmissão dos valores da classe dominante. 
Metodologicamente, optou-se pela pesquisa teórica 
para consolidar o aprofundamento teórico e mel-
hor embasar futura pesquisa de campo, seguindo os 
passos de levantamento bibliográfico e análise críti-
ca dos resultados e conclusões obtidas. Almeja-se, 
portanto, construir um arcabouço teórico (relatório 
e cartilha) capaz de suscitar reflexões e mudanças 
dentre as práticas educacionais dos professores que 
atuam no ensino fundamental maior, no que diz 
respeito à importância de aplicar as diretrizes dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais.
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Materiais e métodos 
Considerando que, para a realização de pes-

quisa se faz necessário confrontar dados, evidên-
cias e informações sobre dado assunto e sobre o 
conhecimento teórico acumulado a esse respeito 
(LUDKE ; ANDRÉ, 1986), foi realizada a opção 
pelo tipo de pesquisa exploratória (GIL, 1991), 
pois este tipo de pesquisa almeja proporcionar 
uma maior familiaridade com o problema, em 
prol de torná-lo explícito ou construir hipóteses, 
e, cujo procedimento técnico será a pesquisa bibli-
ográfica-documental, com investigações realizadas 
no material teórico relacionado, legislação e  em 
sites de domínio público. Para a análise dos dados 
será utilizada a técnica da perscrutação (FREITAS, 
2004 & COELHO, 2011)

Revisão de literatura
De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, elaborados pelo Ministério da Educa-
ção (MEC) e apresentados à sociedade no final 
de 1997, temas transversais como, por exemplo, 
a ética, devem ser trabalhados de forma integrada 
na escola entre as disciplinas do currículo formal. 
O currículo torna-se mais flexível e aberto, pois 
os temas podem ser adequados às diferentes re-
alidades e as disciplinas discutidas de forma in-
terdisciplinar, considerando os distintos aspectos 
sociais. Outrossim, a ética representa os valores, 
os princípios de determinada sociedade em uma 
época específica, enquanto as normas originam-se 
desses princípios e valores. 

Nesse sentido destaca Chauí (2002, p. 348) 
que “os valores morais modificam-se na História 
porque seu conteúdo é determinado por condições 
históricas”. A educação moral deve promover e 
respeitar a autonomia dos sujeitos, partindo do 
diálogo com os interesses pessoais e coletivos, 
pautada nos valores culturais e nos direitos huma-
nos, pois, conforme nos ensina Gadotti (2000, p. 
35) “nessa sociedade cresce a reivindicação pela 
autonomia contra toda a forma de uniformização 
e o desejo de afirmação da singularidade de cada 
região, de cada língua”.

Resultados e Discussão 
A pesquisa encontra-se ainda em fase pre-

liminar. Almeja-se, com a concretização desta pes-
quisa, construir um arcabouço teórico (relatório 
e cartilha) capaz de suscitar reflexões e mudanças 
dentre as práticas educacionais dos professores 
que atuam no ensino fundamental maior, no que 
diz respeito à importância de aplicar as diretrizes 
dos PCNs que tratam sobre a o tema transversal 
da ética.

Conclusões 
Os valores éticos e a educação moral pos-

sibilitam apreciar, manter e aprofundar a democ-
racia. Armando o cidadão com a liberdade de se 
manifestar acerca das questões de direitos civis, 
sociais e políticos. Por isso conclui-se que é de ex-
trema importância a análise de aplicação das dir-
etrizes ora estudadas para a formação do cidadão.
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Resumo: 
No presente trabalho buscamos apresen-

tar algumas considerações da nossa dissertação 
de mestrado em andamento no Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Tiradentes intitulada “RACIOCINAR COM 
RECTIDÃO”: as lições do compêndio Lições de 
Philosophia Elementar Racional e Moral de José So-
riano de Souza (1871). Nesta, buscamos anal-
isar o compêndio de filosofia de José Soriano de 
Souza tendo como aporte teórico-metodológico a 
história dos manuais escolares. 

Introdução 
O professor, médico e filósofo José Soriano 

de Souza nasceu em 15 de setembro de 1833 na 
Cidade da Paraíba, nome com o qual era designada 
a capital daquela Província e destinou a maior par-
te da sua vida às atividades intelectuais e públicas. 
Formou-se em Medicina em 1860, pela Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro, e em Filosofia, pela 
Universidade de Louvain, na Bélgica em 1866. Os 
estudos secundários foram realizados no Lyceu 
Provincial da Parahyba do Norte, junto a seus dois 
irmãos, Braz Florentino Henrique de Souza (1825-
1870) e Tarquínio Bráulio de Souza (1829-1894). 
O compêndio Lições de Philosophia Elementar 
Racional e Moral foi publicado em 1871 na cidade 
do Recife pela livraria acadêmica de João Walfredo 
de Medeiros. Foi organizado em 560 páginas e está 
dividido em cinco partes, além da lição preambu-
lar, intituladas: Lógica, na primeira parte; Meta-
physica Geral ou Ontologia, na segunda parte; 
Psychologia, na terceira parte; Theologia Natural, 
na quarta parte, e por fim, Ethica ou Direito Natu-
ral, na quinta e última parte.

Materiais e métodos 
No que se refere à temática da produção e 

utilização dos manuais escolares no Brasil dos Oi-
tocentos Galvão e Batista (2009), destacam nesse 
estudo sobre manuais escolares que os mesmos 
deveriam dispor de uma boa organização, apre-
sentando uma sequência lógica e, é claro não ser 
confuso. Ainda teriam que ser metodologicamente 
planejados, pois isso garantiria o uso adequado 
no espaço escolar e, sobretudo, a sua aprovação. 
Católico fervoroso, defensor da escolástica aqui-
nense, em seu compêndio de filosofia, percebe-
mos que as características apresentadas pelos pes-
quisadores apontados estão presentes no manual 
de Soriano de Souza.

Neste sentido temos que na segunda metade 
do século XIX no Brasil, mesmo com as ideias 
positivistas presentes nas instituições de ensino 
e, as críticas direcionadas aos manuais escolares 
utilizados nos liceus e ginásios, estes ainda per-
maneciam com seu embasamento de elaboração 
pautado na fé, segundo Schueller e Teixeira (2008, 
p. 565) tais obras, “mantinham fortes aproxima-
ções com os preceitos da Igreja Católica, sendo 
que aquela instituição influenciava na produção e 
na aprovação do que seria utilizado nas aulas em 
Liceus, Ateneus pelo país”. 
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O compêndio de Soriano de Souza foi escrito 
para ser utilizado como manual de ensino de filoso-
fia em suas aulas no Ginásio Pernambucano. Nesse 
sentido, temos que, o autor exercitava uma prática 
muito comum, entre alguns professores da segunda 
metade dos Oitocentos, que era a transformação das 
suas lições de aula e compilações de manuais, resu-
mos e apostilas na forma dos chamados Compên-
dios. Tais manuais eram adotados e também serviam 
como incentivo à elaboração e publicação de autores 
nacionais. Neste sentido, Soriano de Souza está in-
serido neste grupo de professores-autores, uma vez 
que teve o seu Compêndio de filosofia adotado pelo 
Ginásio pernambucano como manual de ensino do 
curso elementar filosófico. 

Resultados e Discussão 
Para Macedo (1997, p. 169) “ainda não se 

fez justiça ao empenho filosófico de Soriano”. As-
sim, é importante que se compreenda que o plano 
filosofia-religião pensado por Soriano de Souza 
busca uma harmonia entre ambas e não um dis-
tanciamento. Não considerou usar o termo de que 
a “philosophia é escrava da religião” (SOUZA, 
1871, p. 8), muito pelo contrário, julgou ser tal pa-
lavra dotada de ódio e violência, preferindo lançar 
a filosofia diante da religião como uma grande ali-
ada que observa as [...] “advertencias da religião 
de Jesus Christo” e ouve suas “lições, e faz suas 
delicias em trilhar o caminho que lhe aplanarão” 
(SOUZA, 1871, p. 9).  

José Soriano de Souza como bem demon-
strou Campos (1998) foi um pensador sincero, 
que defendeu suas posições, com clareza e plena 
consciência. O embasamento teórico/filosófico 
ao qual conhecia e utilizou, não somente para a 
elaboração do compêndio aqui analisado, influen-
ciou diretamente sua vasta obra literária, jurídica, 
política, filosófica e religiosa. A soma de todos 
esses aspectos relacionados ao intelectual tomis-
ta, professor da cadeira de filosofia do Ginásio 
Pernambucano lhe garante indiscutivelmente um 
lugar de destaque no contexto histórico cultural 
brasileiro dos oitocentos.

Conclusões 
Seguindo o curso da história dos man-

uais escolares, bem como a própria história 
da educação, tentando abordar e fragmen-
tar a complexidade desse estudo na tentativa 
de aprender algo neles, buscamos analisar o 
compêndio de filosofia Lições de Philosophia 
Elementar Racional e Moral de José Soriano de 
Souza. Levando em consideração seus conteú-
dos, bem como o posicionamento filosófico do 
autor encontrado na obra, temos que não era 
algo fora do comum para a época. Os casos 
de professores egressos de faculdades católicas 
europeias lecionando nos ginásios brasileiros 
eram significativos. Isso nos permite visualizar 
essa postura religiosa de alguns professores, 
seja naqueles que elaboravam seus próprios 
compêndios e, também, nos que utilizavam 
compêndios europeus traduzidos, sobretudo 
franceses, para as suas lições.
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Resumo: 
Neste artigo buscou-se expor a importân-

cia dos princípios da função social do contrato 
e da boa-fé objetiva, com o intuito de analisar 
os efeitos da incidência destes institutos no 
momento em que o plano de saúde privado de-
cide resilir unilateralmente o contrato de adesão 
mantido por longos anos com o contratante, 
por alegar a inviabilidade dessa manutenção. 
Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada 
na literatura especializada por meio de consulta 
a livros, artigos científicos e periódicos selecio-
nados através de busca no banco de dados do 
Scielo. A partir dos dados obtidos na literatura 
encontrada, constatou-se que a resilição por 
parte do plano de saúde viola esses importantes 
princípios do Direito Contratual contemporâ-
neo e tem como efeito a nulidade desse tipo de 
cláusula contratual abusiva que prevê a obten-
ção unilateral de vantagens. Espera-se que com 
este artigo se amplie o conhecimento da popula-
ção em relação aos seus direitos como usuários 
dos planos de saúde privados. 

Introdução 
Atualmente, na codificação privada brasilei-

ra, pode-se ressaltar a grande importância e densa 
presença dos princípios, tendo como exemplo o 
Código Civil de 2002, também conhecido como 
Código de Princípios (TARTUCE, 2014). Dentre 
a principiologia do Direito Contratual contem-
porâneo, embasada na proteção da dignidade da 
pessoa humana, dois fundamentais princípios se 
sobressaem: o da função social do contrato e o da 
boa-fé objetiva. O primeiro, consagrado pelo texto 
do art. 421 do Código Civil, diz que “a liberdade 
de contratar será exercida em razão e nos limites da fun-
ção social do contrato”, traduzindo a ideia de social-
ização do contrato que, em prol do bem comum, 
impõe limites à liberdade negocial. Intimamente 
ligado a esse princípio, está o princípio da boa-fé 
objetiva, presente no art. 422 do Código Civil: “Os 
contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 
contrato, como em sua execução, os princípios de probidade 
e boa-fé”, que tem sua natureza jurídica embasada 
na ética e nas regras de comportamento, devendo 
haver lealdade e respeito entre as partes envolvidas 
em uma relação jurídica regida por tal princípio, 
que deverá se fazer presente nas fases pré e pós-
contratual, assim como durante toda a fase con-
tratual propriamente dita. (GAGLIANO E PAM-
PLONA FILHO, 2009). Neste contexto, ainda de 
acordo com a visão de Gagliano e Pamplona Filho 
(2009), a resilição contratual, prevista no caput do 
art. 473 do Código Civil:  “A resilição unilateral, nos 
casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, 
opera mediante denúncia notificada à outra parte”, é 
uma das modalidades de dissolução posterior à 
formação do contrato, após o mesmo ter atin-
gido a sua forma plena nos planos da existência, 
validade e eficácia. Esse tipo de extinção con-
tratual produz efeitos ex nunc e, em regra, não 
pode ser realizada unilateralmente, pois estaria 
indo de encontro aos princípios da boa-fé obje-
tiva e da função social do contrato, tendo como 
sanção a nulidade contratual. 

Diante do exposto, o presente artigo ob-
jetiva ampliar o conhecimento dos usuários dos 
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planos de saúde privados quanto aos seus direitos, 
garantidos através da segurança jurídica no que se 
refere à resilição unilateral por parte desses planos 
mantidos durante longos anos e da incidência dos 
princípios da função social e da boa-fé objetiva 
nos mesmos. 

Materiais e métodos 
Este estudo constituiu-se de uma revisão 

da literatura especializada, realizada entre agosto e 
setembro de 2015, no qual realizou-se uma consulta 
a livros presentes na Biblioteca da Universidade Ti-
radentes (UNIT) – campus Farolândia e por artigos 
científicos selecionados através de busca no banco 
de dados do Scielo. A busca no banco de dados 
foi realizada utilizando às seguintes terminologias: 
boa-fé objetiva, contrato, função social e planos 
de saúde. Os critérios de inclusão para os estudos 
encontrados foram a abordagem às bases principi-
ológicas da função social e da boa-fé objetiva e a 
incidência destes nos contratos de planos de saúde. 

Foram excluídos estudos que relatavam o 
emprego de outras modalidades de contratos, que 
não os de planos de saúde privados. 

Em seguida, buscou-se estudar e com-
preender os principais parâmetros e formas de 
aplicação dos mesmos, empregados nos estudos 
encontrados, de acordo com os aspectos legais e 
doutrinários sobre o tema abordado. 

Resultados e Discussão 
Com base nas pesquisas realizadas, foram 

encontrados 09 artigos nas bases de dados con-
sultadas, que versavam sobre o princípio da boa-fé 
objetiva e da função social do contrato nos con-
tratos de planos de saúde privados. Cabe ressaltar 
que os artigos que serão analisados não abordam 
a incidência dos princípios da função social e da 
boa-fé objetiva no tocante à resilição unilateral dos 
contratos de planos de saúde, pois trata separada-
mente sobre os princípios já citados e a resilição 
contratual dos planos de saúde privados.

Numa linguagem simplificada, Ribeiro traz 
a compreensão sobre os princípios da boa-fé ob-

jetiva e da função social do contrato, assim como 
da resilição contratual, também conhecida como 
denúncia. 

Já o estudo trazido por Alves revela que, 
dentre as reclamações mais frequentes entre os 
usuários dos serviços privados de saúde, estão as 
rescisões unilaterais dos contratos por parte dos 
mesmos, devendo este tipo de comportamento ser 
proibido com base na alegação de perigo de dano 
de difícil reparação, ou até mesmo irreparável, da 
saúde do contratante. 

Conclusões 
Conclui-se que é juridicamente inválida a 

resilição contratual estipulada de forma imoti-
vada e por decisão unilateral dos planos privados 
de saúde devido à inaceitabilidade da violação aos 
princípios da função social e da boa-fé objetiva. 
Constatou-se assim a nulidade deste tipo de cláu-
sula contratual abusiva, por expressa previsão legal 
e importância dos bens mais preciosos e insubsti-
tuíveis do ser humano, que são a saúde e a vida. 
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Resumo: 
O presente trabalho é parte da pesquisa que 

venho desenvolvendo no mestrado em educação 
a respeito dos professores primários em Sergipe 
no século XIX (1870-1877). Esta pesquisa tem 
como objetivo realizar uma compreensão crítica 
dos saberes necessários para atuação docente no 
magistério primário naquele período, analisando 
as provas de concursos,  seus conteúdos e veri-
ficar outros critérios de aprovação para atuar na 
profissão docente. A fim de chegar aos objetivos, 

pretende-se analisar a legislação vigente, assim 
como dos jornais que circulavam na província de 
Sergipe, em especial o Jornal do Aracaju, além das 
Falas dos Presidentes de província e Relatórios 
da Instrução Pública e as provas realizadas no 
período. Tem-se como hipótese que os saberes 
pedagógicos estavam diretamente conectados com 
a legislação vigente. Justifica-se o marco temporal 
através do regulamento de nº 24 de 24 de outubro 
de 1870 e finaliza-se com a resolução de nº 1079 
de 5 de maio de 1877, quando esta institui em Ser-
gipe a Escola Normal feminina que funcionou no 
Asilo Nossa Senhora da Pureza. Discute-se, nesse 
trabalho, os saberes preconizados para atuação do-
cente. Para tal, recorremos ao conceito de apropri-
ação e representação de (CHARTIEU 1990), bem 
como a concepção de sociedade segundo (ELIAS, 
1995). Para este autor, sociedade e individuo não 
podem ser analisados de forma separada, mas um 
conceito completa o outro. Dentro deste contexto, 
observamos o habitus profissional construído por 
esta sociedade a partir do conceito de (BOUR-
DIEU, 2009). Procuramos também observar, quais 
os princípios norteadores sociais daquele período 
quanto aos modelos comportamentais.

Introdução 
A pesquisa pretende investigar o que era 

exigido como conhecimento pedagógico para o 
magistério público na província de Sergipe entre 
1870 e 1877. Dessa forma, visa-se compreender 
como as exigências dos exames contribuíram 
na formação desses professores, como também 
na constituição do habitus pedagógico, segundo 
Bourdieu. Quanto ao recorte temporal vale de-
stacar que este corresponde a análise de duas 
legislações importantes para o período analisa-
do: o regulamento de nº 24 de 24 de outubro de 
1870 e a resolução de nº 1079 de 5 de maio de 
1877, quando foi instituída em Sergipe a Escola 
Normal feminina. Naquele momento, profes-
sores primários e secundários, na província de 
Sergipe, submetiam-se a provas e exames a fim 
de ingressar no magistério público. É significa-
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tivo mencionar que o fortalecimento da regula-
mentação da profissão docente ocorreu nas pri-
meiras décadas dos oitocentos. Nesse sentido, 
diversas exigências para aqueles que desejassem 
ocupar o cargo de professores primários foram 
observadas no período e são evidenciadas pelas 
fontes analisadas. Dentre as exigências, as prin-
cipais estavam ligadas a questões morais, reli-
giosas e intelectuais. Em tempo, menciona-se 
que a oficialização dos exames e concursos para 
contratação de professores surgiu a partir da 
iniciativa do Marquês de Pombal. Assim, o pro-
cesso de seleção dos professores para as Aulas 
Régias, a partir de 1759, realizou-se oficialmente 
por meio de concursos, motivados pela abertura 
de novas aulas, pela aposentadoria, pela morte 
ou pelo afastamento do professor que ocupava 
a cadeira, qualquer diploma ou comprovante de 
habilitação para o cargo pretendido.

Materiais e métodos 
A perspectiva teórico-metodológica que 

embasa essa pesquisa é de cunho qualitativa 
bibliográfica documental, utilizando como fon-
tes: Relatórios de diretores de instrução, falas 
de presidente da província, provas de concur-
so, e jornais que circulavam nesse período. Para 
análise do material, recorreu-se aos pressupos-
tos teórico-metodológicos da História Cultur-
al. A importância dessa matriz historiográfica 
sobre os estudos de História da Educação no 
Brasil se dá pela incorporação e mesmo a re-
definição de objetos de pesquisa. Nesse senti-
do, “[...] ao estudar as práticas e representações 
dos atores e instituições educativas, a história 
da educação estará filtrando para dentro de seu 
próprio campo, [...] temáticas e olhares antes 
específicos da história cultural (CASTANHO, 
2000, p. 9).

Resultados e Discussão 
Os resultados preliminares, após análise das 

fontes, permitirão uma ampla discussão sobre o 
tema proposto, proporcionando uma compreen-

são do habitus dos professores primários na se-
gunda metade do século XIX construído a partir 
desses documentos.

Conclusões 
Dessa forma, este estudo pretende con-

tribuir para o campo da História da Educação 
no que diz respeito à construção dos saberes 
necessários para exercer a função de professor 
primário no século XIX (1870-1877), em Sergipe, 
através da descrição daquilo que era preconizado 
na legislação, enquanto exigência para atuar no 
magistério primário, em terras sergipanas.
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Resumo: 
O brincar é uma ação predominantemente 

infantil e universal, presente em culturas e época 
diferentes. Ela parece relacionar-se com a apren-
dizagem, contribuindo para a aquisição de diversas 
habilidades. Dessa forma o objetivo deste trabalho 
é apresentar o brincar a partir da teoria da Psicolo-
gia na perspectiva evolucionista e a sua relação com 
a construção infantil. A criança nasce com certo 
repertório para vincular-se ao mundo que a cerca, 
essencial para a sua sobrevivência, e nesse contexto 
surge e se desenvolve a brincadeira. Sendo assim, 
o brincar pode ser pensado como adaptação onto-
genética. No que se refere à filogenética, o brincar 
pode estar associada a uma trajetória de aumento 
da complexidade dos modos de vida da espécie 
humana. Apesar de não existirem  estudos diretos  
sobre a relação evolutiva entre a espécie humana  e 
o lúdico, este  comportamento  é profundamente 
influenciado pela época e por elementos culturais, e 
contribui para o desenvolvimento infantil. 

Introdução 
Na antiguidade, o brincar constituiu uma 

atividade coletiva comum a adultos e crianças com 
conteúdos culturais e folclóricos. Com a revolução 
industrial no século XIX, com a institucionaliza-
ção da criança e com o surgimento do brinquedo 
industrializado, a atividade lúdica foi segmentada 
e o brincar passou a fazer parte especificamente 
do cotidiano da criança (GOLDENBERG,2008). 
 Na sociedade contemporânea, este com-
portamento é considerado uma forma de co-
municação entre iguais e entre várias gerações, 
apresentando grande potencial na cura psíquica e 
física, além de ser instrumento para aprendizagem 
(GOLDENBERG, 2008). 

 No entanto, o brincar parece constituir um 
comportamento evolutivo no âmbito da filogênese 
e ontogênese.   De acordo com Skinner (1984), a 
filogênese refere-se  a evolução das espécies e a 
ontogênese , a evolução de indivíduos especiais de 
uma espécie, no decorrer do seu tempo de vida. 
 Segundo Bichara et al. (2009), várias hipó-
teses já foram levantadas sobre a função do brin-
car, tanto em humanos quanto em animais. Uma 
delas é que o indivíduo jovem é um ser imaturo ou 
incompleto e através do brincar torna-se compe-
tente.  

 O brincar ocorre com freqüência em mo-
dalidades mais complexas de animais, como em 
carnívoros mais especializados, grandes preda-
dores e em primatas. Não existem estudos diretos 
que confirmem se há uma relação evolutiva entre 
a espécie humana e o brincar, porém seus indícios 
foram rastreados em comportamentos que podem 
ser considerados como precursores dessa atividade 
em espécie relacionados e comparados com estu-
dos realizados em sociedades de caçador-coletores 
que viviam ainda no século XX. 

 De acordo com Bichara et al. (2009), a 
filogenia da brincadeira na espécie humana pode 
estar associada a uma trajetória de aumento da 
complexidade, na proporção em que os modos de 
vida tornaram-se mais elaborados, expandindo a 
infância e atingindo maior intensidade para acom-
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panhar as necessidades específicas de aprendiza-
gem na ontogenia.

 O brincar pode ser pensado como adapta-
ção ontogenética, num sistema de comportamentos 
que melhorem a adaptação do indivíduo no estágio 
imaturo, preparando-o para a vida adulta. Visto que, 
o brincar é um exercício que proporciona um senso 
de domínio, competência e auto- eficácia adquiridos 
por meio da experiência com novas atividades.

Revisão de literatura
Para este trabalho foi realizada uma revisão 

bibliográfica em livros contemplando autores da 
Psicologia.

Conclusões 
A espécie humana é curiosa e lúdica, e não 

importando onde esteja situada, a criança brinca, 
pois esta é uma das suas características predomi-
nantes. Apesar de não existirem  estudos diretos  
sobre a relação evolutiva entre a espécie humana  e 
o lúdico, este  comportamento  é profundamente 
influenciado pela época e  por elementos culturais, 
e contribui para o desenvolvimento infantil. 
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Resumo
O presente estudo justifica-se diante dos re-

sultados obtidos na Educação Básica brasileira, es-
pecialmente na modalidade da  EJA, destacando-se 
a evasão como sintoma de um ensino inadequado, 
que afasta os jovens e adultos do seu direito à edu-
cação. O objetivo geral analisa os sistemas de edu-
cação básica e superior e as mudanças curriculares 
na formação docente em Sergipe nas áreas de Lín-
gua Portuguesa, Ciências Biológicas e Matemática 
diante da crescente juventude recebida pela EJA 
atualmente. O marco teórico ampara-se em contri-
buições de IRELAND (2011); BEZERRA e NO-
BRE (2012); GATTI (2008); SPOSITO (1997); 
HADDAD, DI PIERRO (2000); SACRISTÁN 
(1991); BARDIN (2011) e FRANCO (2008). .A 
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metodologia configura-se como uma abordagem 
quali-quantitativa, valoriza  a historicidade do ob-
jeto de estudo e os indicadores quantitativos.  A 
perspectiva metodológica é dialética porque con-
sidera as relações e as interações macro e micro 
estruturais nas políticas públicas voltadas para 
a formação da Educação Básica e EJA, e de alu-
nos em formação pelas  Instituições de Educação 
Superior – IES na Universidade Tiradentes- Unit  
e Universidade Federal de Sergipe - UFS e UFS. 
Como resultados espera-se melhoria das políticas 
públicas voltadas para a EJA, através da forma-
ção dada pelas IES aos futuros docentes PPC’s 
de modo que privilegiem disciplinas significativas 
para a modalidade da EJA, suprindo lacunas do 
conhecimento nessa área. 

Introdução
Nessa pesquisa destaca-se a problemática 

que o país vem enfrentando ao longo desta déca-
da, quando se observa uma visível transformação 
no que que diz respeito à mudança na sua pirâmide 
etária que aponta os atrasos na escolarização, ten-
do como realce, a Educação de Jovens e Adul-
tos - EJA, como também a análise das proposta 
pedagógicas dos cursos de licenciaturas em Peda-
gogia, Língua Portuguesa, Matemática e Ciências 
Biológicas oferecidos pelas Universidades UNIT e 
UFS, em nosso estado. 

Em nosso país, este problema surge sob 
o panorama crescente das desigualdades sociais 
acirradas pelo modo capitalista de produção da 
existência cuja lei maior é a exclusão e a explora-
ção social, econômica e cultural. Essa dívida do 
Estado Brasileiro para com a sociedade é antiga. 
Segundo dados do Anuário Brasileiro da Educa-
ção Básica, da Editora Moderna (2013), a taxa de 
analfabetismo da população de 15 anos ou mais 
de idade no Brasil decresceu no período 1995 a 
2011, de 15,6% em 1995 chegando a 2011 com 
8,6%; essa mesma fonte informa que no nordeste 
o analfabetismo em 1995 era de 30,5% e chegou 
a 16,9% em 2011, portanto ao dobro da taxa do 
país, contribuindo para sua elevação. 

Buscando entender o quadro será feita ini-
cialmente na análise das propostas pedagógicas da 
Educação de Jovens e Adultos (consideradas as ori-
entações nacionais, estaduais e de duas  unidades 
escolares) e os Projetos Pedagógicos dos Cursos 
(PPCs) de formação de professores nas duas Uni-
versidades, UFS e UNIT, respectivamente, refer-
entes às formações para as disciplinas com maior 
número de aulas como componentes curriculares 
do ensino fundamental: Português, Matemática e 
Ciências Biológicas. 

Após as análises serão desenvolvidas um 
roteiro de entrevistas tanto com  alunos e docen-
tes das unidades escolares, como também  das IES.

Métodos
Visando identificar as demandas social-

mente necessárias à formação dos jovens, estu-
dantes da EJA, o trabalho será desenvolvido  em 
duas etapas, correspondem a pesquisa documental 
e bibliográfica e as entrevistas a serem realizadas 
nas duas escolas públicas estaduais, onde serão 
ouvidos um percentual de  docentes e alunos das 
unidades escolares e também das duas  IES pes-
quisadas.

Revisão de literatura
Nesta  pesquisa destacam-se: a revisão 

bibliográfica e a análise documental (fontes Di-
retrizes, Resoluções, PPP das escolas e PPC das 
IES). As contribuições de IRELAND (2011); 
BEZERRA(2013);GATTI(2008); SPOSITO 
(1997); HADDAD, DI PIERRO (2000); SAC-
RISTÁN,(1991) e  BARDIN (2011) e FRANCO 
(2008).

Resultados e Discussão
O estudo encontra-se em andamento e 

espera-se de acordo com a análise dos dados con-
cluir o que diz respeito a atuação da ideia contida 
oficialmente na proposta pedagógica federal da 
Secretaria de Educação Continuada Alfabetização 
Diversidade e Inclusão – SECADI, nos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos das licenciaturas das Uni-
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versidades federal e particular pesquisadas junta-
mente com o Projeto Pedagógico Educação de 
Jovens e Adultos Ensino Fundamental – EJAEF I 
e II -1ª e 2ª FASES e ENSINO MÉDIO –EJAEM 
da Secretaria de Estado da Educação ,do Projeto 
Pedagógico das duas escolas juntamente com a 
análise do discurso extraído dos questionários e 
entrevistas aplicados aos docentes e discentes de-
stas instituições.

Conclusões 
Espera-se que, ao concluirmos a pesquisa, 

vejamos a fundamentação trazida da graduação, às 
propostas pedagógicas e às práticas de formação 
continuada individual, alcançarem  o  objetivo pro-
posto no tocante ao desenvolvimento de práticas 
que respeitem as particularidades da EJA.
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Matemática.

Apoio material e financeiro da CAPES

Resumo: 
A palavra Literacia vem sendo utilizada 

para contextualizar um novo conceito acerca 
das capacidades de leitura, escrita e numera-
cia. Entende-se que literacia é a capacidade 
do individuo compreender, explicar e prever 
fenômenos naturais; sua definição vai além 
da compreensão de textos e capacita a pessoa 
intelectualmente para avaliar a qualidade das 
informações obtidas com base nos métodos 
usados de produção e socialização do conhe-
cimento. Neste artigo apresento parte de um 
trabalho de pesquisa que desenvolvemos no 
OBEDUC/PPED/UNIT/CAPES em 2015, 
no projeto: Transdisciplinaridade na literacia 
e numeracia na educação de jovens e adultos 
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do semiárido sergipano (Transeja 2) - Oficinas 
pedagógicas de direitos humanos com uso de 
tecnologias digitais na formação de professo-
res de jovens e adultos do Baixo São Francisco. 

Introdução 
A Literacia Matemática apresenta contextos 

que precisam ser analisados para que se busque o 
conhecimento de maneira lúdica e significativa. In-
dagam-se as necessidades de que a Matemática seja 
menos temida e o aluno se sinta à vontade com as 
ideias quantitativas e sentir facilidade na aplicação 
de métodos, que isso lhe traga confiança na área 
dos números, utilizando estratégias mentais para 
gostar de interpretar, verificar informações e lidar 
com as exigências quotidianas.

Nessa perspectiva, literacia matemáti-
ca engloba os aspectos da literacia e levanta 
questões de fundamental importância para 
desenvolvimento do aluno e de interesse do 
professor. A questão norteadora é: Como a 
matemática escolar pode enriquecer, desen-
volver e ser útil aos alunos? A  aprendizagem 
significativa não se resume em saberes mo-
mentâneos; implica que o aluno construa um 
saber que lhe permita resolver problemas do 
seu cotidiano, garantindo-lhe a convivência 
com seu dia a dia, com eficácia e segurança. O 
objetivo deste artigo é elucidar o objetivo na 
serie inicial da alfabetização matemática visan-
do à preparação do educador. A hipótese de 
trabalho é que as experiências anteriores con-
duzem à aprendizagem aritmética, cujos con-
hecimentos e pensamento lógico tornam-se 
pontes com a realidade (sociedade), elucidando 
a importância dos saberes escolares.

Materiais e métodos 
Literacia Matemática: A base da aritmética 
O pensamento crítico do individuo 

deve-se ser aprumado com o desejo de obter 
conhecimentos. Para que isso seja feito é ne-
cessário ser instruído à busca de autonomia 
na tomada de decisões e argumentar sobre os 

objetos apresentados a ele. Como a Literacia 
Matemática exige muito da busca de com-
preensão conceitual, operações e esforços, ser 
capaz de executar procedimentos matemáticos 
torna-se flexível, e com isso o explicar, justi-
ficar e refletir sobre argumentos matemáticos. 
Formular estratégias aguça a confiança na au-
toeficácia para fazer a Matemática à inclinação 
ou tendência para vê-la como uma disciplina 
sensível e útil em múltiplos contextos pessoais, 
profissionais e sociais.

Para lidar com situações diversas de 
matemática são necessárias a mobilização e a 
capacidade de elaborar um plano para resolv-
er um problema, monitorar o progresso desse 
plano e avaliar a aceitabilidade dos resultados. 
As competências incluem conhecer os tipos 
de respostas que a matemática fornece para as 
questões, distinguir diferentes tipos de afirma-
ções, compreender e lidar com extensão e os 
limites de determinados conceitos matemáti-
cos. A argumentação é também um fator a se 
qualificar, pois envolve conhecer o que são as 
provas matemáticas e como diferem de outros 
tipos de raciocínio matemático e ter gosto e sen-
sibilidade para a investigação de expressar argu-
mentos matemáticos. Com tudo compreende 
que a expressão de diferentes formas sobre o 
conteúdo num formato oral ou escrito é de fator 
principal para compreender as afirmações feitas 
por outras pessoas, por escrito ou oralmente so-
bre tal assunto.

Resultados e Discussão
 Hoje é amplamente defendida uma edu-

cação em matemática numa perspectiva de lit-
eracia, que possibilite mobilizar conhecimentos, 
atitudes e capacidade de pensamento matemáti-
co, para construir uma qualidade de vida. Criar 
empatia, aceitação e abertura de espírito para 
com o aluno, transmite a possibilidade que to-
dos nós somos capazes de realizar qual quer de-
safio que utilize saberes matemáticos e ajudar a 
atingir respostas elaboradas.   
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LITERACIA MATEMÁTICA

CONTEÚDOS NORMAS E CRITÉRIOS

Natureza da ciência 
e da Matemática

Clareza
Rigor
Precisão
Apreciação e gosto pela 
Matemática
Confiança no uso da Mate-
mática
Capacidade para pensar de 
forma crítica

Usar ferramentas de 
linguagem e simbólicas
Formular e resolver 
problemas
Modelar e Representar
Pensar e Raciocinar
Argumentar
Comunicar

FONTE: (Revista Brasileira de Educação)

DIMENSÃO: CONTEÚDO

PROCESSOS/CAPACIDADES DE PENSAMENTO

– tomar decisões; 
– resolver problemas, incluindo formular problemas, 
planear e testar diferentes estratégias, justificar soluções 
e processos de resolução; 
– construir e expressar argumentos matemáticos; 
– analisar e avaliar argumentos matemáticos; – explicar, 
justificar e refletir sobre argumentos matemáticos; 
– comunicar informação numérica;
 – expressar-se, de diferentes formas, sobre assuntos 
com conteúdo matemático;
 – fazer juízos de valor matemáticos bem fundamentados; 
– interpretar informação apresentada de diferentes formas; 
– recolher e analisar evidência; 
– identificar padrões e relações; 
– detectar falácias;
 – questionar assunções; 
– fazer conjecturas; 
– fazer generalizações com rigor; 
– formular e testar hipóteses; 
– tirar conclusões lógicas a partir de dados;
 – reconhecer níveis de rigor usados em inferências; 
– construir e alternar entre diferentes tipos de represen-
tação;
 – manipular variáveis;
 – executar procedimentos de forma flexível, apropriada, 
precisa e eficaz.

– termos/vocabulário, conceitos, operações e relações;
– sentido do número;
– sentido do símbolo;
– ideias importantes (conexões);
– natureza da matemática;
– história da matemática;
– papel da matemática.

FONTE: (Revista Brasileira de Educação)

DIMENSÃO: DISPOSIÇÕES/ATITUDES E VALORES

– apreciar e gostar da matemática;
– disposição para ver a matemática como uma disciplina 
sensível e útil em múltiplos contextos;
– confiança para fazer matemática;
– à vontade com a matemática;
– envolver-se com a matemática
(fazer e usar a matemática numa variedade de contextos 
e situações).

FONTE: (Revista Brasileira de Educação)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em nossa sociedade há uma grande carência 

de professores de matemática, principalmente que 
conduzam os alunos a serem investigadores, a bus-
carem, (re) construírem o conhecimento para repre-
sentar a matemática como capaz de captar da reali-
dade os números, que na maioria das vezes assusta. 

As questões do quotidiano do aluno devem 
ser tratadas em sala de aula até porque estimula a 
aprendizagem e capacita as crianças, jovens e adul-
tos para serem capazes de resolver problemas do 
seu dia - a - dia. 

Decodificar e codificar diferentes formas 
de, superando o modelo de aula enfadonha que 
éramos obrigados a assistir, mostrando o quão 
fascinante é compreender a matemática para inter-
pretação da realidade.
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buscou identificar dificuldades na Literacia dos 
alunos, com intuito de capacitar educadores.

O BRINCAR NA FORMAÇÃO 
E A SUSTENTABILIDADE EM 

AÇÃO: REFLEXÕES SOBRE AS 
IMPLICAÇÕES DO PROJETO 

BRINCAR

Cintia Aparecida Ataide (Mestre em 
Ciências da Saúde, Bacharel em Psicologia e 
Licencianda em Ciências Biológicas), e-mail: 
, cintiaataide@yahoo.com.br; 

Universidade Federal de Sergipe/CES-
AD/Aracaju, SE. 

.
Área: Educação  subárea: 
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dade, Práticas Pedagógicas. 

Resumo: 
O Projeto Brincar visa ampliar as dis-

cussões sobre o brincar de forma sustentável. O 
objetivo desse projeto consistiu em trabalhar con-
ceitualmente a implicação do brincar para o desen-
volvimento e aprendizagem, elencando questões 
teóricas sobre desenvolvimento e aprendizagem e 
o resgate de ações sustentáveis para a construção 
de brinquedos pedagógicos. Esse projeto foi de-
senvolvido com alunos dos cursos de licenciatura 
da UFRN, na disciplina de fundamentos da psi-
cologia educacional. Para a realização do projeto 
foram desenvolvidas as seguintes atividades: ações 
de garimpo, investigando os trabalhos científicos 
que se relacionam com a temática desenvolvim-
ento infantil, brincar e processo de ensino-apren-
dizagem e visitas técnicas, participação de ações de 
extensão e para fechamento das atividades todos 
os alunos implicados no projeto apresentaram os 

resultados do trabalho desenvolvido na semana 
científica da UFRN. Pensar teoricamente sobre o 
brincar e a produção de brinquedos pedagógicos 
através de estratégias sustentáveis torna-se funda-
mental para a formação inicial do professor, tendo 
em vista que agrega os conhecimentos pedagógi-
cos do brincar ancorados na responsabilidade so-
cial e ambiental. Dessa forma o aluno foi estimu-
lado a refletir sobre a teoria do desenvolvimento e 
aprendizagem e a promoção de estímulos para o 
desenvolvimento da criança, além do estreitamen-
to da prática pedagógica com ações sustentáveis, 
buscando uma maior aproximação da educação, 
desenvolvimento infantil e conceitos de sustent-
abilidade e meio ambiente.

Introdução 
O presente trabalho é um relato de ex-

periência do Projeto Brincar, atividade  desenvolv-
ida pela disciplina fundamentos da psicologia edu-
cacional para os diversos cursos de licenciatura. O 
projeto brincar foi implementado na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em 02 
semestres, 2012.1 e 2012.2, inicialmente no curso 
de pedagogia e, posteriormente, aplicado nas tur-
mas de licenciatura de cursos diversos. Vale ressal-
ta que o surgimento do projeto brincar decorreu 
da necessidade de ampliar formação dos futuros 
professores. 

A premissa básica desse trabalho funda-
menta-se na condição bio-psico-social do brincar 
e sua relação com a aprendizagem e responsabili-
dade ambiental e social. As ações do projeto brin-
car tiveram como objetivo geral ampliar o conhec-
imento sobre o brincar (brincadeiras/brinquedos) 
nos processos de ensino-aprendizagem elencando 
de forma transversal os conceitos de sustentabili-
dade e responsabilidade social.

A fundamentação teórica sobre o brincar e 
as diversas implicações psicológicas e pedagógicas 
sustentadas nesse projeto, tiveram como pressu-
posto teórico o brincar e a sua relevância para o 
contexto escolar, social, afetivo, ambiental e cul-
tural. Nesse sentido, o brincar foi compreendido 
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além de um processo que envolve uma simples 
execução, mas também como um processo que 
está diretamente implicado em apropriação de 
códigos culturais e no processo de socialização 
(BROUGÈRE, 2010). Parte daí a necessidade de 
se trabalhar conceitualmente o brincar e posteri-
ormente articular a prática pedagógica do brincar 
com temas transversais para amplificar a relevân-
cia social, educacional e ambiental.

Materiais e métodos 
Para a implementação das atividades do 

Projeto Brincar os alunos desenvolveram uma 
sólida investigação acadêmica sobre as teorias 
do desenvolvimento e aprendizagem e sobre o 
brincar enquanto práticas sustentáveis e ped-
agógicas. Dentre as atividades desenvolvidas no 
projeto brincar podemos destacar: fundamenta-
ção teórica sobre  desenvolvimento, aprendiza-
gem e o brincar, a noção de sustentabilidade e 
responsabilidade social. 

Importante ressaltar que além das aulas 
expositivas dialogadas, o desenvolvimento da au-
tonomia e o fortalecimento de habilidades ped-
agógicas e competências científicas foi um marco 
formativo de extrema relevância para a formação 
dos alunos envolvidos no projeto brincar. Foram 
desenvolvidas pesquisas sobre a temática em sites 
científicos, monografias, dissertações e teses e re-
vistas especializadas para aprofundamento teórico 
sobre o processo do brincar.

Após exercício de fundamentação do con-
teúdo, os alunos formaram grupos e cada grupo 
ficou responsável por desenvolver um brinquedo 
pedagógico. Para execução dessa tarefa cada grupo 
deveria desenvolver projetos de brinquedos com 
materiais recicláveis, incitando a prática da sus-
tentabilidade e responsabilidade social. Entende-
se que convidar a operar com materiais reciclados 
possibilitou a construção de um novo olhar para 
um objeto que seria descartado na natureza, apon-
tando para a prática pedagógica que valoriza práti-
cas de ensino mais consciente e responsável com 
o ambiente.  

Resultados e Discussão 
Além da experiência formativa, o projeto 

brincar oportunizou aos graduandos de pedago-
gia e de outras licenciaturas um aprofundamento 
teórico sobre o brincar e a importância da artic-
ulação do conhecimento técnico com a prática. 
Os alunos foram convidados a repensar não só a 
representação do processo do brincar na contem-
poraneidade, mas também sua função social e o 
seu significado, elencando ações pedagógicas sus-
tentáveis para promover um processo de ensino-
aprendizagem mais autêntico. 

Conclusões 
A experiência dessa atividade visa ir além 

do ensinar e aprender, busca na ação-reflexão-
ação ir além do resgate à criatividade e desenvolvi-
mento de estratégias sustentáveis para consolidar 
o ensino-aprendizagem. Além da oportunidade 
de romper com o paradigma da construção do 
conhecimento, o projeto brincar consistiu em um 
sólido exercício da formação docente e de ressig-
nificação psicopedagógica, que incitou aos futuros 
professores estratégias inovadoras, dinâmicas e 
comprometidas com práticas educativas significa-
tivas e sustentáveis.
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Resumo: 
Para a realização desse projeto utilizamos 

primeiramente a pesquisa de campo para ob-
servarmos de perto qual o público que íamos li-
dar. Nossa inspiração foi na obra de Vera Maria 
Candau juntamente com outros autores, Ofici-
nas Pedagógicas de Direitos Humanos, a qual foi 
adaptada e ajustada com os fins necessários para 
atingir o público alvo. O nosso foco foi a utilização 
das tecnologias para realizar esse trabalho levando 
novos conhecimentos e podendo tirar proveito do 
que temos a nossa volta na atualidade. Ao fim de 
cada oficina foi possível coletarmos informações 
necessárias para a realização do nosso trabalho 
e fomos sempre adaptando cada uma de acordo 
com o que vimos na anterior proporcionando uma 
melhor aprendizagem para os participantes. Após 
todas as oficinas realizadas, nós pesquisadores 
utilizamos de todos os dados coletados para que 
fosse feito um artigo, mostramos aos docentes e 
discentes a possibilidade da utilização de novos 
materiais para tornar a troca de conhecimento 
mais agradável e levamos a eles os direitos e de-
veres de todos os cidadãos.

Introdução 
Para a realização desse projeto utilizamos 

primeiramente a pesquisa de campo para obser-
varmos de perto qual o público que íamos lidar, a 
quantidade de pessoas, o ambiente e a faixa etária 
predominante já que o nosso trabalho é realizado 
com os jovens e adultos do semiárido sergipano 
no tocante a literacia e numeracia.

Nossa inspiração foi na obra de Vera Maria 
Candau juntamente com outros autores, Oficinas 
Pedagógicas de Direitos Humanos, a qual foi adap-
tada e ajustada com os fins necessários para atingir 
o público alvo. Candau em seu livro promove um 
resgate da verdadeira dimensão da escola pública. 
A finalidade principal das oficinas é trabalhar a es-
cola como um espaço onde se formam as crianças, 
jovens e adultos para serem construtores ativos da 
sociedade em que vivem e exercerem a cidadania. 
Nas oficinas os professores confrontam a prática 
educativa cotidiana com as questões que envolvem 
a problemática dos Direitos Humanos no Brasil e 
na América Latina.

Materiais e métodos 
Para todas as oficinas adaptadas o foco foi a 

utilização das tecnologias para realizar esse trabal-
ho levando novos conhecimentos e podendo tirar 
proveito do que temos a nossa volta na atualidade. 
Entre esses podemos citar músicas, computadores, 
data show, mapas conceituais e até aparelho celular 
com o android e alguns aplicativos como o Google 
Earth, google play entre outros. Também utiliza-
mos algumas didáticas interativas com os alunos 
afim de colher um pouco do conhecimento que 
eles tinham a nos passar, sendo assim uma troca.

Revisão de literatura 
Os materiais de pesquisa foram predomi-

nantemente bibliográficos e eletrônicos, com a 
mesclagem dos dois métodos o trabalho se tornou 
bastante proveitoso, porque com a tecnologia já 
avançada não pudemos deixar de estar utilizando 
essa nova “facilidade” a nossa volta, fazendo com 
que os alunos participantes também interagissem 
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melhor e recebessem bem a mensagem que gos-
taríamos de transmitir e os conhecimentos que de-
viam ser obtidos naqueles momentos.

Resultados e Discussão 
Ao fim de cada oficina foi possível coletar-

mos informações necessárias para a realização do 
nosso trabalho e fomos sempre adaptando cada 
uma de acordo com o que vimos na anterior pro-
porcionando uma melhor aprendizagem para os 
participantes.

Conclusões 
Após todas as oficinas realizadas em alguns 

municípios do semiárido sergipano, nós pesquisa-
dores utilizamos de todos os dados coletados 
para que fosse feito um artigo, já que esse era um 
dos nossos objetivos no final de tudo como tam-
bém a transformação das escolas de rede pública, 
mostrar aos docentes e discentes que é sim pos-
sível a utilização de novos materiais sempre para 
tornar a troca de conhecimento mais agradável e 
levar a eles informações que a maioria não estava 
a par, os direitos e deveres de todos os cidadãos.
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Palavras-chave: Direito Processual. 
Constituição. Duração Razoável do Processo.

Resumo: 
Os direitos fundamentais processuais são 

garantias que constam explicita ou implicitamente 
na Constituição Federal, sendo essenciais ao Es-
tado Democrático de Direito. Apesar dos avanços 
nos estudos e na aplicação destes princípios, nota-
se uma dificuldade inerente a um desses princípios: 
o da razoável duração do processo. Neste talente, 
o presente estudo vida pesquisar conceitos do 
referido princípio e analisar os critérios de aplica-
ção. Para isto, procedemos à revisão bibliográfica 
e pesquisa jurisprudencial sobre o presente tema, 
verificando como o julgador se posiciona ao men-
surar a razoabilidade na duração do processo. A 
partir disto, percebeu-se que as cortes americanas 
e europeias traçam diretrizes que são compatíveis 
com o direito brasileiro, podendo-se fazer uso de-
las e complementando com o que já há no orde-
namento jurídico do Brasil. 

Introdução 
O direito fundamental à duração razoável 

do processo, contido no inciso LXXVIII do art. 
5º da Constituição Federal, possui caráter principi-
ológico e aplicação imediata, tanto nos processos 
do Poder Judiciário, quanto nos do Executivo e 
do Legislativo. A partir da Emenda Constitucio-
nal n. 45/2004, começaram a ser pensados meios 
para garantir a concretização do referido princípio, 
através da regulação, do uso da tecnologia, da pes-
quisa sobre a realidade fática e do controle das 
instituições.  A aplicação deste princípio, todavia, 
deve ocorrer com cautela, tendo em vista a segu-
rança jurídica, estampada de forma implícita na 
Carta Magna. Portanto, tais princípios devem ser 
aplicados com observação dos à razoabilidade e 
à proporcionalidade, a fim de garantir a razoável 
duração do processo sem afetar o contraditório e 
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a ampla defesa. Para Boaventura de Souza Santos 
(2005), a reforma da Justiça deve conter “um novo 
paradigma de processo orientado pelos princípios 
da oralidade, consenso, simplificação dos procedi-
mentos, uso dos meios electrónicos.”.

Revisão de literatura
A realização da presente pesquisa teve 

como base a revisão bibliográfica do tema através 
do método dedutivo, mediante a revisão teórica 
dos direitos fundamentais, tendo por base os el-
ementos de hermenêutica constitucional, em espe-
cial as principais conceituações e discussões acerca 
da temática. 

De forma específica, foi analisado o 
princípio da duração razoável do processo, tanto 
de forma doutrinária quanto jurisprudencial, sua 
aplicação e os critérios utilizados para sua aferição. 
Ademais, procedeu-se no direito comparado uma 
busca por referências para todas estas etapas, nota-
damente quanto à efetivação deste direito.

Resultados e Discussão
O estudo teve como objetivo reunir as 

principais conceituações do direito fundamental à 
razoável duração do processo, na doutrina e juris-
prudência brasileira e estrangeira.

A partir de tais informações, foram discuti-
das propostas para a efetivação deste direito fun-
damental, não só com meios judiciais mais céleres, 
mas também com uma mudança no comporta-
mento dos litigantes e dos advogados, prezando 
sobretudo a resolução pacífica do conflito.

Conclusões 
Para verificar a observância do princípio 

em tela no caso concreto, o intérprete deve levar 
em consideração os parâmetros semelhantes aos 
que foram balizados pela Corte Europeia, além de 
identificar os instrumentos previstos na legislação 
brasileira para tutela específica da tempestividade 
da prestação jurisdicional e fiscalização desses in-
strumentos.
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Resumo:
O Programa PETI tem como objetivo 

oportunizar a inserção, permanência e sucesso 
das crianças e adolescentes na escola, bem como 
sua participação na jornada ampliada, através das 
ações socioeducativas complementares à escola, 
onde também, a família recebe uma bolsa mensal 
para cada filho, com idade de 7 a 15 anos que for 
retirado do trabalho de risco.

Introdução 
O programa de Erradicação do trabalho 

Infantil (PETI) foi implantado no município de 
Maruim-Se em 2001, onde através desse levanta-
mento de dados feito pela Secretaria de Ação So-
cial e Secretaria de Educação e do Conselho Tute-
lar, constatando-se que havia uma demanda muito 
grande de crianças e adolescentes que se encon-
travam fora da escola exercendo trabalho laboral, 
penal, insalubre e degradante. Esse Programa foi 
criado pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate a fome-MDS, tendo como objetivo ti-
rar as crianças dessa realidade apresentada pela in-
stituição que desenvolveu este estudo. O cadastra-
mento dos jovens é através do Cadastro Único por 
meio do sistema de informação virtual, posterior-
mente este projeto passou a ser denominado Ser-
viço de convivência e fortalecimento de vínculo 
(SCFV) que tem por objetivo manter a frequência 
mensal escolar e acompanhamento a cada seis me-
ses da vacinação, peso e altura das crianças partici-
pantes do projeto. Outro fator positivo do projeto 
é  promover a participação nas atividades socio-
educativas, como: dança, futebol, teatro, capoeira, 
artesanato, flauta doce, violão e informática. O 
programa não só beneficiam os jovens, como tam-
bém, a participação das famílias mantendo um for-
talecimento de vínculos comunitários. 

Segundo Veronese e Custódio (2007), a 
causa principal do trabalho infantil num país como 
o Brasil relaciona-se diretamente à condição de 
pobreza vivenciada por grande parte da população, 
na qual os sujeitos apresentam dificuldades para 
subsidiar suas necessidades básicas.
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Além dos fatores financeiros, existem os 
fatores culturais e políticos que influenciam nesse 
processo de exploração de crianças e de adoles-
centes, pois, para muitas famílias o trabalho é con-
siderado como aspecto educativo e moralizador, 
principalmente, no meio rural, onde crianças e ad-
olescentes trocam a escola por atividades laborati-
vas, independente da situação financeira do grupo 
familiar.

Materiais e métodos
Esta pesquisa foi realizada com o objetivo 

de adquirir informações a respeito do cotidiano 
do programa sócio-infanto-juvenil na cidade de 
MARUIM-SE denominado PETI, utilizando pes-
quisa qualitativa através da internet no site da Se-
cretária de Ação Social na mesma cidade onde foi 
realizado o estudo.

Resultados e Discussão 
A partir da inclusão dos jovens no referido 

programa houve grande participação das famílias 
nas escolas municipais e nas atividades socioedu-
cativas aonde o projeto foi inserido. Com isso, 
complementando a renda familiar.

As escolas por meio dos recursos 
metodológicos fez com que os alunos ficassem 
incentivados a participar e a interagir nas ações so-
cioeducativas do Peti.

Conclusões 
Diante do exposto nota-se que o PETI pre-

cisa de mudanças para o atendimento às especifici-
dades relacionadas à questão do trabalho infantil. O 
estudo concretizado pelo FNPETI (Fórum Nacio-
nal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infan-
til) assinala algumas indicações a fim de colaborar 
no avanço dos problemas expostos na avaliação so-
bre a conexão do PETI ao PBF (Programa do Bol-
sa Família), como: “introduzir o efetivo registro e a 
fiscalização do trabalho infantil como condição de 
concessão de subsídios e financiamentos no âmbito 
da agricultura familiar; priorização para definição de 
parâmetros pedagógicos para as ações sócioeduca-

tivas e de convivência; apoiar fortemente as ações 
de fiscalização do trabalho infantil e propor o aper-
feiçoamento na coleta de dados. 
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Resumo: 
A Financiadora de Estudos e Projetos – 

FINEP, através dos programas de Fundos Setori-
ais de Ciência e Tecnologia – FNCT, dentre eles o 
CT-Hidro vem desempenhando vários programas 
e projetos voltados para a solução dos problemas 
hídricos da região Nordeste. Problemas estes agra-
vados nos últimos anos por conta da diminuição 
das chuvas, urbanização sem planejamento susten-
tável, bem como, a degradação do meio ambiente. 
O objetivo deste trabalho está nas políticas públi-
cas desenvolvidas pela FINEP nos últimos anos.

Introdução 
A gestão dos recursos hídricos na região 

Nordeste do Brasil é cercada por diversos 
entraves, desde as fontes destes recursos, as 
condições climáticas, distribuição e a gestão 
dos mesmos (CAMBRAINHA e FONTANA, 
2015). O CT-Hidro foi criado por meio da 
Lei nº 9.993, de 24/07/2000 e do Decreto nº 
3.874, de 19/07/2001, sendo fonte de pro-
moção para estudos e projetos voltados para 
os diversos usos da água, qualidade e utilização 
racionalizada e integrada, bem como, o usu-
fruto com vistas ao desenvolvimento susten-
tável (Disponível em: <http://www.finep.gov.
br/a-finep-externo/fontes-de-recurso/fun-
dos-setoriais/quais-sao-os-fundos-setoriais/
ct-hidro>). De acordo com dados da FINEP 
(2015), a gestão dos recursos hídricos é com-
posta por campos de estudos da hidrologia, 
hidráulica, qualidade da água, limnologia, eco-
nomia, sedimentologia, meteorologia e outros. 
Como principais ações do CT-Hidro pode-se 
citar estudos em torno das mudanças climáti-
cas, impactos da urbanização e a gestão dos re-
cursos hídricos brasileiros (CLARKE e DIAS, 
2002). Assim, o referido trabalho irá pautar-se 
nos investimentos dispendidos em torno deste 
fundo setorial nos últimos anos.

Revisão de Literatura
No estudo realizado por Cambrainha e 

Fontana (2015), o maior problema da crise hídrica 
na região Nordeste está em torno do desperdício 
da água, sabe-se que há vultuosos investimentos 
neste setor, porém não se sabe em que esses re-
cursos são investidos. Dentre as políticas públicas 
com maiores impactos em torno dos problemas 
dos recursos hídricos encontra-se o Fundo Setorial 
CT-Hidro, administrados pela FINEP. A FINEP 
por meio de editais busca empresas e pessoas da 
sociedade civil com projetos e ideias inovativas 
para os maios variados problemas (FINEP, 2015). 
A relevância do CT-Hidro está nas metas atingidas 
e nas expectativas regionais atendidas, minimizan-
do desta forma os impactos por conta da escassez 
de água (SANTOS, 2012). 

Resultados e Discussão 
Em 2002, o edital CT-Hidro foi em torno 

de R$ 2,6 milhões para estudos e pesquisas que 
propusessem ferramentas e modelos de recupe-
ração ambiental dos recursos hídricos em áreas 
urbanas (RELATÓRIO DE GESTÃO, 2002). Na 
fi gura 1, encontram-se dados referentes as metas 
e projetos realizados pela ação 2223, voltada para 
Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica para 
o Setor de Recursos Hídricos desenvolvido pela 
FINEP.

Figura 1 – Evolução de Fomento a Projetos Institucio-
nais para Pesquisa no setor de Recursos Hídricos (CT-
HIDRO), no período de 2002 à 2013.

Fonte: FINEP- Relatórios de Gestão, 2002-
2013.
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Na fi gura 2, tem-se a evolução da arrecada-
ção para projetos de fomento à pesquisa dos re-
cursos hídricos, com valores em milhões de reais.

Figura 2 – Evolução da Arrecadação de Recur-
sos para o CT-Hidro, no período de 2006 à 2013.

Fonte: FINEP- Relatórios de Gestão, 2002-
2013.

Na fi gura 3, encontra-se a evolução do vol-
ume de investimentos voltados para pesquisas em 
recursos hídricos na região Nordeste, no período 
de 2000 à 2011.

Figura 3 - Evolução dos investimentos em re-
cursos hídricos no Nordeste.

Fonte: SNIS, 2015.

Conclusões 
Infere-se que mesmo com tantos recur-

sos financeiros voltados para as questões em 
torno da melhor utilização e aproveitamento 
dos recursos hídricos ainda faltam medidas a 
curto prazo que minimizem os transtornos por 
falta da água. Além da conscientização da pop-
ulação e dos projetos desenvolvidos, necessita-
se de medidas mais enérgicas por parte do Es-
tado para agilidade na busca por soluções para 
a escassez de água no país.

Referências 
CAMBRAINHA, G.M.G.; FONTANA, M.E.; 
Análise da aplicação de investimentos em perdas 
de água no Nordeste Brasileiro. REGET/
UFSM. v. 19. n. 2. mai-ago. 2015. p. 983-994. 
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.
php/reget/article/view/15520.
CLARKE, R.T.; DIAS, P.L. da S. As 
necessidades de observação e monitoramento 
dos ambientes brasileiros quanto aos recursos 
hídricos. Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos. 2002. Disponível em: <http://
www.fi nep.gov.br/>. Acessado em: Setembro 
de 2015.
FINEP. Financiadora de Estudos e Projetos. 
Disponível em: <http://www.fi nep.gov.
br/a-fi nep-externo/fontes-de-recurso/fundos-
setoriais/quais-sao-os-fundos-setoriais/ct-
hidro>. Acessado em: Setembro de 2015.
FINEP. Relatórios de Gestão. 2002-2013. 
Disponível em: <http://www.mct.gov.br/
upd_blob/0219/219977.pdf>. Acessado em: 
Setembro de 2015.
SANTOS, G.R. dos; Financiamento Público 
da Pesquisa em Recursos Hídricos no Brasil: o 
Fundo Setorial CT-Hidro. Texto para Discussão. 
Rio de Janeiro. Junho de 2012. http://www.ipea.
gov.br.

CONTRIBUIÇÕES DA INTERNET DAS 
COISAS PARA UMA BIBLIOTECA 

DAS COISAS: DESAFIOS E 
OPORTUNIDADES NA PERCEPÇÃO 

DAS BIBLIOTECAS 

Charlienes Francisca Pereira (PRO-
DAP/UFS), e-mail: charlienesfp@yahoo.
com.br; Ingrid dos Santos Cunha (PRODAP/
UFS), e-mail: ingrydsc@hotmail.com; José 
Luiz Venâncio (PAEX/UFS), e-mail: joseluve-
nancio.jlv@gmail.com; Makson de Jesus Reis 
(PIBIC/UFS), e-mail: makson.reis@gmail.



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 818 ]

com; Barbara Coelho Neves (Orientador), e-
mail: barbaracoelho@ufs.br.

Universidade Federal de Sergipe/Bib-
lioteconomia e Documentação - DCI/São 
Cristovão, SE. 

Biblioteconomia - Unidades e Recursos 
de Informação.

Palavras-chave: Internet das coisas. 
Bibliotecas. Perspectivas.   

Resumo: 
As bibliotecas são grandes recintos para 

incorporar itens ligados à internet. Atualmente, 
comunidades científicas em todo o mundo estu-
dam e refletem sobre o futuro das bibliotecas e 
como a relação com a informação tende a evoluir 
frequentemente. Dentro desta ótica, a Internet das 
Coisas, surge como uma realidade que vai criar 
relações informacionais cada vez mais próximas 
com os dispositivos digitais. O presente estudo 
tem como objetivo demonstrar que a Internet das 
Coisas viabiliza oportunidades para as bibliotecas 
além de propor uma reflexão sobre os aspectos 
que emergem maiores preocupações. O estudo foi 
estruturado a partir de uma revisão bibliográfica 
abordando definições e conceitos de Internet das 
Coisas, bem como, os aspectos relacionados às 
bibliotecas. 

Introdução 
No atual cenário histórico, fortemente carac-

terizado pela emergência das tecnologias e de novas 
configurações nos processos de organização e uso 
da informação nas bibliotecas, surgem organismos 
capazes de promover e sanar necessidades informa-
cionais, além de promover o conhecimento, a pes-
quisa e, consequentemente, colaborar para a con-
strução da cidadania e do senso crítico. 

A Internet of  Things (Internet das Coisas) 
apresenta-se, nessa conjuntura, no epicentro das 
inquietações contemporâneas sobre Estado, So-

ciedade, Cultura e Ciência. Entre outras, destaca-
se o desafio de, sob a procura de novos desenhos 
para as intermediações envolvendo as bibliotecas, 
implantar teorias e redefinir práticas que viabilize 
e democratize o acesso à informação. Em linhas 
gerais, a pesquisa originou-se a partir de duas in-
quietações: conhecer o que faz e fará o mundo 
onde milhões de objetos do nosso cotidiano, co-
nectados uns aos outros partilhando informações, 
significa para as bibliotecas?  E quais as poten-
cialidades da Internet das coisas, onde a biblioteca 
constitui o campo concernente dessa pesquisa.  

Embora não seja possível atribuir respostas 
definitivas para estas questões, pretendemos, nas 
páginas que se seguem, lançar luzes sobre as mes-
mas através dos seguintes artifícios: compreender 
o que é a Internet das coisas e suas premissas para 
bibliotecas; conhecer as tecnologias promissoras 
da Internet das Coisas para as bibliotecas, além 
do impacto que as mesmas proporcionariam, e 
por fim elucidar as possíveis formas de atuação do 
Bibliotecário perante a Internet das coisas e, sobre-
tudo, a adaptação com os usuários. A metodologia 
desenvolvida na pesquisa contemplou o trabalho 
relacionado ao projeto intitulado “Laboratório de 
Tecnologias Informais – LTI” desenvolvido no 
Departamento de Ciência da Informação na Uni-
versidade Federal de Sergipe. Que, por sua vez, 
foram utilizadas literaturas da área de biblioteco-
nomia, ciência da informação e os principais as-
pectos relacionados às tecnologias de informação 
e comunicação (TIC), especificamente, à Internet 
das Coisas. 

Revisão de literatura
Antes de iniciarmos o assunto sobre a 

“internet das coisas”, é preciso antes saber o 
que cada termo desta frase significa. Nossa pri-
meira pergunta é: “o que é internet ?”. Segundo 
Tanenbaum (2003, 4. ed, pg.54), internet é um 
vasto conjunto de redes diferentes que utilizam 
protocolos comuns e oferecem serviços co-
muns. Partindo deste princípio, a internet en-
globa o gerenciamento de sub - redes onde cada 
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rede agrupa vários dispositivos, podendo ser es-
ses dispositivos de diferentes tipos, tamanhos, 
arquitetura de hardware e software, funções, 
dentre tantas outras características. (KUROSE, 
2010, 5 ed., p.2).  

O segundo termo importante desta frase 
são as “coisas”, que representam os disposi-
tivos que podem ser ligados á internet, tanto 
para receber dados, como para enviar informa-
ções ou até mesmo processá-las. (FLEISCH, 
2010).  A internet das coisas vem a ser então 
uma forma de nomear os objetos inteligentes 
que se conectam dentro de uma determinada 
rede com internet habilitada, um exemplo cla-
ro disso é que cada vez mais surgem eletrodo-
mésticos meios de transporte e até mesmo tê-
nis, roupas e maçanetas conectadas à Internet 
e a outros dispositivos, como computadores e 
smartphones. 

Como a nossa relação com a informação 
continua a evoluir, os serviços de biblioteca vão 
começar a serem moldados em torno do “auto 
quantificado”. Onde quer que as deficiências de 
informação possam ser identificadas, mecanis-
mos de recomendação vão começar a priorizar 
atividades tais como livros para ler, vídeos para 
assistir, e habilidades para aprender. Os efeitos 
da Internet das coisas sobre as bibliotecas têm-
se na revolução digital, remodelando o que os 
bibliotecários são e o que fazem, e tudo terá 
um endereço IP, que irá reconfigurar espaços de 
biblioteca e mídia.

Resultados e Discussão 
Este estudo está em fase de aplicação e 

levantamento de dados, entretanto somos leva-
dos a acreditar que as bibliotecas são espaços 
adequados para incorporação de itens conecta-
dos à internet, Roullard (2013). Logo, é possível 
adequar diversas ferramentas para aprimorar os 
serviços oferecidos nestes. A exemplo disso: as 
etiquetas RFID (identificação por radiofrequên-
cia) e os QRCode (código de barras bidimen-
sional), já são utilizados em algumas unidades 

para busca e localização nos acervos . Através 
desses tags, é possível encontrar a informação 
de forma eficaz, já que nestes dispositivos estar-
ia a localização exata do material a ser requerido 
pelo usuário.

Conclusões 
Tendo em vista os aspectos observados, 

e analisando as premissas que originaram nossas 
indagações, podemos presumir que a Internet das 
Coisas proporcionará as bibliotecas novas formas 
de atuação e experiências, além de reinventar as 
atuais práticas no acesso a informação. 

No entanto, as bibliotecas enfrentarão um 
desafio para se esquivar de potenciais problemas 
de privacidade e segurança. Espera-se, que a co-
munidade científica esteja constantemente à pro-
cura de ações e políticas que possam respaldar as 
tecnologias que venham manifestar-se em nosso 
cotidiano. É inerente a necessidade das bibliote-
cas analisarem com profundidade os pontos fortes 
e francos de qualquer tecnologia que venha a ser 
implantada. 
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Resumo: 
O presente processo visa a analisar a contri-

buição dos movimentos de estímulo a conciliação 
o na implementação do acesso a justiça. Instau-
rou-se na sociedade brasileira uma cultura excessi-
vamente litigante onde as pessoas passaram a não 
mais conseguir ou até mesmo nem tentar resolver 
seus problemas sem procurar o judiciário. Não es-
tamos falando aqui na construção de um “muro” 
que impeça as pessoas de procurar o Estado juiz, 
porém, de mesmo modo, a excessiva judicialização 
de pequenos conflitos gera entraves a máquina ju-
risdicional. Desde a promulgação da carta magna 
de 1988, cria-se uma grande expectativa quanto a 
garantia de direitos ditos como fundamentais para 
a efetivação da tutela inerente a dignidade da pes-
soa humana. A constituição garantista abrilhantou 
o neoconstitucionalismo a partir de mecanismos 
jurídicos que aproximam a população do judi-

ciário, concomitantemente, demonstra- se assim 
um devido acesso à justiça que se contrapõe ao 
crescente número de litígios que retardam o ju-
diciário. Destarte, a humanização constitucional 
com base em princípios, valida-se da conciliação 
como manifestação do acesso a justiça no novo 
código de processo civil.

Introdução 
A exposição de motivos do novo cpc é clara 

e objetiva uma constitucionalização do direito pro-
cessual civil, princípios constitucionais a exemplo 
do acesso à justiça, duração razoável do processo 
e devido processo legal, ganham maior força em 
busca de uma melhor eficiência. 

A expressão “acesso à justiça” é reconheci-
damente de difícil definição, mas serve para deter-
minar duas finalidades básicas do sistema jurídico 
– o sistema pelo qual as pessoas podem reivindi-
car seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os 
auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve se 
igualmente acessível a todos; segundo, ele deve 
produzir resultados que sejam individualmente e 
socialmente justos.(CAPPELLETTI.GARTH et 
al., 1988, p. 8). 

Cappelletti exemplifica, referindo-se à 
“terceira onda” no movimento mundial por 
um direito e uma justiça mais acessível, alguns 
fins que destaca: “a) o de adotar procedimen-
tos acessíveis mais simples e racionais, mais 
econômicos, eficientes e especializados para 
certos tipos de controvérsias; b) o de promo- 
ver e fazer acessível a um tipo de justiça que, 
em outro lugar, definimos como ‘coexisten-
cial’, quer dizer, baseada sobre a conciliação e 
mediação e sobre critérios de equidade social 
distributiva, onde seja impor- tante ‘manter’ 
situações complexas e duradouras de relações 
entre indivíduos e grupos, em lugar de‘tranché’ 
uma relação isolada, com rígidos critérios 
jurídicos de ‘razão’ e ‘sem razão’ essencialmente 
di- rigidos ao passado; c) o de submeter a ativi-
dade pública a formas frequentemente novas e 
de qualquer maneira mais acessíveis e quanto 
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mais descentralizadas e ‘participatórias’, com 
a participação, em parti- cular, de membros 
daqueles mesmos grupos sociais e comuni-
dades que estejam diretamente interessados na 
situação ou controvérsia em questão e que são, 
particularmente, conscientes desta situação ou 
controvérsia” (CAPPELLETTI, Mauro. Pro-
cesso, ideologias e sociedade, Sérgio A. Fabris, 
Editor, tradução e notas de Elicio de Cresci 
Sobrinho, 2008, p. 390-391) 

 
Materiais e métodos 
A realização do presente trabalho tem 

como base, inicialmente, a revisão bibliográfica 
do tema através do método dedutivo, o que se 
procede mediante a revisão teórica dos direi-
tos fundamentais, que é desenvolvida a partir 
da análise da doutrina que estuda os direitos 
fundamentais, tendo por base os elementos de 
hermenêutica constitucional, em especial os 
critérios interpretativos da máxima efetividade 
e concordância prática. 

De forma específica, é analisado o princípio 
do acesso à justiça, tanto de forma doutrinária 
quanto jurisprudencial.

Resultados e Discussão 
A pesquisa tem por objetivo formar um 

banco de dados sobre a dinâmica conciliatória no 
âmbito da Justiça Estadual de Sergipe e também da 
Justiça do Trabalho.

A partir de tal banco de dados, pretende-se 
discutir propostas para efetivação da conciliação 
enquanto instrumento de concretização dos direi-
tos fundamentais processuais, especificamente a 
duração razoável do processo e acesso a justiça.

Dessa forma, elaborando trabalhos para 
publicação em revistas especializadas e também 
em eventos jurídicos disseminando os resultados 
dos estudo desenvolvidos.

Conclusões 
O presente trabalho é desenvolvido ob-

jetivando analisar a contribuição dos movimen-

tos de estímulo a conciliação o na implementa-
ção do direito fundamental ao acesso à justiça. 
Procedendo a uma revisão bibliográfica sobre 
a doutrina que estuda a hermenêutica  concret-
izadora dos direitos fundamentais. Analisando 
assim a dinâmica conciliatória da Justiça visan-
do apurar o entendimento dos operadores do 
direito em Sergipe sobre a conciliação judicial. 
Destarte, o incentivo a conciliação se expressa 
como aliado à efetivação do acesso à justiça, aju-
dando a desafogar a “máquina” Jurisdicional.
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Resumo:
O processo cirúrgico ortognático per-

mite diversas melhorias na vida do paciente, tais 
como estética e mastigação, além de melhorar 
a autoestima, no entanto podem ocorrer erros 
cirúrgicos e/ou complicações na vida do paci-
ente. Entre essas e outras razões, infere-se a im-
portância do estudo dos variantes emocionais e 
do trabalho interdisciplinar entre profissionais 
da saúde. Depressão e insatisfação com o resul-
tado foram os efeitos negativos mais relatados 
pelos paciente, porém a maioria relatou mais 
efeitos positivos, como mudança de autocon-
ceito e na vida social, e melhoria nas relações 
familiares.

Introdução
A cirurgia ortognática permite melhorias 

na mastigação, estética, fonética e respiração, 
sendo método expressivo de aumentar a quali-
dade de vida das pessoas com deformidades 
dento faciais. O resultado da cirurgia pode in-
fluenciar de forma positiva na vida pessoal dos 
pacientes, bem como em fatores psicológicos. 

No entanto, complicações físicas e/ou psíquicas 
podem ocorrer, como a sensibilidade nervosa 
ou a dificuldade dos pacientes em adaptar-se 
com a nova aparência.

No período pós-cirúrgico há limites em 
termos de ingestão alimentar, mastigação e fala, 
e o paciente fica vulnerável a emagrecimento, 
além de trauma nos lábios, dor, inchação e dano 
na sensibilidade do rosto, o que pode ocasionar 
sintomas depressivos pós-operatórios e conse-
quentemente prejuízo na recuperação.

Para Seger (2002), através do trabalho in-
terdisciplinar com o psicólogo, o cirurgião den-
tista pode conhecer os fatores emocionais rela-
cionados aos antecedentes cirúrgicos do paciente; 
também suas emoções após a cirurgia; histórico 
familiar (por exemplo, algum parente passou por 
uma cirurgia parecida e faleceu ou sofreu danos 
irreversíveis); fantasias relacionadas ao processo 
cirúrgico. Trabalhando com tais aspectos, a ansie-
dade poderá ser diminuída. É possível que ocor-
ram erros na cirurgia, então o cirurgião-dentista 
tentará a reconstrução facial-estética e reversão 
dos danos. O psicólogo ajudará o paciente a rela-
cionar-se novamente com seu meio social (famí-
lia, trabalho, escola, entre outros); ensinar a sepa-
rar presente e passado; trabalhar e reconstruir sua 
autoimagem e estima.

Materiais e métodos
Para a produção deste trabalho foi real-

izada pesquisa bibliográfica e revisão da litera-
tura, com base em artigos, e livros na biblioteca 
da Universidade Tiradentes. Foram selecionados 
os textos que abordavam variantes emocionais, 
trabalho interdisciplinar entre psicólogo e cirur-
gião dentista, e o impacto na cirurgia ortognáti-
ca no dia-a-dia.

Resultados e Discussão
A avaliação dos resultados de procedi-

mentos clínicos foi expandida para inclusão da 
percepção do efeito da condição do paciente e 
a correção na sua qualidade de vida e bem-estar 
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(Rivera et al., 2000). O conceito de “qualidade 
de vida” foi definido em 1993 pela Organização 
Mundial de Saúde como a percepção das pes-
soas em relação à sua circunstância na vida, no 
contexto cultural e os valores com os quais elas 
vivem, em relação aos seus objetivos, expectati-
vas, padrões e preocupações. Qualidade de vida 
é, essencialmente, um conceito subjetivo que 
não pode ser julgado por outros.

Pesquisas anteriores mostraram al-
tos níveis de satisfação com os resultados da 
cirurgia ortognática: a maioria dos participantes 
acreditando que tomou a decisão certa em es-
colher fazer uma cirurgia (Cunningham et al., 
1996). Hunt et al. (2001) conduziram uma re-
visão sistemática e chegaram a conclusão de 
que, embora ocorra o aumento do uso de trata-
mento ortognático, os benefícios psicossociais 
que possam acontecer para os pacientes não 
foram visivelmente definidos de modo científico 
e significativo.

Conclusões
No período pós-cirúrgico, a maioria dos 

pacientes relataram alta satisfação e bom es-
tado psicológico e funcional; no entanto, al-
guns pacientes relataram depressão e insatis-
fação com o resultado cirúrgico. A maior parte 
desses efeitos negativos foi atribuível aos pa-
cientes ainda em tratamento ortodôntico após 
a cirurgia (Kiyak et al. 1982). Flanary et al. 
(1990) relataram efeitos significativos positivos 
em autoconceito, autoestima, autossatisfação, a 
auto identificação, relações familiares, vida so-
cial e resolução de conflitos internos no total 
de dois anos após a cirurgia.
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Resumo: 
A pesquisa que se apresenta tem como foco 

coordenadores de curso no Ensino Superior, com 
destaque nos cursos da modalidade da Educação 
a Distância (EaD). O objetivo é analisar as com-
petências desenvolvidas pelos coordenadores dos 
cursos superiores de Educação a Distância tendo 
como local da pesquisa a Universidade Tiradentes 
(Unit), cuja escolha considerou sua experiência na 
oferta de cursos EaD. A questão que move a pes-
quisa é saber quais as principais dificuldades e de-
safios vivenciados pelos coordenadores de Curso 
na elaboração e execução de projetos/ações ofe-
recidos à distância, com base nos referenciais de 
qualidade da Secretaria de Educação a Distância 
do Ministério da Educação. O estudo tem como 
foco a gestão educacional onde será permitido 
realizar uma discussão sobre o Ensino Superior, 

Educação a Distância e Competências necessárias 
dos Coordenadores de Curso da EAD. A abor-
dagem da Pesquisa é qualitativa, com a utilização 
do método fenomenológico. Os procedimentos 
utilizados serão o grupo focal, analise de docu-
mentos oficiais e entrevistas. Para fundamentar as 
discussões autores como Charlot (2000), Perre-
noud (2000), Linhares (2007); Mattar (2007), Silva 
(2013) serão essenciais para aprofundar o objeto 
de estudo. Conclui-se que no decorrer da prática 
da gestão educacional, a mobilização dos saberes, 
contribuem para ampliar ou fortalecer competên-
cias no ato da gestão.

Introdução 
O desenvolvimento tecnológico tem cres-

cido o suficiente no mundo para alterar não so-
mente as relações de trabalho e produção, como 
também as necessidades de desenvolvimento de 
novos saberes, capazes de interagir e garantir o de-
senvolvimento do conhecimento, sua expansão e 
gestão. Por outro lado, o desenvolvimento rápido 
de modalidades de educação, como o ensino a dis-
tância nas universidades brasileiras, convivendo 
com formas tradicionais de ensino e gestão educa-
cional, nos mesmos espaços, tem impactado dire-
tamente sobre a compreensão das novas recursos 
de mediação pedagógicas necessárias suscitadas 
pela introdução das novas tecnologias educacio-
nais e metodologias nos ambientes de ensino. 

O crescimento da Educação a Distância no 
ambiente tradicional das universidades no Brasil 
tem sido observado pelo ministério da Educação. 
De acordo com dados do governo, revelados pelo 
Censo da Educação Superior, “são 1.148 cursos de 
graduação à distância, que correspondem a 4% dos 
cursos no país. A maior parte (55,3%) é ofertada 
por instituições privadas.” (CNE, 2014).  Esse cres-
cimento exigiu do governo uma melhor definição 
da modalidade, bem como a elaboração de marcos 
regulatórios mais específicos, levando em consid-
eração a natureza peculiar de ensino, bem como a 
produção, em 2007, dos referenciais de qualidade 
para a educação superior a distância, no País.
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No âmbito da gestão é possível perceber 
que existem competências desenvolvidas pelos co-
ordenadores de cursos em EAD que diferenciam 
daqueles que respondem pelos cursos presenci-
ais, quando tomado como premissa a definição 
de Perrenoud (2000. p.19), cuja competência “é a 
faculdade de mobilizar um conjunto de recursos 
cognitivos (saberes, capacidades, informações, etc) 
para solucionar com pertinência e eficácia uma sé-
rie de situações”. 

A Unit por ser a única universidade privada 
do Estado de Sergipe, que tem desenvolvido desde 
2000 o Ensino a Distância e expandido sua oferta 
para outros estados Alagoas, Pernambuco, Bahia e 
Rio Grande do Norte. Devido ao trabalho na área 
de EaD, se definiu como amostra para estudo, a 
Universidade Tiradentes, focando na análise dos 
seus cursos em EaD. A escolha da amostra consid-
erou coordenadores que tiveram experiências nas 
duas modalidades ou apenas no EaD.

É perceptível no Brasil a pouca literatura 
dedicada a diferenciação desses processos de 
gestão aplicados a dicotomia presencial/EAD, 
nos cursos superiores nacionais, fato relatado por 
(Litto, 2009). Possivelmente as dificuldades con-
ceituais e a pouca experiência das universidades 
brasileiras com o EAD permitem a existência de 
uma lacuna nas produções consistentes que rev-
elem como essas diferenças tem incidido sobre 
processos de tomada de decisão institucional, 
planejamento e avaliação.

Materiais e métodos 
Buscou-se traçar um caminho metodológi-

co para trilhar a realização desta pesquisa. De 
acordo com Gil (2008), método é um caminho 
que percorremos para chegarmos a um determi-
nado fim. O método auxilia a entender o processo 
bem como os resultados da investigação.  É im-
portante salientar que a escolha da metodologia é 
algo muito particular, dessa maneira, uma escolha 
metodológica implica uma opção filosófica, calca-
da em uma concepção de homem, de ciência e de 
verdade.

Como método deste trabalho, foi escolhido 
o enfoque fenomenológico, por buscar entender a 
vivência do ser humano no mundo em que vivem, 
além de compreender como o homem percebe o 
mundo a sua volta. A pesquisa se orienta na abor-
dagem qualitativa, cuja natureza prioriza um en-
foque indutivo e subjetivo dos fenômenos sociais, 
baseado na análise dos significados atribuídos pe-
los sujeitos envolvidos no estudo. A pesquisa qual-
itativa, trata-se de uma atividade da ciência, que 
visa à construção da realidade, trabalhando com o 
universo de crenças, valores, significados e outros 
construtos profundos das relações que não podem 
ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Do mesmo modo, os instrumentos para 
tratamento dos dados também se apresentam 
múltiplos, dentre os quais priorizamos para essa 
pesquisa a metodologia de grupo focal, definida 
como “uma técnica de coleta de dados que, a par-
tir da interação grupal, promove uma ampla prob-
lematização sobre um tema ou foco específico” 
(Backes, 2011). 

Os dados colhidos com a utilização da 
metodologia de grupo focal são de natureza quali-
tativa. Isto implica na necessidade de analisar os 
dados também de forma qualitativa, ou seja, não 
há tratamento estatístico envolvido, mas, um con-
junto de procedimentos que visam organizar os 
dados de modo que eles revelem, com a máxima 
objetividade e isenção possível, como os grupos 
em questão percebem e se relacionam com o foco 
do estudo em pauta.

Conclusões 
Espera-se que os resultados deste trabalho 

respondam à questão norteadora, bem como, con-
siga identificar as competências necessárias sejam 
elas desenvolvidas ou natas, para ser um coordena-
dor de Curso do Ensino a Distância.
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Resumo: 
Esta pesquisa pretende analisar o Curso 

Técnico em Administração a Distância, oferecido 
pelo Instituto Federal de Sergipe, a partir de re-
flexões de alunos concluintes deste curso. O ob-
jetivo é descobrir as razões que levaram os alunos 
do Curso Técnico em Administração, mesmo em 
meio a um índice significativo de evasão, a per-
manecerem no curso até o final, contudo, é im-
portante verificar a funcionalidade do ambiente 
virtual no processo de aprendizagem do curso e 
a facilidade de acesso às ferramentas disponíveis; 
avaliar as atividades propostas pelos professores; 
entender a atuação/interação do tutor presencial 
em sala de aula; apontar o percentual de partici-
pação dos alunos no ambiente virtual, bem como 
na resolução das atividades presenciais; classificar 
algumas razões que levam à evasão; entender as 
razões que fizeram com que os alunos concluintes 
permanecessem até o fim. Por se tratar de uma 
pesquisa qualitativa, será organizada uma entrev-
ista semiestruturada, além de uma abordagem com 
grupo focal e pesquisa bibliográfica. Ao final dessa 
abordagem será feita uma triangulação dos dados 
alcançados na tentativa de entender as razões que 
levaram o aluno a permanecer no curso.

Introdução 
A Educação a Distância é uma modalidade 

de ensino que, através de tecnologia, aproxima “vir-
tualmente” alunos e professores que estão distantes 
“geograficamente”, também vem se tornando uma 
realidade muito comum a diversos públicos. 

A educação a distancia no Brasil se deu, 
em princípio, no final do século XIX, mais tarde, 
já no século XX, ela foi crescendo e alguns con-
teúdos passaram a ser ministrados através de cor-
respondências, pelo rádio e pela televisão, e isso 
atingia um grande número de pessoas, mas o obje-
tivo era alcançar um número cada vez maior, pois 
a finalidade é romper fronteiras para levar conhe-
cimento a todo aquele que precise e busque. 

De acordo com Nunes (1994) a educação a 
distância é um recurso de incalculável importância 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 827 ]

para atender grandes contingentes de alunos, de for-
ma mais efetiva que outras modalidades, e sem risco 
de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos em 
decorrência da ampliação dessa clientela atendida. 

Nessa perspectiva, o Curso Técnico em Ad-
ministração (CTA) do Instituto Federal de Sergipe, 
na modalidade EAD, procura capacitar os alunos 
do referido curso para o campo de trabalho, dando-
lhes embasamento teórico e prático para o desem-
penho de suas atividades nesse ramo de atuação.

Comum aos cursos que utilizam a modali-
dade de educação a distância, o Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA) é a sala de aula virtual. É 
nesse ambiente que os alunos realizam atividades, 
buscam textos para leitura, entram em contato 
com os professores, entre outras finalidades. 

Por essa razão é preciso verificar a fun-
cionalidade do ambiente virtual no processo de 
aprendizagem do curso e o acesso às ferramen-
tas disponíveis; catalogar os cursos oferecidos na 
modalidade EAD pelo Instituto; avaliar as ativi-
dades propostas pelos professores; entender a atu-
ação/interação do tutor presencial em sala de aula; 
apontar o percentual de participação dos alunos 
no ambiente virtual, bem como na resolução das 
atividades presenciais; classificar algumas razões 
que levam à evasão, para poder entender as razões 
que fizeram com que os alunos concluintes per-
manecessem até o fim.

A escolha pela presente temática se deu a 
partir de minha experiência na área de educação, 
mais especificamente por ser Professor Formador 
de algumas disciplinas do curso. Isso justificou o 
interesse pelo estudo, agregando a opinião de vári-
os autores que estudam essa problemática.

Materiais e métodos 
Na concepção de Minayo (2010, p.16), a 

pesquisa é entendida como a “atividade básica da 
ciência na sua indagação e construção da realidade. 
É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a 
atualiza frente a realidade do mundo”.

Esta pesquisa está embasada numa revisão 
bibliográfica, documental e estudo de caso com os 

alunos concluintes do Curso Técnico em Admin-
istração, na modalidade a distância, do IFS.

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, 
será organizada uma entrevista semiestruturada, 
além de uma abordagem com grupo focal. Ao fi-
nal dessa abordagem será feita uma triangulação 
dos dados alcançados na tentativa de entender as 
razões que levaram o aluno a permanecer no curso.

Conclusões 
Esta pesquisa encontra-se em andamento e 

até o momento vem buscando analisar os motivos 
de permanência do aluno no curso. Já foram re-
alizados contatos com o Instituto Federal de Ser-
gipe. A pesquisa resultará em uma dissertação de 
Mestrado em Educação, contudo é possível validar 
a relevância do aluno para estudar a distância.
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Resumo:
A presente pesquisa versa sobre os desafi os 

e possibilidades que a prática do estágio supervi-
sionado curricular proporciona aos discentes das 
licenciaturas. O objetivo é analisar os limites e pos-
sibilidades da formação docente refl etidos, princi-
palmente, no decorrer do estágio. Para administrar 
esta pesquisa se fez necessário um bom desenho 
metodológico com defi nições de amostragem e 
método, pois tal desenho permite um bom equilí-
brio entre tempo e recurso o que favorece o bom 
andamento da pesquisa. De abordagem qualitativa, 
o estudo pretende, através do método de estudo de 
caso, analisar a atuação dos discentes do curso de 
História e Pedagogia da Universidade Tiradentes 
durante o desenvolvimento do estágio no semestre 
2015/02.Esse estudo apoia-se em Yin (2010), que 
afi rma que o estudo de caso contribui para pesqui-
sas relacionadas com o conhecimento de fenôme-
nos individuais, grupais, organizacionais, sociais e 
políticos. A pesquisa encontra-se em andamento, 
de modo que não teremos resultados para apre-
sentar, apenas discussão teórica que permite um 
conhecimento prévio da real situação vivenciada 
por discentes nas unidades escolares.

Introdução 
Dentro do processo de formação do pro-

fessor, estaria o estágio hoje cumprindo sua fun-
ção primordial? E qual essa função primordial?

A prática de ensino e o estágio supervisionado podem 
ser caracterizados como uma momento especial do 
processo de formação do professor em que ocorre 
de maneira mais efetiva a transição ou passagem de 
aluno a professor. Essa inversão de papéis não é tran-
quila, pois envolve tensões e confl itos entre o que 
se sabe ou idealiza e aquilo que efetivamente pode 
ser realizado na prática. (FIORENTINI; CASTRO, 
2003, p. 122)

Vale destacar aqui a importância do estágio, 
pois é durante a realização da prática docente que 
o licenciando passará a observar e a verifi car as 
difi culdades que terá que enfrentar como profi s-
sional da educação. De colocar em ação os ensina-
mentos recebidos na universidade, é onde asso-
ciarão os conhecimentos TEÓRICOS recebidos à 
realidade da sala de aula, por meio da PRÁTICA 
pedagógica. Seria assim o estágio um campo do 
conhecimento?

Ter o estágio como campo do conhecimento é justa-
mente buscar ressignifi cação de conhecimentos já ad-
quiridos e produzir novos, dando a oportunidade de se 
desenvolver um pensamento crítico-refl exivo, propor-
cionando autonomia intelectual. (LIMA, 2009, p.47)

Com isso percebe-se que o aquisição do 
conhecimento por parte do estagiário/professor é 
um processo amplo e diverso, jamais linear. Ob-
serve através do esquema a seguir a dinâmica pro-
porcionada pelo estágio supervisionado. 

Interiorizar, adaptar e experimentar são 
caminhos que possibilitaria uma perspectiva mais 
crítica do estágio supervisionado, tornando as-
sim o licenciando um pesquisador da sua própria 
prática, de modo que ele possa experimentar el-
ementos formativos, a exemplo, avaliar no intuito 
de diagnosticar e não apenas de promover o aluno, 
de utilizar mídias de informação como recursos 
alternativos e atrativos, de construir projetos inter-
disciplinares, dentre outras ações.
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O Estágio em sua concepção mais ampla propõe-se 
a instrumentalizar o estagiário para a reflexão sobre 
o seu fazer pedagógico mais abrangente e a sua iden-
tidade profissional. Assim, estaremos conscientes de 
que o Estágio é um campo de conhecimento, uma 
aproximação do estagiário com a profissão docente e 
com os seus profissionais em seu local de trabalho, no 
concreto das suas práticas. (LIMA, 2009, p.48)

Como instrumentalizar o estagiário para o 
fazer pedagógico? É consenso entre os pesquisa-
dores de que é necessário instrumentalizá-lo com 
a matéria a ser ensinada. Segundo Carvalho (2001, 
p.118): “[...]quanto mais o professor dominar os 
saberes conceituais e metodológicos de seu conhe-
cimento específico, mais facilmente ele será capaz 
de traduzi-los e interpretá-los buscando os concei-
tos e estruturas fundamentais do conteúdo [...]”.

Materiais e métodos 
O método de estudo de caso é o meio que 

fará alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa 
e consequentemente responder às questões que nor-
teiam a proposta, sendo assim é necessário definir as 
etapas metodológicas, definindo assim a técnica prin-
cipal que garantirá o êxito deste estudo de caso. 

Resultados e Discussão 
A principal técnica para coleta dos dados 

será a entrevista semiestrutura. Essas ainda serão 
realizadas, por isso não temos resultados para efet-
uar discussão. O interesse pela entrevista semies-
trutura “[...] está vinculado à expectativa de que é 
mais provável que os pontos de vista dos sujeitos 
entrevistados sejam expressos em uma situação de 
entrevista com um planejamento relativamente ab-
erto” (FLICK, 2004, p.89).

Conclusões 
A referida pesquisa ainda não possui con-

clusões ou considerações finais, mas pode-se afir-
mar o quanto o estágio supervisionado de ensino é 
importante na formação dos futuros professores, 
pois a prática é um momento de reflexão sobre o 
ser e estar na profissão docente, repensando as-
sim os procedimentos didáticos e metodológicos 
utilizados durante a experiência.
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Resumo: 
Este trabalho é parte de nossa pesqui-

sa de mestrado em andamento do Programa 
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de Pós-Graduação em Educação da Univer-
sidade Tiradentes (PPED/Unit-Sergipe) que 
tem como objetivo refletir sobre o conceito de 
Educação desenvolvido pelo professor sergi-
pano Justiniano de Mello e Silva Silva e publi-
cados nos periódicos: Revista Azul, jornais Sete 
de Março e O Cenáculo. A pesquisa se insere no 
campo da História da Educação tendo como 
base os aportes teóricos da História Cultural. 
A metodologia desta pesquisa aplica-se no le-
vantamento e análise das fontes documentais 
encontradas no setor Hemeroteca digital da 
Biblioteca Nacional Digital do Brasil e, tam-
bém, na análise de escritos sobre o contexto 
educacional da época e dos exemplares dos 
periódicos mencionados. 

Introdução 
Este trabalho é parte de nossa pesquisa 

de mestrado em andamento do Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Tiradentes (PPED/Unit-Sergipe) que tem 
como objetivo refletir sobre o tema da Educa-
ção desenvolvido pelo professor sergipano Jus-
tiniano de Mello e Silva Silva e publicados nos 
periódicos: Revista Azul, jornais Sete de Março 
e O Cenáculo entre os anos 1888 e 1893. Para 
isto, apresentaremos a trajetória de Justiniano 
de Mello e Silva no contexto de sua época e 
evidenciaremos as “redes de sociabilidade” e 
os fundamentos educacionais que envolveram 
o pensamento de Justiniano em seus escritos 
redigidos nos periódicos mencionados. A pes-
quisa se insere no campo da História da Edu-
cação tendo como base os aportes teóricos da 
História Cultural e da história dos intelectuais. 
Não buscamos estudar somente as ideias e 
pensamentos de Justiniano de Mello e Silva, 
mas a sua trajetória, as suas subjetividades, as 
“genealogias de influência” e redes de sociabi-
lidade, ou seja, os grupos que ele participava, 
nos quais ele compartilhava a mesma ideologia 
ou cultura.

Materiais e métodos 
Utilizamos como metodologia um estudo 

documental e bibliográfico, utilizando-se o méto-
do de levantamento e análise de fontes documen-
tais encontradas no setor Hemeroteca digital da 
Biblioteca Nacional Digital do Brasil. Buscamos, 
também, fontes bibliográficas  que referem-se aos  
trabalhos que falam sobre Justiniano de Mello e 
Silva e análisamos escritos sobre o contexto edu-
cacional no Brasil império. Inicialmente, procura-
mos informações sobre Justiniano de Mello e Silva 
evidenciadas nos estudos que mencionam este 
intelectual. De modo geral, o conjunto de pesqui-
sas analisadas revelou que Justiniano foi redator 
de jornais, ocupou importantes cargos públicos e 
políticos, foi professor, poeta e historiador. Ade-
mais, constatamos que as preocupações dos es-
tudos voltaram-se apenas para a atuação política 
de Justiniano, não desenvolvendo questões sobre 
o pensamento educacional do mesmo. Por este 
motivo, reunimos os escritos em jornais redigidos 
por Justiniano e destes separamos os que ele dis-
cute sobre o tema “Educação” chegando, assim, 
ao nosso objeto.

Resultados e Discussão
Ao levar em conta que o estudo da história 

dos intelectuais contribui consideravelmente para 
a historiografia da educação, podemos considerar 
Justiniano de Mello e Silva como tal, pois este teve 
produções na área tanto da educação quanto da 
literatura, justiça e da política. Olhar para o in-
telectual como autônomo em suas ideias é pensar 
levianamente.  Além disso, ao  evidenciarmos os 
ideais que o nortearam, ampliamos a visibilidade 
para outros intelectuais atuantes no Brasil império.

Conclusões 
Por ser uma pesquisa em andamento, não 

temos conclusões para apresentar, mas uma hipó-
tese. Com a breve análise dos escritos de Justinia-
no, percebemos que ele reflete sobre a educação 
escolar e, também, à referente ao comportamento 
humano. Na visão deste intelectual, a educação 
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está baseada em sentimentos, preceitos morais e 
na afetividade durante a infância, principalmente 
quando se trata da relação mãe e filho.
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Resumo
O presente trabalho pretende investigar 

a capoeira enquanto um conteúdo programático 
na Educação Básica, a partir do entendimento 
das Leis 10.639/03 e 11.645/08.Ambas tratam da 
obrigatoriedade nos estabelecimentos oficiais, do 
ensino de História e Cultura Afro-brasileira e af-
ricana. Tendo como objetivo demonstrar como a 
capoeira pode se configurar em um conteúdo da 
Educação para Relações Etnicorraciais, a pesquisa 
é qualitativa e os procedimentos metodológicos se 
darão a partir de uma pesquisa bibliográfica com 
a contribuição da Sociologia, da Antropologia e 
da História. As fontes a serem pesquisadas serão 
livros, periódicos, leis federais, site de grupos de 
capoeira, documentos do IPHAN e da UNESCO. 
Alguns autores nos auxiliarão nesta análise sendo 
um dos mais relevantes Dermeval Saviani que 
nos mostrará a promiscuidade entre o público e o 
privado na Educação brasileira, desde os primór-
dios de sua colonização, fazendo-nos refletir so-
bre o conteúdo capoeira ligado à educação para 
relações etnicorraciais e de que forma poderia ser 
contemplado dentro deste contexto e a quem atin-
giria. Outro autor importante nesta análise é Nob-
ert Elias que nos ajudará a compreender, através 
dos conceitos de cultura e de habitus, como o in-
divíduo capoeira resistiu por várias gerações, mes-
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mo sofrendo com a repressão imposta pela classe 
dominante. Esta pesquisa ainda não tem resulta-
dos conclusivos, pois, encontra-se em andamento.

Introdução 
A capoeira, enquanto manifestação cultural 

surgiu em um contexto marcado pela escravidão neg-
ra no Brasil. No entanto, existem muitas discussões 
sobre a História da capoeira, assim como na História 
do Brasil, principalmente com relação ao período da 
escravidão, pois, todas as atrocidades cometidas pela 
classe dominante sempre foram acobertadas. Desse 
modo, documentos relativos à época da escravidão 
negra foram queimados, desviados ou desaparece-
ram.  O objeto desta investigação é a capoeira en-
quanto um conteúdo programático na Educação 
Básica, a partir do entendimento das Leis 10.639/03 
e/ou 11.645/08. As referidas leis foram um apelo de 
demandas sociais emergentes da sociedade civil, no 
âmbito das relações etnicorraciais, como resultado 
das contradições que marcam o processo civilizatório 
brasileiro. Nesse sentido, a promulgação de uma Lei 
vem sempre com um histórico de disputas de inter-
esses e ideais e o processo de construção/negociação 
lida com demandas diferentes, sendo que o resultado 
gera interesses alcançados e outros preteridos.

Trabalhamos com pressupostos que anal-
isam os limites da capoeira como conteúdo da 
Educação para as relações etnicorraciais, levando 
em conta a emergência das leis 10.639/03 e/ou 
11.645/08 que obrigaram as escolas a inserirem 
os conteúdos do ensino sobre História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena, respectivamente. No 
entanto, observamos a resistência na utilização de 
tais conteúdos. As possibilidades da inserção da 
capoeira enquanto conteúdo da Educação para 
Relações Etnicorraciais, pode ser a efetiva imple-
mentação das leis 10.639/03 e/ou 11.645/08 que 
modificaram o Art.26 da LDB (1996).

Revisão de literatura
Antes de compreender a Educação para 

Relações Etnicorracias, é preciso se apropriar da 
história do negro no Brasil. Para tanto, serão uti-

lizados autores como Florestan Fernandes (1978), 
Octávio Ianni (2004), dentre outros.  A análise será 
feita a partir de alguns conceitos que nos darão su-
porte teórico como o de Cultura e habitus de Nob-
ert Elias (1994) e Raça em Octávio Ianni (2004) . 
Com relação à formação de professores teremos 
como suporte teórico Demerval Saviani (2010), 
Celi Taffarel (2009), dentre outros.

Durante alguns anos no Brasil, mais pre-
cisamente final do século XIX e início do XX, 
os estudiosos colocavam a miscigenação como 
algo danoso. Lilian Schwarcz (1993) chama de o 
espetáculo da miscigenação todo esse processo 
de hibridação  Em um período onde o pensam-
ento hegemônico informou que através da mistura 
teríamos nos séculos seguintes uma raça “pura”. 
É um período histórico onde o pensamento que 
vigorava era o positivismo-evolucionismo, onde 
a ciência legitimava o racismo através de estudos 
biológicos que classificam os povos de origem af-
ricana como inferiores. Assim, a classe dominante 
apropriava-se deste discurso, legitimado através da 
ciência, e reforçavam a escravidão e a submissão 
da grande massa oprimida e escravizada. 

Dermeval Saviani (2010) nos mostra a pro-
miscuidade entre o público e o privado na Edu-
cação brasileira, desde os primórdios de sua colo-
nização, nos fazendo refletir sobre o conteúdo 
capoeira ligado à educação para relações etnicor-
raciais e de que  forma seria contemplado dentro 
deste contexto e a quem atingiria. Para Saviani, 
antes do momento atual, que poderíamos chamar 
de sétima fase, existiram seis fases na Educação 
brasileira e em todas elas, essa promiscuidade sem-
pre esteve presente. Podemos pensar que dentro 
deste contexto não seria possível encontrar rele-
vância na história da capoeira, pois, esta é uma 
criação do povo e com uma história ligada à re-
sistência da cultura negra. Foi feita a análise da 
capoeira em cada uma dessas fases ditas por Savi-
ani para compreender a pertinência de um conteú-
do que pode perpassar pelo currículo escolar em 
várias disciplinas, mas que a maioria da população 
brasileira desconhece.
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Conclusões 
Concluímos que em cada fase da Educação 

no Brasil a história do negro e dos afrodescen-
dentes sempre foi deixada de lado, pois o negro 
não participava de nenhuma pretendida Reforma 
na Educação brasileira. Assim, podemos avaliar 
que durante muito tempo no Brasil um conteúdo 
de matriz ligada à cultura negra poderia ser estu-
dado, mas foi somente a partir da Emergência da 
Lei 10.639/03 e/ou 11.645/08 que podemos falar 
nesse tipo de assunto e abordar em sala de aula um 
conteúdo que pode representar vários elementos 
da história.

O caráter político e socializador do ensino 
da capoeira e da sua história é uma maneira de de-
nunciar essa negligência realizada historicamente 
pelo mau entendimento dessa prática. Dito isto, 
a Educação com ensino da Capoeira podem pro-
mover a relação Etnicorracial, contribuindo, na 
contemporaneidade, com uma educação voltada 
para todos que se debrucem sobre o tema, con-
duzindo para uma relação de igualdade e valori-
zação cultural de matriz africana marginalizada e 
excluída da história, sempre sendo retratada e ca-
muflada a partir do olhar do outro.
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Resumo
A escola é um local que cria possibilidades 

para que o indivíduo estabeleça uma relação com 
a comunicação e os diversos meios de linguagem. 
Nessa perspectiva, a gestão escolar entra como 
mediadora para realização dessas ações, contri-
buindo para participação de todos que fazem 
parte da comunidade escolar. Com a introdução 
das TIC nas escolas, tornou-se uma ferramenta 
importante para o acesso e troca de informação, 
além de proporcionar novas formas de aprendiza-
gem, favorecendo a comunicação entre a institu-
ição e a sociedade. Neste caso o papel do Dire-
tor/Gestor é essencial como agente mobilizador 
e líder da escola. Procuramos investigar o impacto 
das TIC no modelo de gestão das escolas da rede 
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Municipal de Aracaju, dando destaque para a es-
trutura financeira, administrativa e suporte técnico 
das escolas. Esta pesquisa é de descritiva de cunho 
qualitativo, a partir do levantamento inicial das es-
colas do Município de Aracaju com suas tecno-
logias. Nesse processo será considerado a análise 
de documentos referentes ao modelo de gestão, as 
políticas públicas do município para implantação 
das Tecnologias e a legislação de financiamento 
das Unidades escolares, nacional e municipal. Para 
este estudo, tomamos como fundamento as con-
tribuições de Paro (2000), Luck (2009) e Libânio 
(2012) sobre a Gestão Escolar; Linhares (2007); 
Moran (2003); Almeida (2003) sobre as TIC na 
educação. Por esta no estágio inicial, o estado da 
arte está em construção e o levantamento inicial 
dos dados na SEMED para definir o universo das 
escolas/Gestores que irão participar da pesquisa. 
O principal indicador para seleção do universo da 
pesquisa será o número de tecnologia presente em 
cada escola. Sendo assim, devem ser selecionada 
aquela escola com o maior número de TIC.

Introdução 
A busca por um ensino escolar de qualidade 

que atenda às necessidades de um mundo que a 
todo o momento passa por constantes mudanças 
depende da maneira como o planejamento e os ob-
jetivos são propostos e dirigidos pela gestão das es-
colas em harmonia com toda comunidade escolar. 

A gestão escolar é vista como sinônimo de 
administração escolar, trazendo como princípio 
da utilização racional de recurso para a realiza-
ção de fins determinados. (PARO, 2000). Sendo 
a mediação entre os recursos humanos, materi-
ais, financeiros e pedagógicos. Nessa perspectiva, 
a gestão escolar tem como objetivo promover a 
organização, a mobilização e a articulação de todas 
as condições materiais e humanas. (LUCK, 2009). 

Em outra perspectiva da gestão, com uma 
visão democrática, no qual procura a aproximação 
e participação de todos da comunidade escolar, 
funcionário, professores, alunos e pais, na elabora-
ção e nos processos de decisões promovendo uma 

educação de qualidade para todos. Apoiada na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 
9394/96). No qual a gestão democrática tem sua 
autonomia concretizada pelo Plano Nacional de 
Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001, que gera 
desburocratização e descentralização da gestão nas 
dimensões pedagógica, administrativa e de gestão 
financeira. 

Com a introdução das Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação (TIC), na escola tornou-se 
uma ferramenta importante para o acesso e troca 
de informação, além de proporcionar novas formas 
de aprendizagem e gestão dos dados e informa-
ções referentes a vida escolar. Com a implantação 
de programas como Um Salto para Futuro, Projeto 
Vídeo-Escola, PROINFO e PROFORMAÇÃO, a 
partir da década de 90, as TIC transformaram ações 
de políticas públicas, principalmente nas áreas de 
preparação e formação de professores, da organiza-
ção social e construção da cidadania. 

No entanto, a presença das TIC no cotidia-
no escolar, principalmente na dimensão pedagógi-
ca, proposta na gestão escolar trouxe novos prob-
lemas estruturais, financeiros e administrativos, 
interferindo na forma de gerencias o espaço es-
colar. O gerenciamento de muitas escolas públicas 
são precárias, professores mal preparados, classes 
barulhentas. (MORAN, 2003). Na perspectiva de 
LUCK (2009) a escola passa por problemas de 
consumo, manutenção, reparos e conservação do 
patrimônio escolar. Para a resolução destes prob-
lemas, é perceptível a importância do papel do Di-
retor/Gestor na gestão das TIC no espaço escolar. 
De acordo com (MORAN, 2003) a competência 
de um diretor de escola pode suprir boa parte das 
deficiências. 

Este estudo procura contribuir com re-
flexões sobre a importância da gestão da tecno-
logia de informação e comunicação nos espaços 
escolares. E nos coloca diante de outras questões 
procurando entender como o modelo da gestão 
em exercício nas escolas da rede de educação do 
Município de Aracaju, responde as novas deman-
da proposta pela da sociedade da Informação e da 
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Comunicação tanto na dimensão financeiro/ad-
ministrativo, quanto na pedagógica? Qual o papel 
do Gestor, suas dificuldades e facilidades com a 
presença das TIC na escola? 

Materiais e métodos 
O estudo propõe uma pesquisa de campo 

descritiva de cunho qualitativo, com o levanta-
mento inicial das tecnologias existentes nas es-
colas públicas do município de Aracaju em Ser-
gipe. Nesse processo será considerado a análise 
de documentos referentes a políticas públicas do 
município para implantação de TIC e formação 
continuada de gestores e professores para o uso 
nos espaços escolares, destacando as escolas que 
tenham participado de todos os projetos de im-
plantação das TIC coordenador pelas SEMED 
(considerando aqui tanto os projetos nacionais 
quanto os locais).

A partir destas informações pretendemos 
posteriormente elaborar um questionário online 
utilizando a ferramenta do Google drive, que será 
enviado para os Gestores/Diretores das escolas 
Municipais de Aracaju. Após coletados os dados 
eles serão analisados e em seguida serão iniciadas 
as entrevistas abertas com os gestores de um gru-
po de escolas a ser definido.

Essas entrevistas serão semiestruturadas 
com até cinco questões abertas, considerando os 
objetivos específicos. O resultado será transcrito e 
procederemos uma análise de conteúdo segundo 
as estruturas Categorial-temática proposta por 
Bardin (1977), baseada no desmembramento do 
texto, e posteriormente no reagrupamento em 
classes e categorias. 

Resultados e Discussão
A pesquisa está em fase inicial de seu desen-

volvimento. Até o momento, pudemos realizar um 
estudo bibliográfico que pudesse ampliar nosso 
entendimento, principalmente, no que diz respeito 
o conceito de gestão no Brasil nos permitindo um 
aprofundamento teórico sobre o papel da gestão 
nas escolas. A pesquisa de campo, a construção 

dos dados e a sua organização (visitas às secretar-
ias Municipais referente aos programas) também 
foram fundamentais para dar sequência ao projeto 
e desenvolver as análises.
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Resumo: 
A mediação tecnológica é uma das princi-

pais características da Sociedade do Conhecimento. 
Esse arranjo sociocultural é formado por sujeitos 
que necessitam fazer um uso reflexivo das Tecno-
logias da Informação e Comunicação (TIC) para 
estarem habilitados à inserção no mercado de 
trabalho, para as leituras críticas das relações cult-
urais e para as práticas inovadoras, essenciais nesse 
novo contexto. Assim, o papel da escola enquanto 
instituição formadora de sujeitos é destacado, em 
especial quando se pensa a docência, prática fun-
damental para a formação de sujeitos inseridos na 
Sociedade do Conhecimento. Neste sentido avaliar 
a docência mediada pelas TIC é uma das formas de 
se conhecer índices, traçar metas e elaborar políticas 
públicas mais eficientes para atender às demandas 
da sociedade atual. No geral, essas avaliações têm 
sido realizadas por diversos organismos, dentre 
os quais Kennisnet (2013), Unesco (2008) e OEI 
(2008)  sempre utilizando indicadores. Neste con-
texto, o projeto tem por objetivo avaliar, por meio 
de indicadores já estabelecidos, o impacto das TIC 
na prática docente na Rede Estadual de Ensino de 
Sergipe. O estado já executa programas voltados à 
inserção das tecnologias na escola, mas é verificada 
uma carência de avaliações gerais desses programas 
em relação à figura do professor.

Introdução 
No último estágio do desenvolvimento cap-

italista (BELUZZO & CARNEIRO, 2003) verifi-
ca-se um intenso fluxo comercial (CASTELLS, 
1999) e a consolidação do conhecimento enquanto 
principal item de comercialização. A presença das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 
no cotidiano das pessoas é outra característica 
desse período, que demanda capacitação para usos 
críticos das mídias. 

A escola consolida-se como espaço de for-
mação de sujeitos habilitados a aprender de forma 

autônoma (SILVA, 2006) e o professor deve estar 
preparado para o uso das TIC. Avaliar o impacto 
das tecnologias na prática docente é um dos mo-
dos de desenvolver políticas condizentes com a 
sociedade midiática. Essas avaliações têm sido ex-
ecutadas por meio de indicadores (MURDOCO-
WICZ, 2006).

Programas de inserção das TIC nas escolas 
foram introduzidos em Sergipe na última década, 
dentre os quais o PROINFO, Um computador 
por aluno, Lousa Digital, dentre outros. Contudo, 
são escassos os trabalhos que avaliam o impacto 
desses programas no trabalho do professor.

Corvalán (2000) explica que a avaliação 
deve ter coerência com alguns dos objetivos dos 
processos educacionais, como a preparação para a 
vida e a melhoria do convívio social e precisa con-
siderar aspectos, tais quais: o contexto de desen-
volvimento da avaliação, os recursos disponíveis e 
o impacto social.

As avaliações educacionais surgem devido 
à demandas por mudanças estruturais que cul-
minem na consolidação de modelos voltados a 
garantir acesso pleno à informação e ao conheci-
mento (FERRER, 2000). Neste processo ressalta-
se a contribuição dos indicadores.

Entendem-se indicadores enquanto estra-
tégias do campo da administração direcionadas 
ao fornecimento de dados gerais (MURDOCO-
WICZ, 2006). Esses dados servem para avalia-
ções, estabelecimento de metas e verificações que 
busquem melhorar índices. 

Materiais e métodos 
A pesquisa é de abordagem mista e tem 

como sujeitos os 325 professores da Rede Pública 
Estadual que já passaram por curso de formação 
continuada para o trabalho com as TIC. Eles tam-
bém devem trabalhar em unidades com mais de 
uma tecnologia digital em funcionamento.

A primeira etapa consiste na aplicação de 
um questionário online com indicadores previa-
mente selecionados em pesquisa realizada junto a 
professores do interior sergipano e da cidade de 
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Aveiro, em Portugal. A análise das respostas obti-
das será feita por amostragem aleatória. Os profes-
sores que compuserem essa amostra serão convi-
dados a participar de uma segunda etapa na qual 
eles responderão uma entrevista semiestruturada 
sobre o impacto das TIC na docência.

Resultados e Discussão 
Por estar em fase de execução a pesquisa ain-

da não conta com dados referentes à etapa de campo. 
Em relação à literatura estudada, o que se verifica são 
conceitos relativos à avaliação educacional, indicado-
res e qual o lugar deles na avaliação educacional.

Conclusões 
A partir das reflexões levantadas, conclui-se 

que numa sociedade na qual as produções culturais 
são fruto de interações mediadas pelas TIC, apre-
nder a utilizar essas tecnologias de forma crítica, 
autônoma e reflexiva é uma ação imprescindível. 
Esta premissa reforça a necessidade de pensar 
práticas educativas que estejam inseridas na reali-
dade chamada de informacional.

A figura do docente é importante nesses 
processos e por isso é preciso conhecer o impacto 
que as TIC desempenham no trabalho do profes-
sor e uma forma de realizar a avaliação é por meio 
de indicadores.
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Resumo: 
O presente texto é resultado parcial con-

cernente às pesquisas do Projeto “Os livros e a ap-
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ropriação da leitura: uma análise do romance femi-
nino Poliana no contexto educacional de Sergipe 
(1940-1960) que analisa o livro enquanto objeto 
cultural que transmite significados que perpassam 
a sala de aula. Busca identificar influência do livro 
como propulsor de transformações históricas e 
destaca o seu poder de apropriação e representa-
ção na sociedade. O artigo originalmente se divide 
em três tópicos principais: a história do livro, a lei-
tura como prática cultural e traça alguns aspectos 
da censura no período colonial.

Introdução     
Se no século XIX o conceito de cultura não 

abordava de forma aprofundada a cultura popu-
lar e negligenciava a cultura cotidiana, “o homem 
ordinário” Ceteau (1994) e suas produções, tem-
se uma nova configuração no século XX com o 
âmbito de investigação alargado e considerado 
pelos historiadores. O livro passa a ser um objeto 
cultural de valor relevante para se decifrar e eluci-
dar vários contextos sociais ao longo da história. 
Sua análise tem levado a percepções sobre valores, 
normas de condutas, revoluções, estratégias políti-
cas e econômicas, desmistificando, em muitos 
momentos, a naturalização de uma situação que 
é construída no cenário sócio educacional (FER-
REIRA, 2010). A história do livro, no mundo, é 
marcada por cerca de seis mil anos, em que dife-
rentes tipos de materiais foram utilizados para 
registrar a caminhada do homem pelo planeta, 
difundindo suas ideias e conhecimentos e logo 
depois, com a chegada da imprensa, transforma o 
leitor e sua forma de ler, de modo que essa trans-
formação advinda dessa nova forma de apresen-
tação do livro tem levado vários historiadores a se 
debruçarem sobre os diversos aspectos que nor-
teiam este objeto cultural. A produção, difusão, 
representação e apropriação da palavra impressa, 
assim como suas conexões com as mudanças soci-
ais e políticas oriundas deste influenciam e deixam 
marcas indeléveis na sociedade. Destarte, investi-
gar a história do livro e da leitura é conjecturar por 
meio de diferentes âmbitos, mas em consonância 

com o contexto social em que este está inserido, 
pois aprenderíamos muito sobre os livros e o con-
texto de seu uso, estudando a maneira como estes 
eram apresentados, como afirma Darnton (2010). 
Será, aqui, abordada a leitura como prática de cria-
ção, pois de acordo com a concepção de quem es-
creve, o livro é um produtor cultural e quem lê está 
produzindo cultura por meio de suas (re) criações 
do texto original com o qual se depara, de acordo 
com suas “competências textuais” ou, conforme 
Chartier (2002), com propriedades intelectuais. E 
por fim analisa o período do Brasil Colônia e os in-
strumentos de controle pela classe dominante que 
comprovam a influência desse propulsor de ideias 
desde o começo de sua trajetória (ABREU, 2003). 
Enveredando por esses três aspectos, o texto ten-
tará fazer as devidas conjecturas entre o contexto 
social, bem como sobre o livro enquanto objeto 
cultural e seus impactos sofridos no que tange a 
sua estrutura física e seu impacto nas apropriações. 

 
Materiais e métodos
Revisão de literatura
O trabalho baseia-se na revisão de literatura 

com autores que discorrem sobre a história cultur-
al e da educação, assim como do livro e da leitura. 
Tenta-se traçar paralelos entre os conceitos no 
que tange ao assunto abordado. Trata-se de uma 
pesquisa Bibliográfica Qualitativa, fundamentada 
em teóricos da educação e da sociologia, como 
Chartier (1994); (2002); (2009), Certeau (1994), 
com estudos relevantes no que tange às práticas 
investigativas e seus respectivos objetivos nos no-
vos cenários investigativos, além de alguns autores 
que tem discorrido sobre a história do livro e da 
leitura no Brasil e no mundo, como Abreu (2003) 
e Darnton (2010). 

Conclusões 
Desvendar aspectos da História da Educa-

ção é se debruçar sobre seus protagonistas e suas 
criações, analisar as conjecturas que envolvem es-
ses resultados, observar de que forma eles se man-
ifestam na sociedade. Trazer o livro como objeto 
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cultural digno de ser analisado e dentro de outras 
perspectivas que não apenas objeto meramente 
didático, mas, além disso, como instrumento que 
cria e recria realidades e comportamentos, forma 
e transforma ideias, mantém e reformula valores. 
Entender o livro junto com suas evoluções esté-
ticas no decorrer do tempo, a individualidade que é 
impressa pelos agentes que o confeccionam, desde 
a escrita até chegar à mão do leitor, traz inúmeras 
descobertas de como ocorrem muitas realidades 
sociais, pois, segundo Chartier, (2009), pelo “[...] 
processo pelo qual os leitores, os expectadores ou 
ouvintes dão sentido ao texto (ou às imagens dos 
quais se apropriam).
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Resumo: 
Este trabalho objetiva avaliar a capoeira 

como agente de inclusão escolar para deficientes 
visuais. Para isso busca contextualizar a história 
da capoeira e investigar a possibilidade de sua uti-
lização como forma de inclusão para alunos com 
deficiência visual nas Escolas de acordo com as 
orientações propostas pelos Parâmetros Curricu-
lares Nacionais da Educação Física. A metodolo-
gia utilizada foi à pesquisa bibliográfica, através da 
seleção de fontes sobre a capoeira e sua utilização 
como prática nas aulas de educação física voltada 
para alunos com diversos níveis de deficiência vi-
sual ao promover o desenvolvimento do equilí-
brio, da percepção do outro e da cultura. 

Introdução 
A educação física área que abrange saúde e 

educação busca a qualidade de vida, trazendo em 
suas abordagens, conteúdos e praticas voltada a in-
clusão dos que a praticam. O planejamento de suas 
atividades visa não só os conteúdos a serem ensi-
nados, mas principalmente permitir a participação 
indiscriminada de todos os alunos inclusive pes-
soas com deficiência. Assim, todos os conteúdos 
são possíveis de ser trabalhados com alunos cegos, 
a partir do interesse do profissional em buscar ad-
equações necessárias.

Entre os conteúdos e práticas desenvolvi-
dos pela educação física com forte potencial de 
inclusão está à capoeira que através do ritmo e do 
movimento específico trabalha o corpo de forma 
integral além de constituir-se uma prática de múlti-
plas possibilidades, pois transita entre o universo 
da dança, da arte, da luta, do jogo e do esporte.

Entendendo essa polissemia da capoeira, 
é possível desenvolve-la com deficientes visuais, 
pois o seu ritmo, sua música, e sua percepção do 
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outro, estimulam a coordenação, equilíbrio e so-
cialização ao ser desenvolvida em grupo e ao mes-
mo tempo individualmente, respeitando assim as 
especificidades de cada individuo. 

As pessoas com deficiência visual podem 
ser conduzidas nessa prática através das vibrações 
e do som dos instrumentos, que guiam seus movi-
mentos desenvolvendo a percepção e a interação 
com o grupo.

Revisão de literatura
A palavra Capoeira vem do Tupi, Kapu’era, 

e originalmente possui dois significados. Pode ser 
mato ralo ou roçado, como uma espécie de cesto 
ou gaiola que serve para carregar animais e manti-
mentos. O Brasil a partir do século XVI foi palco de 
uma das maiores violências contra um povo. Mais 
de dois milhões de negros foram trazidos da África, 
pelos colonizadores portugueses, para se tornarem 
escravos nas lavouras da cana-de-açúcar; tribos 
inteiras foram subjugadas e obrigadas a cruzar os 
oceanos como animais em grandes galeotas chama-
das de navios negreiros (ALZUGARAY, 1987).

A Capoeira foi sendo desenvolvida por ne-
gros ainda cativos, para não levantar suspeita, os 
movimentos da luta foram sendo adaptados às 
cantorias e músicas africanas para que parecesse 
uma dança. Ela nasceu da ânsia de liberdade de 
um povo escravizado por dominadores que com 
o passar do tempo foram obrigados a libertá-los, 
é uma atividade que venceu durante vários anos a 
discriminação e outros obstáculos que nela eram 
depositados. Devido à união entre os que a prati-
cavam e sua cultura conseguiu esquivar-se de mui-
tos problemas e mostraram que ela é forte em sua 
raiz e transmite uma grande bagagem cultural (AL-
ZUGARAY, 1987).

Assim compreendendo a capoeira como 
um conteúdo rico que carrega consigo a nossa 
história, nossas manifestações culturais e popula-
res e que está inserida na cultura corporal do movi-
mento, promovendo saúde e contribuindo para a 
formação dos alunos com deficiência, pois trab-
alha percepção, cognição e habilidades motoras 

ao mesmo tempo que possibilita a educação plural 
pois acontece sempre em roda ao envolver todo o 
grupo na sua execução.

Conclusões 
Ao estudar o desenvolvimento histórico e 

cultural da capoeira percebeu-se que esta possui 
grande potencialidade de se tornar um agente de 
inclusão de deficientes visuais no processo educa-
cional pela educação física.

Entendendo a polissemia da capoeira, é 
possível desenvolve-la com deficientes visuais, 
pois o seu ritmo, sua música, e sua percepção do 
outro, estimulam a coordenação, equilíbrio e so-
cialização ao ser desenvolvida em grupo e ao mes-
mo tempo individualmente, respeitando assim as 
especificidades de cada individuo. 

As pessoas com deficiência visual podem 
ser conduzidas nessa prática através das vibrações 
e do som dos instrumentos, que guiam seus movi-
mentos desenvolvendo a percepção e a interação 
com o grupo.
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Resumo: 
Esta pesquisa propõe-se a identificar a im-

portância da educação física em conjunto com as 
demais disciplinas e compreender esse compo-
nente curricular no contexto da EJA, o que ainda 
é pouco explorado na formação docente. Nesse 
sentido, percebe-se a necessidade de contextuali-
zar os conhecimentos da Educação Física frente às 
características e necessidades da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA), compreendendo que estas, 
não são as mesmas de alunos do ensino regular, o 
que se impõe também nos demais componentes 
curriculares. O objetivo geral é analisar a relação 
entre a formação inicial e a prática pedagógica do 
professor de Educação Física atuante na modali-
dade da Educação Básica de Jovens e Adultos nas 
escolas públicas de um município do sertão sergi-
pano. Sua metodologia está pautada em uma abor-
dagem qualitativa, inspirada no método dialético 
de Marx. Nessa perspectiva, a será desenvolvido 
um estudo de caso comparativo em unidades es-
colares de um município do sertão (Propriá) que 
oferece a EJA, contemplado como pelo OBE-

DUC/UNIT/CAPES. Opta-se então por utilizar 
a pesquisa-ação. O critério de seleção da amostra 
reside na oferta da EJA – Educação de Jovens e 
Adultos, considerando o pressuposto de tratar-se 
de um alunado constituído predominantemente de 
trabalhadores; cada escola escolhida é uma repre-
sentante das diferentes áreas do município. Justifi-
ca-se a investigação pela necessidade de produção 
de conhecimentos sobre essa realidade, decorrente 
de nova inserção curricular e da perspectiva desen-
volvida pelo OBEDUC de transdisciplinaridade 
em que o corpo assume uma dimensão fundamen-
tal na educação integral do cidadão.

Introdução
A Educação Física escolar, por muito tempo 

foi concebida por seus alunos e até mesmo profes-
sores, como aulas destinadas ao brincar e ao lazer. 
Ao longo de sua história sempre sofreu influências 
sobre os períodos em que passava, moldando seus 
objetivos e práticas pedagógicas. A partir de 1996, 
de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996), passou a ser 
componente curricular, começando a enfatizar-se 
como área de conhecimento. Pensando-se nesta, 
como proposta curricular que contempla todos os 
níveis de educação escolar, os docentes que trab-
alham com a educação física na EJA reclamam do 
absenteísmo às aulas de educação física, enfrentam 
dificuldades de cativar seus alunos, buscando o in-
teresse participativo deles, já que em alguns casos 
a Lei que nos rege, deixa o ensino da Educação 
Física como critério opcional deduzindo-se que 
a educação física e o mundo do trabalhador não 
podem ou não devem andar juntos, como se um 
prejudicasse ao outro. De forma que, é incoerente 
querer separar ou dispensar o aluno trabalhador, 
aquele que precisa da adaptação orgânica e fisi-
ológica, para vencer o trabalho de produção mui-
tas vezes árduo, onde até para realizar esse proces-
so requer uma consciência corporal, um domínio 
dos movimentos de precisão e de agilidade a de-
pender da especificidade da função. Dessa forma, 
esta pesquisa tem o objetivo de Analisar a relação 
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entre o PPP, às práticas pedagógicas de Educação 
Física nas escolas públicas de EJA do município de 
Propriá, as expectativas dos jovens e adultos dessa 
região e os preceitos legais vigentes, com a partici-
pação de docentes e discentes.

Materiais e métodos 
A investigação está pautada na abordagem 

qualitativa, do tipo descritiva, inspirada no método 
dialético. Segundo Marx (1983), “o método que 
consiste em elevar-se do abstrato ao concreto” na 
perspectiva de pensar, entender e explicar a reali-
dade social dos homens. [...] priorizando desde a 
realidade social, a historicidade dos fenômenos, a 
práxis, as contradições, as relações com a totali-
dade e a ação dos sujeitos sobre suas circunstân-
cias. (GHEDIN e FRANCO, 2011, p. 118). Sendo 
então, um estudo de caso comparativo em 3 uni-
dades escolares de um município do sertão sergi-
pano (Propriá): Escola Estadual Graccho Cardo-
so, Escola Estadual Dom Antônio dos S. Cabral 
e Escola Estadual Prof. Cezário Siqueira, trabal-
hadas pelo Observatório de Educação da UNIT/
CAPES, vinculados ao projeto TRANSEJA II, de-
senvolvido nos municípios do baixo São Francisco 
que ofereçam EJA, na rede pública, estadual e/ou 
municipal de ensino. 

Opta-se por utilizar a pesquisa-ação, basea-
do na convicção de que a pesquisa e ação podem e 
devem caminhar juntas, tendo em vista a transfor-
mação da prática (GHEDIN e FRANCO, 2011, p. 
212), [...] pressupondo uma pesquisa de transfor-
mação, participativa, caminhando para processos 
formativos (GHEDIN e FRANCO 2011, p. 216). 
Segundo Ghedin e Franco, metodologicamente 
partem da identificação de problemas do objeto 
investigado, bem como da escola, buscando os fa-
tores causais deles, formulando uma hipótese de 
intervenção, aplicando-a com os docentes para 
então avaliar coletivamente as ações compreen-
didas. O critério de inclusão nesta pesquisa são 
escolas que possuam professores de Educação 
Física na EJA, detentores do título de licenciatura 
da mesma. 

Mediante carta de consentimento serão 
abordadas as escolas e os professores com os 
quais serão aplicados questionários e entrevistas 
semi-estruturados, que com seu consentimento 
serão gravadas e analisadas. A análise de conteúdo 
dos Projetos Político-Pedagógicos da EJA da rede 
Estadual, assim como das escolas dessa rede, caso 
existam formalizados, será feita assim como das 
Diretrizes nacionais pertinentes. As categorias de 
análise, em princípio são: PPP, Formação Inicial 
Docente, Saberes e Práticas quanto à formação 
político-corporal de jovens e adultos. Alguns au-
tores que embasam os pressupostos teóricos são: 
Freire (2009, 2010, 2014), Saviani (2009), Gatti 
(2001), Tardif  (2005), Taffarel (2009) e Peixoto 
(2010) dentre outros. Conversarei com esses au-
tores sobre a docência, educação, formação de 
professores, o ensino e metodologia da Educação 
Física, definindo meu quadro teórico.

Resultados e Discussão 
Estima-se que a presente pesquisa vai con-

tribuir para valorizar junto às agências formado-
ras, nos cursos de nível superior, nas licenciatu-
ras, especialmente em educação física, e elucidar 
a importância e singularidade da modalidade da 
educação de jovens e adultos, o que pressupõe o 
conhecimento da respectiva proposta pedagógica 
da EJA, consideradas, inclusive as especificidades 
do sertão - Baixo São Francisco.

Conclusões 
Esta pesquisa, ainda está em andamento, 

sendo uma produção acadêmica de uma Disser-
tação de Mestrado sobre o Tema, tem a pretensão 
de ser publicada na forma de livro, na linha de pes-
quisa Educação e Formação Docente.
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Resumo:
A Educação de Jovens e Adultos - EJA, 

modalidade de ensino marcada por grandes en-

frentamentos quanto ao perfil de estudante, ao 
se considerar a necessidade de aquisição do con-
hecimento formal dentro do sistema educacional 
brasileiro. Na busca por fazer dessa modalidade – 
uma ação prazerosa de ensinagem e construção de 
aprendências, esse estudo apresenta considerações 
sobre o ensino da matemática, destacando o pa-
pel do professor na organização do curricular de 
ensino através de projetos, mostrando resultados 
parciais de uma pesquisa bibliográfica de caráter  
quantitativo realizada em uma Escola do Mu-
nicípio de Aracaju. A pesquisa em tela tem o es-
copo de analisar as contribuições que o ensino da 
matemática pode oferecer à Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) com a aplicação de projetos que se 
comunicam com o cotidiano dos estudantes.

Introdução
O ensino dos conteúdos matemáticos, espe-

cialmente na EJA,  está associado, na maioria dos 
casos, a um mito de dificuldades e fracassos. Isso  
requer um olhar sobre os fatores que contribuem 
para essa visão, pois, muitas vezes, são atribuídos, 
somente, às limitações e dificuldades dos próprios 
alunos, sem no entanto  analisar outros fatores da 
prática pedagógica que, certamente, colaboram, 
para que os conteúdos dessa disciplina sejam con-
siderados de difícil compreensão.  Para atender o 
que propõe o currículo escolar na Educação de Jo-
vens e Adultos, a matemática, deve estar inserida 
em um contexto social que considera as práticas 
e saberes desenvolvidos dentro e fora do espaço 
escolar, a partir das experiências individuais  e dos 
conhecimentos construídos no dia-a-dia. Nesse, 
ínterim o método mais adequado, como estratégia 
de ensinagem, deve ser o que considera a apren-
dizagem de modo contextualizado. Diante deste 
contexto, justifica-se esse estudo, por ser uma das 
pesquisadoras docente da modalidade e por bus-
car, diuturnamente em sua prática docente, a al-
ternância de estratégias que conjuguem situações 
que aplicam o cotidiano, o fazer profissional dos 
discentes com os conteúdos do currículo da mo-
dalidade EJA. E, também compreender como são 
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ensinados os conteúdos de matemática na ambiên-
cia escolar a partir da relação entre o que é ensina-
do pelo professor com os conhecimentos prévios 
dos  alunos.

Materiais e métodos
O trajeto metodológico adotado refere-se 

a uma análise quantitativa, a partir  instrumento 
de coleta de dados - questionário  aplicado com 
alunos de uma turma do II Ciclo do Programa de 
Aceleração da Aprendizagem em uma escola lo-
calizada no município de Aracaju. O norteamento 
bibliográfico da pesquisa procurou discutir um   
trilhar do marco teórico fundamentado à luz de 
alguns estudiosos do objeto de estudo, entre eles,  
D’Ambrosio ( 2001); Fiorentini (2003); Freire 
(1994. 2000), Gadotti; Romão (2007), Hernandez 
(1998).

Resultados e Discussão
Os apontamentos da pesquisa realizada 

identificaram que os sujeitos, partícipes da modali-
dade, perceberam no decorrer da aplicabilidade 
do estudo que a prática pedagógica desenvolvida 
pelos docentes, no que se refere a metodologia 
adotada no decorrer da pesquisa voltada ao ensino 
dos conteúdos de matemática através de projetos, 
é eficaz. Os resultados apontaram para uma re-
alidade em que se observa alunos trabalhadores, 
provedores do sustento das suas famílias, que de-
senvolveram e desenvolvem uma relação com a es-
cola como sujeitos que devem ser considerados a 
partir das suas experiências e saberes, na definição 
do currículo escolar. Assim, percebe-se que a plu-
ralidade de ações e vivências  individuais é uma das 
principais marcas dos estudantes da EJA, tendo 
em vista que destoam em  faixa etária,  situações 
de vida e expectativas. No entanto, algumas situa-
ções são comuns à maioria, se pode identificar a 
partir da análise dos resultados: a descontinuidade 
nos estudos, a impossibilidade ou dificuldade de 
realizar os estudos na idade regular, a necessidade 
de adentrar ao mundo do trabalho muito cedo e, 
também os cuidados com família. Outrossim, foi 

possível observar que esses sujeitos têm expec-
tativas com relação à escola, sendo as principais 
ligadas à ampliação de conhecimentos, desenvolvi-
mento pessoal e ascensão profissional através dos 
estudos.

Conclusões 
Em meio a realidade da EJA e as inúmeras 

diversidades  e perspectivas de vida encontradas 
os estudantes dessa modalidade reconhecem que o 
currículo apresentado não atende as suas necessi-
dades, enquanto alunos e cidadãos. Essa constata-
ção aponta para a urgência na revisão das práticas 
docentes que estão sendo desenvolvidas, especial-
mente, aquelas ligadas ao ensino da matemática.  
Para esse alcance é necessário a construção de 
uma consciência crítica sobre a prática pedagógica 
e isso só é possível na medida em que se adote a 
perspectiva reflexiva como pilar de toda ação edu-
cativa. A estratégia de projetos pode ser apresenta-
da como uma possibilidade de prática pedagógica 
construída conjuntamente, levando em conta o 
envolvimento direto dos alunos e a reflexão so-
bre o que se pretende fazer numa interação entre 
a teoria ensinada e a efetiva prática dos conteúdos, 
em que seja priorizado os fazeres e saberes  na 
interação entre professor e alunos em diferentes 
situações de aprendizagem. 
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Resumo: 
A relevância de pesquisar sobre ensino-

aprendizagem de Funções Matemáticas para os 
alunos surdos, a partir da compreensão das narrati-
vas em LIBRAS do pensamento matemático sobre 
o aprender a pensar, possibilita ampliar definições 
e conceitos em torno das concepções e perspec-
tivas sobre a pesquisa em matemática, voltada 
para viabilizar o aprendizado da matemática para 
além dos conteúdos curriculares e permitir con-
struções significativas do pensamento matemáti-
co na vida dos alunos surdos. Diante da atualidade 
e mudanças na forma de pensar do mundo, surge 
um grande desafio para a escola, é preciso preparar 
o aluno para aprender a pensar, como resolver 
problemas e dificuldades que o mundo moderno 
oferece. É uma pesquisa qualitativa, de cunho 
bibliográfico, com base em alguns pressupostos 
teóricos (Nóvoa, Smole, Piaget, Sá, Lara dentre 
outros que abordam a temática). O presente artigo 
destaca as narrativas em LIBRAS no pensamento 
matemático, possibilitando desenvolver a capacid-
ade cognitiva e criatividade do aluno. 

Introdução
Neste trabalho se busca investigar como se 

dá o ensino de Funções para os alunos surdos a 
partir das narrativas em LIBRAS, possibilitando o 
pensamento matemático destes alunos. Com isso, 
toda a pesquisa deste artigo tem um olhar visando 
contribuir, a partir de uma construção de cunho 
bibliográfico, para a compreensão do cotidiano do 
professor de matemática ao ensinar conteúdos de 
funções para os alunos surdos. 

 Portanto, partimos do pressuposto de 
que é importante conhecer o trabalho pedagógico 
desenvolvido por estes profissionais, embora ao 
longo das últimas décadas, os especialistas da edu-
cação têm-se esforçado por racionalizar o ensino, 
procurando controlar a priori os fatores aleatórios 
e imprevisíveis do ato educativo, expurgando o 
quotidiano pedagógico, como incapaz de contri-
buir para o trabalho escolar propriamente dito, o 
que é assegurado também por Nóvoa (2002). Acr-
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editamos que o cotidiano é um espaço onde tam-
bém se faz a história, dos sujeitos, das instituições 
e da sociedade. 

 Daí surge o grande desafio. Como ensinar 
conteúdos de Funções para os alunos surdos? E 
como se utilizar das narrativas em LIBRAS para 
ajudar na transmissão de conteúdos matemáticos 
para os surdos? A partir desta compreensão, este 
artigo desenvolveu uma análise de cunho bibli-
ográfico sobre os conhecimentos voltados ao en-
sino de Funções para os alunos surdos, sobre o 
aprendizado da matemática para além dos con-
teúdos curriculares permitindo construções sig-
nificativas do pensamento matemático na vida 
dos alunos surdos, possibilitando seu desenvolvi-
mento cognitivo e interacional com novas formas 
de aprender matemática.

O surdo que reinventa a matemática na 
sala de aula 

Os surdos possuem sua experiência de 
mundo de modo visual. Os olhos são o principal 
canal de entrada e as mãos o de saída. Indepen-
dente de conhecerem a fundo a LIBRAS, eles pos-
suem construções cognitivas formada a partir de 
imagens mentais. Enquanto os ouvintes pensam 
em palavras foneticamente pronunciadas e nos 
grafemas como representação dos fonemas, os 
surdos pensam em palavras sinalizadas pelas mãos 
e nas imagens gerados pelos sinais. 

Pensar nesse processo implica pensar nas 
condições que favoreçam a construção do concei-
to e entendimento da linguagem matemática usada 
em sala de aula. Significa pensar em estratégias de 
ensino que relacione a língua materna (Português 
escrito) e a língua nativa (Língua de sinais) do sur-
do com o ensino de matemática. 

Para Piaget apud Smole (2005 p. 37), o conhe-
cimento é “o resultado da interação do sujeito com 
o meio”. As considerações de Piaget, leva-nos a pen-
sar sobre alguns aspectos do ensino de matemática 
para surdos. O surdo por ser visuo-espacial, observa 
tudo e nada passa nos seus olhos sem serem nota-
dos, por isso tudo precisa ter sentido, ter uma razão. 

Quando percebem algo na aula que tem uma relação 
com outros contextos entram numa atitude de espera 
tentam “realizar uma ação, ou encontrar uma expli-
cação para o que ocorre” (Piaget apud Smole 2005). 
Essa ação foi notada durante uma aula de matemática 
com o conteúdo de Funções de uma determinada es-
cola da capital sergipana. Os alunos surdos ficaram 
incomodados com a palavra função em matemática, 
pois conhecem seu significado em outros contextos 
diferentes da matemática. A princípio, apresentaram 
uma resistência conceitual. Para eles a palavra fun-
ção tinha apenas o significado comum aos descritos 
nos dicionários, ou seja, função indicando atribuição, 
uma missão, uma incumbência, uma utilidade. Esse 
significado não condiz com o conceito matemático 
de função. Nesse ponto, é importante que o profes-
sor sensivelmente perceba essas inquietações e aja 
para ajudar os alunos nesse processo interno de rein-
venção da matemática através da LIBRAS. Se a rep-
resentação em LIBRAS para função não serve para 
descrever a ação matemática de uma ou mais fun-
ções, então é necessário pensar numa estratégia para 
ensinar o conceito por traz dos exemplos. Para Lara 
(2011), a Matemática é um conhecimento dinâmico 
que pode ser construída e pensada de diferentes for-
mas e maneira. Por isso a necessidade do professor 
contemporâneo estar à frente das mudanças e análise 
da didática pedagógica, a fim de inovar na sua prática 
educativa, visando o desenvolvimento criativo e cog-
nitivo do seu aluno. E isso, só será possível a partir da 
inovação da sua práxis pedagógica.

Resultados e Discussão 
O resultado desta pesquisa se dá pela im-

portância de levantar discussões dobre a temática 
no sentido de ajudar os profissionais da educação 
aprimorar seus conhecimentos dando ênfase no 
ensino-aprendizagem de Matemática para surdos.

Conclusões 
O presente trabalho visa buscar modelos 

didáticos-pedagógicos no sentido de interagir 
teoria e prática e de integrar a LIBRAS, Língua 
Portuguesa e linguagem matemática, sem esquecer 
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as questões afetivas que integram o pano de fundo 
desse processo complexo.
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Resumo: 
Este artigo apresenta os resultados das ações 

desenvolvidas sobre a literacia, particularmente as-
sociada à capacidade do docente da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). Observamos como ele in-
terpreta e reconhece temas corriqueiros da mídia e 
do cotidiano, analisa a estrutura do texto e organi-
za as ideias, a partir da atividade aplicada na inves-
tigação.  Essa pesquisa foi planejada e executada 
pelo projeto TRANSEJA2/OBEDUC/CAPES/
INEP/Unit no município de Itabi, através da apli-
cação da oficina pedagógica de Direitos Huma-
nos, com foco na literacia e Numeracia e o uso de 
tecnologias digitais. A oficina desenvolveu-se na 
perspectiva da formação continuada de professo-
res da EJA, com foco na capacidade de processar, 
criticamente, informações escrita e falada de alu-
nos e professores, da etapa do Ensino Fundamen-
tal, no Semiárido Sergipano. A oficina foi adaptada 
dos estudos de Candau (1995) e a metodologia uti-
lizada foi à pesquisa-ação fundamentada em Thio-
llent (2005). Os resultados indicaram que os do-
centes possuíam domínio básico na organização, 
articulação e processamento das ideias para escrita 
de texto, o que justifica a necessidade de formação 
continuada em literacia de maneira intensiva e es-
pecífica para o docente.

Introdução 
Segundo D’Ambrósio (2002), literacia é 

a capacidade de processar informação escrita 
e falada, abrangendo leitura, cálculo, diálogo, 
ecólogo, mídia e a Internet na vida quotidiana, 
capacidades essas que se configuram como In-
strumentos Comunicativos. A escola prepara o 
aluno para reconhecer e interpretar criticamente 
o mundo em que está inserido. Mas, quanto ao 
professor, possui a formação necessária para ca-
pacitar o aluno a interpretar e compreender o 
cotidiano? 
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A ênfase da atuação do projeto TRANSE-
JA2: Transdisciplinaridade na literacia e numera-
cia de jovens e adultos no semiárido sergipano, 
período de execução de 2013 a 2016, recai na 
formação continuada do professor voltado para a 
competência da literacia no contexto da escola, na 
perspectiva da formação na vida para a vida. Nes-
sa perspectiva a literacia é acionada não somente 
por parte do discente, mas também do docente, 
já que segundo (GOMES, 2002), a alfabetização 
não contempla à total competência em interpretar 
a informação escrita ou falada em diversas situa-
ções, assim como uma pessoa analfabeta ou pouco 
escolarizada não é inábil de escrever, calcular, ler e 
interpretar. A articulação das ideias nos textos pro-
duzidos pelos docentes é o objeto principal dessa 
pesquisa. 

A literacia docente: dificuldades obser-
vadas na prática

A análise realizada recaiu nos textos pro-
duzidos pelos docentes durante a formação em 
serviço, pela aplicação de oficinas pedagógicas. Os 
resultados mostraram a importância da formação 
continuada, foco das capacitações elaboradas pelo 
Transeja2 para professores da EJA, que atuam 
numa região cujas características e o modo de vida 
são pouco valorizadas no trabalho educativo e as 
práticas da literacia ainda são pouco evidenciadas.

A partir das observações e dos dados recol-
hidos, o que se pôde constatar é que os docentes 
da EJA, participantes da pesquisa, demonstraram 
dificuldades em articular, processar e organi-
zar ideias na atividade escrita proposta. Segundo 
Gomes (2002, p.94) “[..] a capacidade de ler é 
metaforizada como bússola. Saber ler permite sa-
ber onde se está, para onde se quer seguir, como 
se pode chegar a determinado local”. A literacia do 
próprio docente é limitada e baseada em modelos 
pedagógicos próprios e com pouco entendimento 
da atividade proposta.

Neste sentido, a leitura e a escrita assumem 
papéis associáveis ao professor, porém percebeu-
se que isto não se aplica àquela realidade. Saber 

ler e escrever é uma expressão que se traduz 
como conjunto de aprendizagens básicas 
que permite o funcionamento individual na 
sociedade moderna é ir além dos obstáculos 
que uma pessoa com baixa competências 
de literacia não seria capaz de ultrapassar. 

Materiais e métodos
Participaram da oficina bolsistas do TRAN-

SEJA2, alunos e professores da EJA, da etapa do 
ensino fundamental. As investigações do projeto 
se desenvolveram pelo caminho da pesquisa-ação, 
a qual representa um tipo “[...] de pesquisa que 
agrega vários métodos ou técnicas de pesquisa so-
cial, com os quais se estabelece uma estrutura co-
letiva, participativa e ativa ao nível da captação de 
informação” (THIOLLENT, 2005). As oficinas 
foram adaptadas dos estudos de Candau (1995) 
quanto ao fundamento sobre Direitos Humanos.

 A oficina pedagógica Direitos Humanos, 
com Foco na Literacia e Numeracia, com uso de 
tecnologias digitais aplicada em Itabi realizou-se 
na Escola Municipal Professora Mariana Meneses 
Santana. O uso das tecnologias visou à inovação 
na prática pedagógica. Inicialmente foi criada uma 
comunidade no Google+ com a inclusão de todos 
os participantes da oficina. Em seguida foi apre-
sentado o canal TED TALKS do youtube e exibi-
do o vídeo “Somos Todos Escravos”, que discute 
temas atuais existentes no cotidiano. A temática do 
vídeo foi base para um debate sobre direitos hu-
manos e para a aplicação de uma atividade escrita 
que possibilitou a análise da escrita dos alunos e 
professores.

Conclusões
Conclui-se que a formação do professor 

deve ser contínua e que a aplicação das oficinas 
realizadas pelo TRANSEJA2 pela via da pesqui-
sa-ação foi fundamental para a investigação, pois, 
pode-se avaliar a competência da Literacia do-
cente, a partir da escrita do professor. A pesquisa 
estimula a realização de novos estudos para apro-
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fundar a literacia com foco no professor, principal 
mediador do saber que por isso deve apresentar 
domínio do conhecimento a ser construído no 
processo educativo.
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Resumo: 
Este artigo apresenta as contribuições do 

projeto TRANSEJA2 para o fortalecimento do Mes-
trado em Educação e as licenciaturas da Unit e para 
a formação continuada dos professores da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) do semiárido sergipano, 
pela oferta de oficinas pedagógicas de Direitos Hu-
manos, com foco na literacia e numeracia e o uso de 
tecnologias digitais, evidenciando a articulação en-
sino/pesquisa/extensão na Unit. As oficinas tiveram 
como objetivo a formação em serviço de professores 
da EJA e o desenvolvimento da capacidade dos alu-
nos de processar, criticamente, informações escrita e 
falada. O modelo aplicado foi adaptado de Candau 
(1995) e a metodologia utilizada foi a pesquisa-ação 
(THIOLLENT,2005). Os resultados comprovam 
a importância dos programas governamentais, en-
tre eles o Observatório da Educação que pela via 
do TRANSEJA2 tem contribuído para: o fortaleci-
mento e estreitamento das relações do Mestrado em 
Educação e as licenciaturas da Unit com os profes-
sores e escolas da rede pública da Educação Básica 
(EB) em Sergipe; o fomento da produção científica; 
a formação de recursos humanos atuantes na EJA; 
refletir sobre o fazer profissional e os saberes experi-
enciais/disciplinares/operacionalização da docência; 
e estimular inovações pedagógicas.
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Introdução 
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi 

regulamentada como modalidade de ensino da 
EB pela Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 
(LDB/1996) após diversas lutas e embates dos 
educadores para que fossem fixadas as diretrizes 
para este ensino. Porém, a regulamentação da mo-
dalidade não assegura a oferta do ensino com pa-
drões mínimos de qualidade um dos deveres do 
Estado para com a educação escolar, também es-
tabelecido na LDB/1996, e ainda um dos fins dos 
Planos Nacionais de Educação, realidade que tem 
se buscado modificar inclusive com a implementa-
ção de políticas públicas voltadas para melhoria da 
qualidade da EB.

Este tem sido o foco da atuação do projeto 
TRANSEJA2: Transdisciplinaridade na literacia e 
numeracia de jovens e adultos no semiárido ser-
gipano (2013-2016), uma iniciativa do Programa 
de Pós-Graduação em Educação da Unit, através 
do grupo de pesquisa GPGFOP/PPED/UNIT/
CNPq, com o apoio material e financeiro da 
CAPES e do INEP. Suas ações estão voltadas para 
municípios do Semiárido sergipano e contemplam 
a formação continuada de professores e jovens e 
adultos da rede pública da EB. Neste sentido, o 
Transeja2 compreende como literacia “a capacid-
ade de processar informação escrita e falada, o que 
inclui leitura, escritura, cálculo, diálogo, ecálogo, 
mídia, Internet na vida quotidiana” e como nu-
meracia “a capacidade de uso fluente e crítico 
de conceitos e procedimentos matemáticos fun-
damentais em situações complexas da vida real“ 
(ANDADRE, 2013, p. 5-6).

Articulação Ensino, Pesquisa e Exten-
são pela via do TRANSEJA2

Nas últimas décadas tem se intensificado 
no Brasil a oferta de programas governamentais 
em diversas áreas, social, educacional, saúde, entre 
outras. Em sua maioria esses programas buscam 
a melhoria dos serviços públicos de áreas tidas 
como prioritárias para o desenvolvimento do país.

O Programa Observatório da Educação 

(OBEDUC) instituído pelo Decreto Presiden-
cial nº 5.803 de 2006 é um desses programas. O 
OBEDUC é uma parceria da Capes com o INEP 
e a SECADI. A Unit participa do OBEDUC há 
quatro anos, primeiro com o projeto TRAN-
SEJA, cuja vigência foi de 2010-2012 e contou 
com a participação de 14 municípios sergipanos 
e atualmente com o TRANSEJA2 (2013-2016) 
que abrange mais municípios. Esta participação 
permite o estreitamento das relações do Mestrado 
em Educação pela participação da Coordenadora-
bolsista e professora do Mestrado e Doutorado da 
Unit e 03 bolsistas mestrandos, das licenciaturas 
com 06 bolsistas graduandos com os professores 
de escolas da rede pública estadual e municipais 
da EB em Sergipe, 06 bolsistas professores da EB 
e garante a articulação ensino/pesquisa/extensão, 
fazendo cumprir o princípio da indissociabilidade 
entre estes elementos, conforme determina o art. 
207 da Constituição Federal de 1988.

Pesquisa-Ação como Opção 
Metodológica 

As pesquisas do TRANSEJA2 se desen-
volvem pela via da pesquisa-ação considerada um 
método de pesquisa que agrega vários métodos 
ou técnicas de pesquisa social, com os quais se 
estabelece uma estrutura coletiva, participativa e 
ativa ao nível da captação de informação (THIO-
LLENT, 2005). As oficinas foram adaptadas dos 
estudos de Candau (1995) quanto ao fundamento 
sobre Direitos Humanos, temática definida pelos 
professores da EJA atuantes nos municípios. As 
oficinas pedagógicas foram aplicadas em 06 mu-
nicípios do Semiárido sergipano atingindo um 
público de 25 professores e coordenadores, e 158 
alunos da EB, da etapa do Ensino Fundamental, 
na modalidade da EJA.

Resultados e Considerações das Ações 
do TRANSEJA2 

Em 2014 o TRANSEJA2, iniciou as ações 
de formação em serviço de professores da EJA e de 
desenvolvimento da capacidade de processar, criti-
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camente, informações escrita e falada dos alunos da 
EJA através da aplicação de oficinas pedagógicas. 

Foram realizados pelos bolsistas e volun-
tários, a partir de 2013, estudos sobre literacia, 
numeracia e a temática dos direitos humanos. Na 
busca por inovar o aspecto pedagógico de suas 
ações o projeto ofereceu capacitação no uso de 
tecnologias digitais ao seu núcleo de pesquisa-
dores. Foram incorporadas às oficinas o uso do 
canal youtube Ted Talks, Google Earth e Exam-
Time. Na etapa seguinte foram planejadas e testa-
das as oficinas adaptadas dos estudos de Candau 
(1995) e por fim foram aplicadas nos municípios 
de Itabi, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Sen-
hora Aparecida, Poço Verde, Nossa Senhora da 
Glória e Canindé de São Francisco.

Considera-se que os resultados do pro-
jeto têm levado ao atingimento da finalidade do 
OBEDUC como programa de articulação e forta-
lecimento da pós-graduação (stricto-sensu) e das 
licenciaturas e a formação continuada dos pro-
fessores participantes, tanto os bolsistas da EB, 
como aqueles pertencentes ao quadro docente das 
escolas participantes, avançando no aspecto ped-
agógico para o uso de novas tecnologias na EJA.
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Resumo: 
O projeto Maruim, Maruim Eu Sou tem 

o objetivo de proporcionar ao aluno da rede de 
ensino fundamental do município condições para 
que estes desenvolvam atividades de pesquisa so-
bre os fatos históricos de Maruim, estabelecendo 
uma comparação com o presente; favorecendo as-
sim uma aprendizagem realmente significativa na 
formação de seres humanos mais conscientes, par-
ticipativos e responsáveis no convívio social.

O Trabalho foi montado a partir de pes-
quisas voltadas sobre os quatro pilares das atuali-
dades no município de Maruim: Educação, Saúde, 
Sustentabilidade e Economia (ESSE). Realizamos 
pesquisas entre os alunos sobre os aspectos do 
ESSE, através de levantamento de informações 
sobre as condições atuais dos quatros pilares. 
Foram realizadas também palestras enfatizando a 
importância dos temas abordados, proporciona-
ndo momentos com atividades lúdicas onde de-
senvolvemos a atenção, concentração e socializa-
ção do educando. O momento promoveu a troca 
de experiências e idéias; voltadas para Educação, 
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Saúde, Sustentabilidade e Economia, possibilitan-
do uma comunicação direta entre a escola, família 
e a comunidade como um todo.

Introdução 
Esse projeto tem como objetivo mostrar um 

pouco da história do município de Maruim, onde 
essa história outrora esquecida tem origem num 
lugarejo denominado Mombaça situada entre os 
rios Sergipe e Ganhamoroba Maruim (2015). Mas 
devido as condições desfavoráveis o povoamento 
se deslocou para a margem do rio Ganhamoroba 
junto ao antigo Engenho Maruim de Baixo onde 
encontrou condições para o desenvolvimento das 
atividades agrícolas e comerciais. Após sua eman-
cipação política em 1835 o município assumiu 
grande importância regional através da produção 
açucareira ao longo da sua história. 

Buscando o resgate e reconhecimento 
histórico do município de Maruim este projeto 
procurar desenvolver entre aos alunos do ensino 
fundamental atividades de valorização e consci-
entização de nossa herança cultural, política e 
econômica, fomento assim, a pesquisa histórica do 
município pela escola e pelos alunos.

Materiais e métodos
Para o desenvolvimento do trabalho fizemos 

entrevistas em campo, pesquisas bibliográficas, 
utilizamos aulas expositivas para explanação das 
temáticas, mesa redonda para debates envolvendo 
o público alvo.

O projeto será desenvolvido com a interação 
entre as disciplinas através da seguinte atividades:

Pesquisa de campo, os alunos visitarão cada 
setor envolvido diretamente no ESSE para obter 
maiores informações e conhecimento da realidade; 
formulando relatórios de conclusão das pesquisas;

Formação de mesa redonda para debates 
sobre os quatro pilares (ESSE);

Apresentação das pesquisas dos alunos;
Mostra de galerias, banners e  pesquisas.

Resultados 

Fonte: próprio autor 

Conclusões
Com este trabalho podemos concluir que há 

uma ampla possibilidade de promover a cidadania 
através do resgate e conhecimento da história do 
município. Ao procurar valorizar a cultura local no 
universo escolar do município Maruim buscou-se 
desenvolver o interesse e a motivação dos alunos 
pela sua cultura objetivando com isso a mudança da 
mentalidade e a formação de um cidadão sensibi-
lizado para com suas raízes e identidades culturais. 
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Resumo
Este trabalho apresenta a aplicação das 

oficinas pedagógicas desenvolvidas pelo pro-
jeto TRANSEJA2/OBEDUC/CAPES/INEP/
Unit no município de Canindé de São Francisco 
nas escolas de ensino fundamental do semiárido 
de Sergipe: “Escola Municipal Palmira Lisboa” e 
“Escola Municipal Santa Luzia”, especialmente 
na modalidade da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) através da aplicação da oficina pedagógica 
de Direitos Humanos, com foco na Literacia e 
Numeracia e o uso de tecnologias digitais. A ofi-
cina foi adaptada dos estudos de Candau (1995) e 
a metodologia utilizada foi à pesquisa-ação funda-
mentada em Thiollent (2005).

Introdução
As oficinas pedagógicas sobre direitos hu-

manos para a formação continuada, adaptadas 
pelo Transeja2 a partir dos estudos de Candau 
(1995) apresentam novas formas de produção de 
conhecimento através das tecnologias digitais. Pre-
tendem formar um novo perfil de docente voltado 
à educação através da competência da literacia e 
numeracia e direitos humanos. Segundo Candau 

(1995) as constantes violações dos direitos huma-
nos hoje, na sociedade brasileira, provoca-nos o 
comprometimento para promover uma educação 
baseada na compreensão, conquista e vivência 
desses direitos no nosso meio, a fim de acionar no 
discente a capacidade de processar criticamente, 
informações escrita e falada. 

Métodos e materiais
O método partiu da pesquisa social de base 

empírica, pesquisa-ação, associada a uma ação/
resolução de problema coletivo (EJA no semiári-
do), na qual pesquisadores e participantes da situa-
ção, atuam equacionando o problema central, via 
levantamento de soluções e propostas de ações, 
visando sua atividade transformadora, obtendo 
informações de difícil acesso por outros meios e 
acumulando conhecimentos, como indica Thiol-
lent (1998). Pesquisadores e demais sujeitos da 
pesquisa-ação atuam nas condições objetivas/sub-
jetivas de captação/representação da informação. 
A apresentação do projeto partiu do uso da tec-
nologias com foco o objetivo do na competência 
da literacia e numeracia e direitos humanos. Após 
foram utilizadas as plataformas midiáticas Ted 
Talks para apresentar o vídeo “Sim! Nós temos 
Escravos”, ExamTime para a elaboração de um 
mapa mental interativo e digital e o programa (ou 
aplicativo) Google Earth (Google Terra).

Conclusões 
Conclui-se que a aplicação da oficina 

pedagógica de Direitos Humanos, com foco na 
Literacia e Numeracia e o uso de tecnologias 
digitais realizadas pelo TRANSEJA2 pela via 
da pesquisa-ação contribuiu para a formação 
docente, já que apresenta novas ferramentas 
metodológicas de ensino. Através das ativi-
dades sobre Direitos Humanos houve a trans-
formação de alunos e professores mais críticos 
e reflexivos sobre os acontecimentos da atuali-
dade na mídia e no cotidiano. Sendo assim, a 
partir do trabalho coletivo foram construídos 
novos saberes.
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Resumo: 
Esta pesquisa tem como objetivo analisar 

o envolvimento paterno pós-separação conjugal/
divórcio.  Para tanto, realizou-se uma análise de 
pesquisas científicas resultantes de três disserta-
ções e de uma tese, que foram obtidas por meio 
da Biblioteca Digital Brasileira de Dissertações e 
Teses (BDTD), do portal Maxwell da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRJ), 
e da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUCRS). Os resultados apontaram que a 
estrutura familiar vivencia mudanças, pois a con-
juntura social traz um novo “pai”, que embora de-
sempenhem funções de maior participação e prox-
imidade na vida do filho, ainda existem pontos que 
estão ancorados no modelo patriarcal.  Espera-se 
que este estudo contribua para o incremento de 
pesquisas acerca do envolvimento paterno, cola-
bore com a bibliografia atual sobre o tema e pro-
porcione uma reflexão sobre a paternidade na 
sociedade contemporânea com o intuito de sub-
sidiar projeto de melhoria do relacionamento pai 
e filho(s).

Introdução 
A família contemporânea enfrenta diversas 

mudanças em sua dinâmica e estrutura, e se esforça 
para conseguir reorganizar aspectos de sua própria 
realidade transformada continuamente pelo am-
biente sociocultural atual (SOUZA; MOREIRA, 
2013). 

Arriagada (2000) destaca transformações 
que ocorreram nessas últimas décadas, tais como 
o declínio do modelo patriarcal, a inserção expres-
siva das mulheres no mercado de trabalho, a qual 
influenciou na postura masculina na família. 

Nesse ínterim, Cerveny e Chaves (2010) ev-
idenciam a transformação do homem-pai na con-
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temporaneidade. Desse modo, em sua evolução 
social, esse pai é mais participativo na vida do filho 
e assume um papel afetivo e de cuidador. É impor-
tante mencionar que os fatores culturais e sociais 
corroboram para tal transformação. 

Materiais e métodos 
A metodologia utilizada consistiu em uma 

revisão sistemática com a utilização de metanálise 
de três dissertações e de uma tese com um en-
foque na perspectiva do relacionamento do pai 
com seu(s) filho(s) pós-divórcio. 

Tais produções científicas foram obtidas 
por meio da Biblioteca Digital Brasileira de Dis-
sertações e Teses (BDTD), do portal Maxwell da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUCRJ), e da Biblioteca Digital de Teses e Disser-
tações da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS).

Resultados e Discussão 
A paternidade é vivenciada de forma singu-

lar e encontra-se em transição, embora mantenha 
características peculiares do sistema patriarcal. 
Além disso, há reconstrução do papel do pai, já 
que muitos genitores hoje não são apenas os pro-
vedores, mas desenvolvem funções, tais como par-
ticipação na vida escolar, demonstram afetividade 
e disponibilidade para o cuidado que a criança ne-
cessita, auxilia no desenvolvimento moral, enfim, 
constroem e reconstroem o seu papel de pai, na 
busca incessante de vivenciar tal paternidade. 

Bottoli (2010) constatou que a guarda mascu-
lina ainda é visualizada com estranhamento, pois os 
pais possuem a visão que o direito da guarda sem-
pre será concedido às mães. Esse aspecto apresenta 
questionamentos e pensamentos ambivalentes nestes 
homens, visto que ora sentem-se desejosos e pre-
parados para “lutar” pela guarda do seu descendente, 
ora acreditam que não tem habilidades e não estão 
preparados suficientemente para cuidar do seu filho. 

No tocante à identidade e atribuições do 
homem em seu papel paterno, ressalta-se pon-
tos acerca da relação que este pai exerce com a 

ex-cônjuge, denotando que a família só acaba em 
termos de conjugalidade, porém este laço não se 
finda na visão dos filhos. Portanto, é de suma im-
portância a boa convivência entre o casal, pois não 
tem como citar o pai, sem mencionar o desafio e 
a relevância de manter um contato subjetivo e de 
maneira saudável com a mãe do seu(s) filho (os), já 
que o descendente é um elo entre as figuras paren-
tais, e que tem o direito de ser respeitado, cuidado 
e protegido.

Mediante a análise das pesquisas, observou-
se a questão dos pais perceberem a separação de 
uma maneira saudável, trazendo benefícios para 
ambas às partes e, pode vir a servir de experiên-
cia satisfatória para seu descendente, pois o filho, 
seja de qual idade for, necessita de um lugar que se 
sinta sustentado e assegurado.

Por fim, esse pai que está presente na socie-
dade contemporânea começa a perpassar por no-
vos paradigmas, transformações, críticas, reflexões, 
questionamentos que dizem respeito aos mesmos 
e à maneira de se relacionar com os seus filhos, 
evidenciando que cada homem-pai tem a sua sub-
jetividade, suas particularidades, assim como se 
faz necessário que o pai e a mãe repensem a res-
peito da separação/divórcio, pois a família não se 
desconstrói, o que se desfaz é o laço conjugal. 

Conclusões 
Diante dessas considerações teóricas, ob-

serva-se o quanto a figura paterna é relevante para 
o desenvolvimento do(s) filho(s), bem como esse 
pai almeja ter um envolvimento maior com sua(s) 
criança(s). Isso pode ser comprovado a partir dos 
estudos acima descritos os quais apresentam a con-
stituição de um novo pai, que não deseja apensar ser 
uma figura de autoridade e provedor, mas também 
quer assumir um papel mais afetuoso, participativo, 
cuidador, educativo e acima de tudo construir e re-
construir sua identidade paterna. Portanto, o papel 
paterno demonstrado na atualidade, é visto como 
um desafio, pois esse homem vem vivenciando mu-
danças no exercício da paternidade, as quais pos-
sibilitam um ser pai mais satisfatório. 
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Espera-se que este estudo colabore com a 
bibliografia atual sobre o tema e proporcione uma 
reflexão sobre a paternidade na sociedade contem-
porânea com o intuito de subsidiar projeto de mel-
horia do relacionamento pai e filho(s). 
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Resumo: 
Analisar as implicações referentes a Res-

olução Conjunta nº1, de 15 de abril de 2014 no 
ambiente prisional e como a implantação de tal 
medida pode modificar a realidade carcerária pe-
rante os presos LGBT. Partindo da observação da 
legislação brasileira, bibliografia e dados multidis-
ciplinares. Obtendo como resultado a necessidade 
de implemento da referida Resolução no sentido 
de proteger de maneira ampla a integridade física, 
psíquica, sexual e moral do apenado. 

Introdução
O presente resumo busca adentrar na prob-

lemática que envolve o sistema prisional brasileiro, 
no qual se observam uma série de infortúnios e 
descaso público. As prisões nacionais têm em sua 
configuração a figura de um ambiente hostil, de-
generado e distante do cumprimento dos objeti-
vos da pena e da função raiz de tais construções 
arquitetônicas. Vislumbram-se mazelas como 
superpopulação, baixa qualidade das instalações, 
tratamento carcerário inadequado, alimentos ina-
propriados ao consumo sendo distribuídos aos 
presos, tais questões pontuam o debate a respeito 
da obtenção do Estado aos fins esperados da pena. 

Detendo-se, especialmente na Resolução Con-
junta, n° 1 de 15 de Abril de 2014, no qual foram de-
scriminadas diretrizes para o tratamento de presos que 
se enquadrem na sigla LGBT, o presente estudo procura 
dissecar a vivência dessa parcela da população carcerária, 
que somado aos problemas acima declinados, não raro 
são vítimas de abuso de ordem moral, física, sexual e 
psicológica, não sendo devidamente tratados pelo siste-
ma prisional, sofrendo assim um dano excessivo que ex-
trapola os fins pretendidos no momento da cominação 
da pena restritiva de liberdade.
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Partindo da análise da Resolução, o pre-
sente resumo procura observar como se dispõe o 
manejo do sistema prisional com esses presos es-
pecíficos, a possibilidade de aplicação das medidas 
descritas no regimento, bem como de qual manei-
ra o Estado busca prover tais medidas, como por 
exemplo, o fornecimento de tratamento médico e 
hormonal as travestis e transexuais.

Destaque para a disposição que aponta a 
possibilidade de manutenção da figura social as 
travestis, bem como o atendimento do nome so-
cial a estas, pelo próprio sistema prisional.

Materiais e métodos 
Para tanto, fora utilizado como referencial 

da pesquisa, materiais bibliográficos que dialo-
gavam tanto com a questão punitiva do Estado, 
como o autor Michel Foucault, bem como materi-
ais jornalísticos, como reportagens vinculadas pe-
los programas “Fernando Gabeira”, Globo News, 
e, “A Liga”, veiculado pelo canal Band. 

No que tange as discussões que entornavam 
as percepções de identidade de gênero e sexualidade, 
o presente projeto se utiliza de referencial bibliográ-
fico, como as autoras Berenice Bento e Guacira 
Lopes Louro, no mesmo sentido, foram adotados 
documentários que versavam sobre a temática. 

Resultados e Discussão 
Neste contexto, fora constatado o cenário 

de degradação estrutural e moral a quais são aco-
metidos os presos no Brasil, que extrapola o es-
paço prisional, transbordando na sociedade um 
terreno multiplicador de violência e sensação de 
insegurança que assoma as cidades. 

 As questões relacionadas a população 
carcerária LGBT são potencializadas em tal ambiente, 
tendo em vista o caráter de vulnerabilidade que estes 
se encontram. Não se afastando, tampouco, ignorando 
a extensa gama de dificuldades enfrentadas e obser-
vadas no sistema penitenciário nacional, depreende-se 
a notória ausência de cuidado até então vislumbrada à 
população carcerária LGBT, antes do advento da Res-
olução Conjunta Nº 1, de 15 de abril de 2014. 

 Assim, decorre a imperiosa necessidade 
da Resolução em apreço, no que tange ampliar e 
permitir a esta população uma destinação adequa-
da a suas necessidades. Contudo, ao mesmo passo, 
preemente a urgência de um aparato legal mais só-
lido que possa amparar e servir de base jurídica 
para os tantos percalços impostos a população 
LGBT dentro das cadeias nacionais.

 Distante de conjecturar uma proteção ex-
acerbada aos quadros de presos LGBT, o presente 
trabalho dá luz as questões que envolvem um gru-
po específico mas que de maneira inevitável dialo-
gam com todo o organismo punitivo estatal. 

 Forçoso se faz uma reflexão coletiva 
acerca de como Estado pune e de que maneira o 
cidadão brasileiro é conivente com essa realidade, 
que longe de propiciar um ambiente regenerativo 
das mazelas sociais e dos meandros que desem-
bocam na arma da violência, incitam ainda mais 
a revolta de uma população em sua grande maio-
ria já marginalizada pela ausência de pressupostos 
básicos a uma condição digna de existência. 

Imagem

Muriel/Hugo – Banheiros

Conclusões
De tal modo, conclui-se que não havendo 

o atendimento à Resolução Conjunta, nº 1, de 15 
de abril de 2014, a partir do momento em que são 
suprimidos do preso os direitos referentes a sua 
personalidade, qualidade que os distinguem dos 
demais, o Estado não conseguiria de maneira sat-
isfatória alcançar a missão ressocializadora, fim da 
pena de prisão.
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Resumo:
A Constituição Federal de 1988 traz em seu 

bojo que “a saúde é direito de todos e dever do Es-
tado”. Contudo, esta não traz como seria a repar-
tição dessa obrigação. O presente trabalho busca 
esclarecer a repartição de competência do Estado 
no fornecimento de medicamentos trazidos pela 
Lei 8.080/90, a qual tem como escopo regulari-
zar e tornar efetivo o referido dispositivo consti-
tucional. A partir da aplicação da supracitada lei, 
a obrigação pertinente a cada ente seria fixada e 
consequentemente se evitaria gastos com proces-
sos judiciais para se discutir a responsabilidade de 
determinado ente em fornecer ou não o medica-
mento pleiteado, o que acarretaria na melhora da 
prestação do serviço público. 

 
Introdução 
O presente artigo é de grande importância 

tanto para os administradores públicos, quanto para 
os administrados, visto que busca esclarecer a repar-
tição de competência do Estado no fornecimento 
de medicamentos trazidos pela Lei 8.080/90, a qual 
tem como escopo regularizar e tornar efetivo o tra-
zido pela Constituição Federal de 1988. 

Desse modo, a partir da aplicação da supra-
citada lei, a obrigação pertinente a cada ente seria 
estabelecida e, assim, dinamizaria e se facilitaria 
a efetivação da solução dos conflitos envolvendo 
saúde, bem como, com a aplicação da lei especial e 
a consequente uniformização do tema. Nesse sen-
tido, ter-se-ia a instigação da conciliação entre as 
partes litigantes na fase pré-processual, com uma 
resolução rápida e efetiva, gerando economia pro-
cessual e a razoável duração do processo, velada 
pelo art. 5º, LXXVIII da Carta Magna.

Tem-se como objetivo geral da pesquisa 
analisar a responsabilidade civil dos municípios 
na prestação de saúde e, como específicos con-
ceituar o instituto da responsabilidade civil, exami-
nar a aplicabilidade da Lei 8.080/90, pesquisar a 
jurisprudência brasileira pertinente ao tema, bem 
como verificar a interpretação dos dispositivos 
constitucionais e da legislação específica, além de 
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demonstrar os benefícios trazidos à sociedade pela 
pacificação do tema.

Por fim, pretende-se esclarecer a prob-
lemática acerca da existência ou não da obrigação 
dos municípios no fornecimento de medicamen-
tos de alto custo; e, em caso negativo, a qual ente 
incumbe esta responsabilidade, com fulcro na Lei 
nº. 8.080/90.

Materiais e métodos 
A metodologia utilizada no presente trabal-

ho foi a dedutiva, partindo-se da aplicação de uma 
lei federal para se chegar à analise dos casos con-
cretos trazidos pela jurisprudência. E os métodos 
de procedimento utilizados foram o comparativo, 
estatístico e funcionalista.

 
Resultados e Discussão 
Os resultados ainda estão em processamento.

Conclusões
Após realização da pesquisa pode-se con-

cluir que a repartição da competência entre os 
entes acarretará significante melhora na prestação 
do serviço de saúde. Ao atribuir aos estados-mem-
bros a responsabilidade exclusiva do fornecimento 
de medicamentos de alto custo/complexidade e, 
aos municípios a prestação de medicamentos da 
atenção básica – trazidos na RENAME- é possível 
evitar uma discussão acerca da competência para 
o fornecimento da saúde. Consequentemente, ob-
servar-se-á uma diminuição na busca do judiciário 
e o fim de sentenças contrárias aos princípios da 
reserva do possível e da legalidade, de modo que a 
clara repartição de competências entre os entes ga-
rantirá a segurança jurídica à gestão e aos cidadãos.

Partindo dessa premissa, entende-se que a 
conciliação na fase pré-processual será mais viável, 
visto que os entes federados saberão que a ausên-
cia de acordo nesta fase terá efeito meramente pro-
telatório, vez que as sentenças serão unificadas no 
sentido de aplicar a repartição de competências tra-
zidas na Lei nº. 8.080/90. Ademais, frisa-se que tal 
entendimento também trará como benefício para 

os administrados a facilidade de pleitear administra-
tivamente o fornecimento da “saúde”, efetivando o 
princípio constitucional da Eficiência. 
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Resumo: 
Os direitos à vida privada, intimidade, honra 

e imagem funcionam como limites às intromissões 
abusivas e ilícitas da imprensa escrita e falada. A 
violação a estes direitos acarreta indenização pelos 
danos morais e materiais causados, além do direito 
de resposta proporcional ao agravo (art. 5º, V). Em 
decorrência das novas demandas apresentadas ao 
Poder Judiciário, admite-se a existência do direito 
ao esquecimento com parte do conjunto dos direi-
tos da personalidade. Entretanto, não há consenso 
sobre sua proteção e quais os limites de seu exer-
cício. Para que o tema pudesse ser compreendido 
da melhor forma, primeiro foram conceituados 
os direitos da personalidade para, posteriormente, 
serem detalhados os leading cases, através do Direito 
Comparado e sua influência nos recentes julgados 
do Superior Tribunal de Justiça.

Introdução 
No tempo moderno, o avanço da tecnolo-

gia e a dinamicidade dos acontecimentos impõem 
um posicionamento do Estado acerca dos direitos 
da personalidade quando estes entram em conflito 
com o direito à informação. Portanto, embora a 
Carta Magna permita o acesso à informação (art. 
5º, XIV), isso não significa que este direito é ab-
soluto. Neste contexto é que surge o direito ao es-
quecimento, o qual discute o uso que é dado aos 
fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a 
finalidade com que são lembrados. Para analisar 
melhor o posicionamento do judiciário brasileiro 
em relação ao tema, foram aprofundados os estu-
dos sobre dois leading cases, julgados pelo Superior 
Tribunal de Justiça. A partir deles, traçou-se um 
panorama do entendimento firmado acerca dos 
conflitos entre a liberdade de expressão e o direito 
à vida privada, ressaltando que em cada caso deve 
haver a ponderação dos princípios constitucionais. 

Revisão de literatura
A concretização do presente estudo teve 

como base a revisão bibliográfica do tema através 
de revisão teórica dos direitos fundamentais, ten-

do por base os elementos de hermenêutica consti-
tucional, em especial as principais conceituações e 
discussões acerca da temática. 

De forma específica, foram analisados os di-
reitos da personalidade, tanto de forma doutrinária 
quanto jurisprudencial, sua aplicação e os critérios 
utilizados para dirimir conflitos entre esses direitos 
e a liberdade de expressão. Ademais, buscou-se no 
direito comparado referenciais que nortearam as 
decisões judiciais e o posicionamento dos doutri-
nadores brasileiros.

Resultados e Discussão
A pesquisa teve como escopo reunir os 

principais posicionamentos sobre o direito ao es-
quecimento, na doutrina e jurisprudência brasileira 
e estrangeira.

A partir de tais informações, foram discuti-
dos os limites para o exercício desse direito e efe-
tivação de sua proteção. De um modo geral, admi-
tiu-se a existência desse direito ao esquecimento 
com parte do conjunto dos direitos da personali-
dade. Mas, percebeu-se que se trata de tarefa com-
plexa encontrar um consenso sobre sua proteção e 
quais os limites de seu exercício.

Conclusões 
A técnica hermenêutica de ponderação de 

bens e interesses pode ser utilizada para, em ca-
sos concretos, estabelecer qual bem jurídico deve 
ser preservado. Acima de tudo, a preocupação do 
Estado deve estar centrada na pessoa humana, 
compreendendo a necessidade dos avanços da tec-
nologia e da disseminação da informação, mas res-
peitando os direitos de personalidade arduamente 
conquistados.
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Resumo: 
Neste trabalho buscamos apresentar 

parte dos resultados da dissertação de mes-
trado intitulada “Representações das ideais de 
hygiene no sergipe republicano(1879 - 1930)” 
em andamento no Programa de Pós-Gradua-
ção em Educação da Universidade Tiradentes 
- UNIT. A pesquisa tem um caráter documen-
tal, no contexto da História da Educação, na 
perspectiva da histórica cultural  tendo como 
referencial  teórico metodológico os escritos 
de Chartier (1990), Le Goff  (1984) e Gondra 
(2000).



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 862 ]

Introdução 
O apelo à construção da sociedade ideal, 

exigiu transformações sociais, políticas, culturais 
e econômicas em várias civilizações. As ideias de 
higiene foram propagadas inicialmente na Europa 
e absorvidos por outras nações durante os séculos 
XIX e XX. Caracterizada por intervenções educa-
doras e civilizatórias que convencionavam normas, 
valores e funções de comportamentos corporais 
moralmente aceitos. De modo especial “a limpe-
za e da sujeira constituiu um conjunto de prati-
cas cultural e socialmente construído” (BUENO, 
2007 p.1), em atender anseios de uma sociedade 
idealizada. Para construir a pesquisa foi necessário 
“identificar o modo como em diferentes lugares e 
momentos uma realidade social é construída e pen-
sada” (CHARTIER, 1990, p.16). Sergipe seguiu as 
demandas nacionais, de modo peculiar a medicina 
e educação buscaram cumprir os propósitos re-
publicanos da ordem para o progresso.

Materiais e métodos
Medologicamente nos valemos dos escritos 

de Le Goff  Documento/Monumento, no enten-
dimento destes como fontes documentais sendo 
a “maneira pela qual uma comunidade produz 
sentido, vive e pensa sua relação com o mundo” 
(CHARTIER, 1999, p. 8-9). Nesses termos utu-
lizou-se como fontes os o Programa das cadeiras 
da Escola Normal e do Curso Complementar do 
Estado de Sergipe (1917) e o Programa para o En-
sino Primário Especialmente aos Grupos Esco-
lares do Estado de Sergipe (1912).  

Resultados e Discussão 
Na trajetória da História da educação e da me-

dicina sergipana, verificou-se  as influências que as 
fizeram convergir dentro de um mesmo interesse, as-
sim poderiam atingir um maior numero de indivídu-
os, estando à educação com a responsabilidade de in-
cutir novos comportamentos de convivência social, 
afim de educar os degenerados, era movido por “ho-
mens cujos olhos e ouvidos estavam voltados para 
um mundo considerado civilizado” (GONDRA, 

2003, p. 543). Esta fusão permitiu o controle sobre 
a vida das famílias, em função das ações de proteção, 
ajuda e cuidado fortalecidos como estratégia política. 
As ações eram fundamentadas em um modelo con-
servador de abordagem controladora, onde os médi-
cos determinavam as praticas higienistas a serem apli-
cadas nos espaços sociais e familiares, repercutindo 
na apresentação pessoal dos indivíduos naquilo que 
os higienistas denomivam práticas higienzadoras sa-
lubres. Em Sergipe o médico Helvécio Andrade exer-
ceu forte influência no contexto da formação higieni-
sta de professaras na Escola Normal. Este médico 
era conhecido pelo povo sergipano como o “Dr. da 
higiene”. Destacou que “como a moléstia, a saúde é 
desconhecida em sua natureza intima; não pode ser 
definida precisamente. É conhecendo os seus princi-
paes caracteres que podemos fazer juizo do que é a 
saúde (ANDRADE, 1913 p.107). A  higiene, encon-
trou no espaço da escola o instrumento multiplica-
dor dos conceitos de higiene e saúde, colocando a 
professora como protagonista dessa ação social. Os 
conhecimentos da Puericultura/Paidologia, habilita-
vam para observação dos cuidados com o corpo da 
criança e, estes, eram propagados na sociedade a me-
dida que eram ensinados e cobrados das mães.

Figura 1 –  Capa do livro do Programa das 
cadeiras da Escola Normal e do Curso 

complementar do Estado de Sergipe- 1917

Conclusões 
Até o momento os resultados apontam  so-

bre o incio do ensino de higiene no Brasil, como 
disciplina presente no currículo de formação 
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médica nas duas primeiras faculdades de medici-
na do Brasil. A exemplo do velho mundo, o Bra-
sil sentia os efeitos devastadores  das epidemias, 
para tanto tomou como certas, as experiências de 
sucesso da Europa. Reconheceu a higiene como 
premissa básica para alcançar a saúde e sua ma-
nutenção. Nesta missão os educadores da socie-
dade deveriam ser capacitados na doutrina hi-
gienista. Em 1879 o ensino de higiene tornou-se 
obrigatório nas Escolas Normais do Brasil. Ser-
gipe, por sua vez, acatou a determinação apenas 
em 1882, quando o primeiro médico “Dr. Daniel 
Campos” tornou-se lente da cadeira de Higiene na 
escola Normal de Sergipe. A disciplina também 
era ensinada nos grupos escolares, chegando até as 
famílias deste modo. Estratégicamente o governo 
reconheceu os professores como agentes difusores 
das idéias higiênicas, evidenciado  no apelo social 
republicano de civilização da população. Assim, ao 
ensinar vários conceitos das ciências da saúde às 
futuras professoras, compreende-se a contribuição 
da educação na contrução de uma sociedade hi-
gienizada e saudável.
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Resumo: 
A presente pesquisa parte da detenção da 

travesti Verônica Bolina para analisar questões 
atinentes às identidades de gênero, sexualidades 
e subjetividades dos seres humanos na contem-
poraneidade. O objetivo é questionar e tensionar 
as construções hegemônicas atinentes às sexuali-
dades e aos gêneros. Os principais métodos utiliza-
dos foram a pesquisa bibliográfica e a documen-
tal. Por fim, em sede de conclusão, têm-se que as 
identidades de gênero e as sexualidades que fogem 
às tidas como corretas pelo padrão hegemônico, 
denunciam a falta de acolhimento à diversidade e 
tensionam esse caráter de normalidade dado pelo 
biopoder.

Introdução: Delegacia do Bom Retiro, São 
Paulo, 10 abril de 2015. A travesti Verônica Bolina 
é detida e conduzida a esta delegacia em decorrên-
cia de suposta agressão grave contra uma vizinha. 
Ao longo do mês de abril do ano de 2015 algumas 
fotografias da travesti detida tornam-se mundial-
mente conhecidas.

[Foto 1] Verônica Bolina aparece sentada, 
de cabeça raspada, com os braços para trás e alge-
mados, cercada por três policiais, apenas de calça 
e com as mamas à mostra. Atrás dela, a mala da 
viatura da polícia, popularmente conhecida como 
“camburão”, aberta. 
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[Foto 2] Pátio da delegacia do Bom Retiro. 
Homens detidos de costas para a parede, vestidos 
com blusas e bermudas. Deitada no chão, contida 
por policiais apenas Verônica, sem camisa e com a 
calça rasgada na altura das nádegas. 

[Foto 3] Um rosto desfigurado. Olhos 
fechados em decorrência dos edemas e arroxeados 
em decorrência de agressões físicas. Arranhões 
por volta de todo o rosto. Parte das bochechas sem 
pele. Lábio superior desfigurado. 

Com a divulgação dessas imagens muito se 
foi discutido acerca de tratamento (des)humaniza-
do aos detidos e aplicação de pena sem haver uma 
condenação. Este não é o enfoque desse trabalho. 

[Video 1] O caso Verônica Bolina é divulga-
do num programa de notícias policiais do Estado 
de São Paulo, esse vídeo também disponibilizado 
na internet, de modo a ridicularizar e desrespeitar 
a detida: ela é chamada pelo nome civil, referem-
se à travesti pelo gênero masculino e colocam a 
legenda “traveco Tyson” para fazer referência ao 
fato dela ter arrancado com uma mordida um 
pedaço da orelha de um dos policiais que a agredi-
ram, como também para marcar sua identidade de 
gênero de forma pejorativa.  

O que se pretende aqui é traçar algumas 
considerações acerca da construção do gênero e 
da sexualidade como forma de poder em relação 
à subjetividade dos seres humanos. Subjetividade 
do sujeito ou sujeição do sujeito? Quais as chances 
de legitimação das sexualidades e identidades de 
gênero dissidentes, diversas das normalizadas pelo 
padrão cultural hegemônico? Qual o grau de liber-
dade que o sujeito possui para decidir sobre seu 
próprio corpo?

Revisão de literatura: 
A liberdade, conforme aponta Rebouças 

(2012), só é possível quando se obedece à normali-
dade, a uma conformidade moral e política com a 
sociedade na qual se está inserido. 

Nesse sentido, homossexuais, bissexuais, 
lésbicas, travestis e transexuais desafiam e são 
desafiados ora de maneira sutil, ora de maneira 

explícita e agressiva, como no caso da travesti 
Verônica Bolina, essa construção de “normal” 
presente na sociedade. Desse modo também ex-
plicitam essa pseudo-liberdade dos sujeitos sobre 
seus próprios corpos.  

A intervenção da cultura determina ex-
pressões e modos de funcionamentos corporais, o 
que está intrinsecamente ligado ao biopoder, cen-
trado na heteronormatividade e nas concepções 
biológicas que se aliam a uma filosofia da moral e 
negam, repudiam, castigam e excluem toda forma 
de expressão sexual que não se coadune às regras 
impostas pelo poder (PERES, 2011). 

E, nessa trama de subjetividades e poderes, 
a sexualidade é um campo que permite grande in-
tromissão dos dispositivos de normalização do in-
divíduo (REBOUÇAS, 2012). Em sentido semel-
hante está o estudo de Focault sobre a sexualidade 
na cultura ocidental. Para o autor, no ocidente há 
um falso silêncio acerca da sexualidade, que trans-
borda em discursos sobre a temática nos mais di-
versos campos, tais como: a ciência, a religião, o 
direito, dentre outros (FOCAULT, 2010). 

A cultura ocidental legitima o conhecimen-
to científico e, como decorrência desse pseudo 
silêncio acerca da sexualidade, criou-se a scientia 
sexualis, baseada na busca da verdade e da con-
fissão sobre comportamentos sexuais periféri-
cos e desviantes (FOUCAULT, 1999). Uma 
confissão-denúncia para estigmatizar e reiterar 
o tido como anormal. 

A construção dos corpos ocorre den-
tro de uma lógica que supõe o sexo como 
um ‘dado’ anterior à cultura e lhe atribui um 
caráter a-histórico e binário. Essa lógica vai le-
var a uma determinação de gênero, bem como 
a uma indução de uma única forma de dese-
jo. Essa lógica busca fazer acreditar que não 
há outra possibilidade senão seguir a ordem 
prevista (LOURO, 2013). Em sentido semel-
hante Butler afirma que para que um corpo 
seja legítimo para essa cultura, o sujeito se verá 
obrigado a obedecer às normas dessa cultura 
(BUTLER, 1999).  
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Conforme assevera Bento (2006) não existe 
corpo livre de investimentos discursivos, os cor-
pos já nascem maculados pela cultura. A autora 
aponta que a experiência transexual evidencia os 
conflitos ideológicos de gênero, bem como coloca 
as pessoas trans numa situação de dupla via: a de 
permanente negociação com as normas de gênero 
e a de desestabilizadoras dessas mesmas normas. 

Resultados e Discussão: Como resultados 
obtidos tem-se que identidades de gênero e sexu-
alidades “anormais” em evidência ao desestabiliza-
rem construções hegemônicas acerca dos corpos 
podem ser um caminho para a desconstrução das 
normas vigentes em relação ao gênero e à sexu-
alidade, pois demonstram que até o tido como 
“natural” e “normal” em realidade não passa de 
uma construção sócio-cultural.  Porém, é preciso 
não perder de vista que essa desconstrução não se 
dá de forma tranquila e, quanto mais evidente as 
dissidências, mais violentas serão as tentativas he-
gemônicas de normalizar os corpos abjetos, como 
aconteceu no caso da violência de gênero (dentre 
outros tipos de violência) sofridas por Verônica 
Bolina no cárcere. 

 Conclusões: 
A “normalização” de determinadas iden-

tidades de gênero sexualidades são tão fictí-
cias quanto a criação de identidades de gênero 
e sexualidades anormais. A diversidade sexual e 
de gênero denunciam a pseudo-realidade hege-
monicamente construída, com ajuda do biopoder, 
acerca de quais vidas, sexualidades e identidades 
de gênero são “dignas de ser vividas” e legitimadas 
pelo Estado. 
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Resumo 
O centro antigo da cidade de São Cristóvão 

tem sido destaque por conter elementos que a 
caracterizam como lugar privilegiado para o de-
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senvolvimento do turismo cultural em Sergipe. 
Essa notoriedade foi ampliada quando à cidade 
iniciou o processo de reconhecimento da Praça 
São Francisco à Patrimônio da Cultural da Hu-
manidade pela UNESCO. No entanto, um fato 
olvidado ocorreu no Convento de Nossa Senho-
ra do Carmo da cidade, entre os anos de 1933 e 
1934 a Beata Irmã Dulce realizou o noviciado, na 
Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada 
Conceição da Mãe de Deus. Nesse sentido, o obje-
tivo principal da presente comunicação é desvelar 
a relação da Irmã Dulce e São Cristóvão evidenci-
ando o caráter promissor deste fato na formação 
de uma nova rota para o Turismo Religioso em 
Sergipe. A partir de pesquisa biobibliográfica, em 
websites, análise documental e trabalho de campo, 
biografou-se a Beata Irmã Dulce dos Pobres e sua 
permanência em São Cristóvão, demarcando os 
lugares de memória potencialmente turistificados. 

Introdução 
Desde a década de setenta do século pas-

sado o centro histórico de São Cristóvão é um lo-
cal de atração de turistas e visitantes que chegam 
à busca de conhecer os lugares da cidade pelo seu 
potencial histórico-cultural. No centro histórico 
eram realizados festivais de artes, projetos de 
músicas, dança e teatro, figurando o triângulo for-
mado pelas três praças (São Francisco, da Matriz 
e do Carmo) como lugar de sociabilidade e ativi-
dades culturais. 1  

 No entanto, um fato pouco lembrado é a 
temporada para estudo religioso que Irmã Dulce 
passou na cidade. Uma passagem curta, entre 1933 
e 34, mas essencial na vida da religiosa. Foi durante 
esse período que Maria Rita de Souza Brito Lopes 
realizou noviciado na Escola das Irmãs da Imacu-
lada Conceição, nessa época instalada no Convento 
de Nossa Senhora do Carmo, em São Cristóvão, 
recebendo o hábito da Congregação das Irmãs Mis-
sionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus.       

1 A Praça São Francisco desde 01 de agosto de 2010 é Patrimônio 
Cultural da Humanidade, título chancelado pela UNESCO por ser 
um modelo de Plaza Mayor fora da Espanha e suas colônias.  

Dessa forma o presente artigo, tem como 
objetivo principal desvelar a relação da Irmã Dulce 
e São Cristóvão evidenciando o caráter promissor 
deste fato na formação de uma nova rota para o 
Turismo Religioso em Sergipe. A partir da pesquisa 
biobibliográfica e websites, análise documental e tra-
balho de campo, biografou-se a Beata Irmã Dulce 
dos Pobres e sua permanência em São Cristóvão, 
demarcando os lugares de memória. Locais estes, 
potencialmente turistificados, tais como, o Con-
vento do Carmo com a gruta/horto de oração que 
leva o seu nome e a sala do memorial dedicada a 
Irmã Dulce. Ela foi beatificada em 2011, podendo 
tornar-se a primeira santa católica brasileira.

Resultados e Discussão 
O turismo desponta como um conjunto 

de atividades para além dos fatores vinculados ao 
lazer e educação. O mesmo converge para ações 
de preservação do patrimônio cultural, resgate da 
memória e valorização das manifestações culturais 
religiosas de indivíduos nas sociedades. É nesse 
contexto que Pérez (2009, p. 8) informa que “o 
turismo como um fenômeno sociocultural com-
plexo não deve ser só medido estatisticamente, 
como também interpretado qualitativamente na 
sua complexidade humana”.

Quando se biografa pessoas, suas lembran-
ças e ações, buscando transformá-las em atrativos, a 
atividade no campo do turismo religioso percebe o 
poder de mobilidade por parte de religiosos notóri-
os pelo seu exemplo em vida. Nesse sentido, san-
tuários, festas, santos e beatos, têm sido vistos por 
parte dos órgãos oficiais do turismo no mundo e no 
Brasil2 como locus de atração de diversos grupos de 
turistas para os locais-sede. Como oferta para de-
senvolver o turismo religioso, estes espaços e pes-
soas maximizam uma particularidade, promovendo 
o seu conhecimento e sua preservação por meio de 
uma prática de turismo capaz de agregar valor à ex-
periência dos visitantes (CARVALHO, 2011).
2 Em 2013 o Ministério do Turismo no Brasil abriu edital de apoio 
para locais que possuem potencial para desenvolver o turismo reli-
gioso nas cinco regiões do país, sendo a cidade de São Cristóvão uma 
das semifinalistas.
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Conclusões 
A presença da Irmã Dulce no complexo 

arquitetônico do século XVIII de São Cristóvão 
é passível de demarcação, a partir das lembranças 
dos que dividiram com ela o convívio em um ano 
e meio do seu postulantado e noviciado. Por meio 
dos documentos gerados, dos suportes que con-
cretizaram o Memorial Irmã Dulce em 2009, um 
lugar para lembrar quem foi “o Anjo Bom da Ba-
hia”. Dona Olga Braga dos Santos (1922/2015) 
colaborou na inauguração do espaço museal que 
parece pequeno ao visitante, ela sempre morou 
vizinha ao Convento e ainda menina recepcionou 
Maria Rita Lopes Pontes quando ela chegou na 
manhã de 9 fevereiro de 1933. No seu depoi-
mento, recorda da religiosa baiana: “Ela simpati-
zou comigo [...] como a madre deixava em entrar 
eu ajudava as freiras nas atividades diárias […] 
chorei tanto quando ela foi embora que pensei 
que ia morrer”. 3 

O rito de lembrar, a necessidade ou a pos-
sibilidade de reconstituir os dias de Irmã Dulce no 
convento secular recebeu, portanto um altar, um 
centro de referência ou um lugar de memória que 
deve transpor as paredes da “salinha” afinal as pes-
soas é que são portadoras de lembranças e de con-
hecimentos. “Os lugares de memória são, antes de 
tudo, restos. A forma extrema onde subsiste uma 
consciência comemorativa numa História que a 
chama, porque ela a ignora” assegura Nora (1993, 
p. 12).

A incorporação do lugar de memória sobre 
Irmã Dulce e a oferta turística local potencializa o 
que se convencionou chamar turismo religioso. O 
turismo entendido como um dos principais fatores 
do trânsito, deslocamento ou mobilidade humana 
configura-se como atividade marcadamente cul-
tural, impulsionado pelo desejo dos grupos sociais 
em vivenciar experiências diferenciadoras de seu 
cotidiano, projetando, dessa forma, o patrimônio 
cultural como instrumento mediador de apren-
dizagem e educação (COSTA, 2009).

3 Entrevista de Olga Braga a Daniel Barjas que integra o documen-
tário editado no projeto “Ninho Roda o Brasil”. São Cristóvão, 2009.  
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Introdução 
Nesta pesquisa se discute a responsabiliza-

ção do adolescente, que pratica ato infracional de 
natureza penal, a partir das diretrizes normativas 
internacionais de direitos humanos e das legislações 
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brasileiras dispensadas ao tema. O objetivo geral de-
sta pesquisa é estudar o contexto atual da legislação 
brasileira destinada à responsabilização do adoles-
cente que pratica ato infracional de natureza penal à 
luz da vertente teórica e normativa dos direitos hu-
manos, a fim de demonstrar as insuficiências legais 
e políticas que se apresentam no campo da defesa, 
proteção e promoção dos direitos humanos dos 
adolescentes em conflito com a lei.

Material e Métodos
A metodologia utilizada ao longo desse es-

tudo está assentada na revisão bibliográfica e na 
análise das legislações pertinentes ao tema. Parte-
se da concepção da responsabilização baseado em 
autores como Sposato (2013), Mendez (2015) e 
Saraiva (2013), que a definem como um modelo 
de justiça e das garantias: significa dizer que es-
ses jovens respondem nos exatos termos das leis 
específicas (Estatuto da Criança e do Adolescente 
– ECA e SINASE), por aquelas condutas passíveis 
de serem caracterizadas como crimes ou contra-
venção penal. Esse sistema de responsabilização, 
firmado internacionalmente a partir da Convenção 
dos Direitos da Criança/1989 e no Brasil com o 
ECA/1990, se caracteriza pela combinação en-
tre o educativo e o judicial. O caráter educativo 
se deve ao conteúdo das medidas socioeducativas: 
em que pese serem responsabilizantes, devem ter 
por objetivo precípuo a educação. Já o aspecto ju-
dicial se comprova pela semelhança com a justiça 
penal de adultos, pois se exige um processo con-
traditório no qual a defesa (advogado do adoles-
cente) e a acusação (Ministério Público) intervêm, 
reconhecendo-se também aos menores de 18 
anos o princípio da presunção da inocência den-
tre outras garantias clássicas. Ressalta-se também 
que as medidas se tratam de “resposta sanciona-
tória ao ato praticado pelo adolescente, [...], [sendo 
que] tais medidas socioeducativas são coercitivas, 
obrigatórias e restritivas de direitos individuais” 
(SPOSATO, 2013, 145). Lastreada na concepção 
teórica e normativa de direitos humanos acerca 
da responsabilização do adolescente, esta disser-

tação encontra-se estruturada em três capítulos: o 
primeiro pontua e discute o marco da normativa 
internacional de direitos humanos voltado para 
os menores de 18 anos; o segundo que traz as re-
flexões sobre panorama da responsabilização do 
adolescente no cenário das discussões em torno da 
democratização e constitucionalização dos direitos 
no Brasil; e o último (que está em fase de con-
strução) irá discutir as medidas socioeducativas a 
partir do Sistema Nacional de Atendimento Socio-
educativo – SINASE, considerando a necessidade 
de uma política pública em direitos humanos es-
truturada para esse campo.

Resultados e Discussão 
Como resultado da dissertação em anda-

mento chama-se atenção para a relevância dos pro-
cessos de luta empreendidos internacionalmente 
na década de 1980, pelos Estados e Organizações 
Internacionais que representavam a sociedade 
civil, para afirmação de direitos que resultou na 
elaboração de vários instrumentos normativos 
internacionais de direitos humanos. Além disso, 
salienta-se o significado da “Convenção Sobre os 
Direitos da Criança” enquanto primeiro instru-
mento normativo internacional de direitos huma-
nos voltado especificamente para os menores de 
18 anos com força normativa e vinculativa. Outro 
aspecto relevante é a ideia da construção jurídico 
positiva do reconhecimento desses jovens como 
sujeito de direitos, detentores da absoluta proteção 
integral, o que se reflete no detalhamento das dife-
rentes normativas internacionais que se firmaram 
como diretrizes imprescindíveis para o campo da 
responsabilização do adolescente. Enfatiza-se, 
também, o processo de luta nacional da sociedade 
civil brasileira na década de 1980 e a importância 
dela na consolidação dos direitos dos adolescentes 
na Constituição Federal de 1988, com a afirmação 
da inimputabilidade penal aos 18 anos e a previsão 
da responsabilidade em uma legislação especial, 
que se refletiu na instituição do Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente – ECA. Este importante 
avanço legal rompeu com o modelo intervencioni-
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sta da antiga legislação de menores e fixou as me-
didas socioeducativas como consequência jurídica 
responsabilizatórias. Também se discute a fixação 
precoce da responsabilização do adolescente aos 
12 anos de idade com base no ECA e alguns as-
pectos do debate da redução da maioridade penal 
para os 16 anos, e outras questões. Ainda se pre-
tende discutir o caráter socioeducativo das medi-
das como viés pedagógico e emancipatório para 
os adolescentes, considerando as diretrizes dos di-
reitos humanos, bem como analisar as medidas re-
sponsabilizatórias a partir do Sistema Nacional de 
Atendimentos Socioeducativo que foi instituído 
pela Lei nº 12.594/12. 

Conclusões 
A partir das discussões já realizadas, pode-

se afirmar que toda construção normativa inter-
nacional acerca dos direitos humanos dos adoles-
centes representa a expressão da luta pela defesa 
da dignidade da vida humana desses jovens. Isso, 
ao passo que constitui um grande avanço para o 
universo dos direitos do adolescente em conflito 
com a lei, também revela o ponto de partida para o 
comprometimento da busca pela proteção, defesa, 
promoção e controle dos direitos desses jovens. 
Contudo, a sua efetiva realização desafia e exige um 
engajamento muito maior por parte dos países que 
ratificaram tais normativas e as reconhecem como 
ordem legal nacional. Para o âmbito da respon-
sabilização do adolescente, o que se pode perceber 
concretamente é que esse corpo de documentos 
internacionais indicados e pontuados ao longo da 
construção traz o direcionamento do que parece 
ser a melhor opção de via de um atendimento que 
privilegie a forma digna e o tratamento adequado 
para preservação dos direitos humanos dos ado-
lescentes em conflito com a lei. Mas, para esse fim, 
impõem-se um sério e conjunto trabalho articu-
lado entre o Poder Público, a família e a sociedade, 
onde todos assumam sua posição e participação de 
corresponsável no desafio da implementação inte-
gral das diretrizes previstas internacionalmente. As 
discussões realizadas permitem também dizer que 

a legislação brasileira, embora consideravelmente 
avançada no quadro da proteção dos direitos hu-
manos dos adolescentes, ainda apresenta várias in-
suficiências na garantia de direitos e na promoção 
da dignidade dos jovens sujeitos ao sistema de 
responsabilização em razão da prática infracional. 
Tal constatação é possível a partir da atenta relei-
tura de todo conjunto normativo internacional de 
direitos humanos que contempla regras mínimas e 
diretrizes claras a serem observadas pelo sistema 
legal nacional de responsabilização do adolescente. 
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Resumo:
O objetivo da comunicação é problema-

tizar a cultura jurídica em jornais acadêmicos 
da Faculdade de Direito de São Paulo de 1871 
e 1889, sem perder de vista suas opiniões ou 
julgamentos acerca do sistema educacional e 
do elemento servil frente à sociedade brasilei-
ra. Não obstante, pretendemos analisar jornais 
dos clubes acadêmicos constitucional, liberal e 
abolicionista. Assim, com o intuito de contri-
buir com estudos de história da educação, sob 
a perspectiva social, política e cultural pensa-
mos que a cultura jurídica dos jornais acadêmi-
cos do século XIX esteve associada à realidade 
histórica da época.

Introdução 
Na história política do Brasil de 1823 a 

1826, parlamentares reuniram-se em debates na 
Assembleia Constituinte, Câmara dos Deputa-
dos e no Senado para decidirem os rumos do 
estado brasileiro. Um dos projetos para formar 
a unidade nacional foi a partir da fundação das 
Faculdades de Direito em São Paulo e Olinda/
Recife em 11 de agosto de 1827. Os bacharé-
is e doutores em direito formados em terras 
brasis no século XIX não só ocuparam cargos 
públicos, mas também contribuíram com o de-
senvolvimento da identidade brasileira. É im-
portante destacar que compêndios, atas, teses 
e dissertações, jornais e memórias são fontes 
que possibilitam compreender a cultura jurídi-
ca braseira dos Oitocentos. 

O jornal no Brasil do século XIX era vis-
to como veículo de educação, civilização e in-
strução do povo e meio eficiente de padronizar, 
comportamentos e costumes (CRUZ E ZICA; 
NASCIMENTO; SILVA, p. 223-24). É impor-
tante ressaltar que os acadêmicos em direito ao 
abraçarem a atividade jornalística acreditavam 
que poderiam contribuir para a formação da 
opinião pública “favorável à causa que defen-
diam e, mais ainda, que esta opinião pública 
era força fundamental para a consecução de 

seus propósitos” (FARIA FILHO; CHAMON; 
INÁCIO, 2009, p. 13).

É importante destacar que concebemos 
três fases políticas distintas do Brasil no con-
texto do século XIX: a do processo turbulen-
to na construção do estado de 1831 a 1850; 
o apogeu do império 1850 a 1870; e, a perda 
da legitimidade monárquica entre 1875-1889 
(CARVALHO 2012, p. 83). Não obstante, se 
as Faculdades de Direito no Brasil do século 
XIX representavam o microespaço da vida 
política do império (ALONSO, 2008, P. 281), 
como se configura a cultura jurídica sobre edu-
cação e elemento servil em jornais de clubes 
acadêmicos da escola do direito de São Paulo 
entre 1871-1889 e o que esses jornais têm para 
nos falar acerca do sistema educacional e da 
escravidão?

Revisão de literatura
Segundo Souza (2011), se por um lado, 

cultura jurídica é a expressão ou resultado das 
relações entre civilização e pensamento jurídico, 
por outro, cultura é um conjunto de indicadores 
complexos de conhecimentos (crenças, com-
portamentos, hábitos, costumes, regras normas, 
legitimações, reivindicações, mecanismos de 
sobrevivência, expectativas e perspectivas, am-
biência, mentalidade) que são adquiridos em so-
ciedade e capazes de forjar identidade individual 
ou coletiva (SOUZA, 2011, p. 15). Por sua vez, 
Fonseca (2008) compreende a cultura jurídica 
brasileira do século XIX, como conjunto de pa-
drões interpretativos ou concepções particulares 
jusfilosóficas que atribuíam tipicidade a cultura 
do direito brasileiro e que, sobretudo, circula-
vam nas faculdades de direito, institutos de ad-
vogado e no parlamento (FONSECA, 2008, p. 
259-60). Edward. P. Thompson (2008), no livro 
“A miséria da teoria” assevera que artefatos de 
cultura, ou seja, jornais acadêmicos são efeitos 
do conhecimento em forma de matérias primas 
e que chegam até nós em maior ou menor im-
pureza ideológica (THOMPSON, p. 13).
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Resultados e Discussão
Para tanto foi necessário coletar vestígios 

no centro de documentação da biblioteca da Fac-
uldade de Direito/USP e no Departamento de 
Preservação e Difusão de Acervo no Arquivo Pú-
blico de São Paulo. Tal empreitada possibilitou a 
digitalização de oitenta vestígios: sessenta e cinco 
jornais de O Constitucional, treze de O Liberal e 
dois de A Onda. 

O diálogo com as fontes, teoria e conhe-
cimento histórico ajudou-nos a fazer reflexão 
acerca do jogo político-parlamentar imperial 
sobre questões sociais da sociedade brasileira 
da época. Em primeiro lugar, a circulação de 
ideias em jornais de O Constitucional e de O 
Liberal sobre o sistema de educacional no Brasil 
girava em torno da defesa do ensino livre ou ob-
rigatório nas escolas e faculdades. Em segundo 
lugar, quanto às ideias relacionadas ao escravis-
mo notamos que a intelectualidade acadêmica 
fazia circular opiniões conforme os propósitos 
político partidário que estavam associados, se-
jam as do órgão constitucional e liberal, sejam 
as do órgão abolicionista. Dessa maneira, pro-
curamos não só identificar em jornais acadêmi-
cos do século XIX um conjunto de recursos in-
telectuais e esquemas explicativos, mas também 
padrões de interpretação e usos particulares de 
concepções jusfilosóficas acerca de questões so-
ciais do Brasil Oitocentos.

Conclusões
Assim, com intuito de contribuir com os 

estudos da história da educação sob a perspectiva 
da história social e política, essa comunicação teve 
por finalidade levantar discussões sobre a cultura 
jurídica em jornais acadêmicos da Faculdade de 
Direito de São Paulo entre 1871-1889 sobre a in-
strução pública e o elemento servil. 
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RESUMO
O presente projeto fruto de pesquisa do 

mestrado em andamento, tem como título: “Me-
moria e história da educação rural de Sergipe nos 
idos de 1947 a 1951” e como objetivo compreender 
como as narrativas dos ex-alunos contribuem para 
formação da memória da escolarização em Ser-
gipe. Mas, como as narrativas dos ex-alunos po-
dem contribuir para formação da memória oral da 
educação rural sergipana? Para responder essa in-
dagação, elegemos três objetivos específicos inter-
ligados com a história da educação, principalmente 
a educação rural. Utilizamos como fonte as narra-
tivas das experiências dos ex-alunos e documentos 
oficiais, em conformidade com a metodologia da 
história oral de Verena Albeti (2004 e 2005) e Paul 
Thompson (1992). Para o apoio teórico operamos 
com a História Social e Cultural Inglesa através 
dos autores:  Edward Palmer Thompson (1998); 
Jim Sharpe (1998), ambos trabalham com história 
vista de baixo, seguindo o pensamento originado 
por Thompson. Christopher Hill, Eric Hobsbawm 
compõem o grupo de pensadores que utilizam a 
história vista de baixo. A educação Rural foi imple-
mentada no Brasil no início do século XX, quando 
o Brasil ainda era nitidamente rural. No entanto, 
o campo não deixou de ter seus problemas origi-
nais, ficando o seu público à mercê das políticas 
pensadas de cima para baixo. O que não quer dizer 
que não foram pensadas a partir do bem estar do 
homem do campo, mas com um certo grau de 

distanciamento das reais querenças e/ou necessi-
dades que reverberam até os dias atuais. 

1-INTRODUÇÃO
A Educação Rural implementada no Bra-

sil no início do século XX, quando o Brasil ainda 
era nitidamente rural. No entanto, o campo não 
deixou de ter seus problemas originais, ficando o 
seu público à mercê das políticas pensadas de cima 
para baixo. O que não quer dizer que não foram 
pensadas a partir do bem estar do homem do cam-
po, mas com um certo grau de distanciamento das 
reais querenças e/ou necessidades que reverberam 
até os dias atuais. Seguindo o pensamento origi-
nado por Thompson e Jim Shape. Christopher 
Hill, Eric Hobsbawm compõem o grupo de pen-
sadores que utilizam a história vista de baixo, eles 
trabalharam com a história vista de baixo e apre-
sentam a sociedade cientifica uma versão diferen-
ciada, já que suas principais fontes advinham do 
povo, esquecido pela história factual e econômica.  
Os modos de registrar a memória do povo mais 
simples, através da metodologia da história oral, 
fora legitimada no século XX por Rafael Elkan 
Samuel. O olhar das testemunhas “vista de baixo” 
proporcionou novas e importantes reflexões sobre 
os fatos históricos. É nessa direção com esses en-
sinamentos que me levaram a compor e entender 
a história “contada” pelo povo do meio rural, a 
fim de interpretar o instituído e o vivido pelos ex-
alunos das escolas rurais do estado de Sergipe. 

2-MATERIAIS E MÉTODOS 
Da voz aos “esquecidos”, a população do 

meio rural “povo” aqueles trabalhadores, operári-
os, agricultores, que ao logo da história não fiz-
eram parte do cenário de destaque no Brasil. Des-
sa forma, a metodologia da história oral, Verena 
Alberti (2004 e 2005), o Projeto “Memória Oral 
da Educação Sergipana” que servirá de fonte para 
selecionar os entrevistados, os procedimentos de 
escolha consiste primeiro naqueles alunos que 
estudaram nas escolas rurais no período de 1947 
a 1951; das oito regionais do estado de Sergipe, 
serão escolhidos aleatoriamente dois ex-alunos 
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por região totalizado em dezesseis entrevistados. 
As intepretações das narrativas históricas, serão 
entendidas aqui como ato de dar, ver e ler o pas-
sado no processo de construção da história vivida 
pelos ex-alunos que frequentaram as escolar rurais 
sergipanas no período de 1947 a 1951.    

Segundo Bosi, 
Na maior parte das vezes, lembrara não 

é reviver, mas refazer reconstruir repensar com 
imagens e ideias de hoje, as experiências do pas-
sado. Memória não é sonho é trabalho. Se assim é 
deve-se duvidar da sobrevivência do passado. “Tal 
como foi, é que se daria no inconsciente de cada 
sujeito” (Bosi, 1994, p. 55).   

Da mesma forma, Paul Thompson (1994, 
p.197), diz “toda fonte histórica derivada da per-
cepção humana é subjetiva, mas apenas a fonte 
oral permite-nos desafiar essa subjetividade: des-
locar as camadas de memória; cavar fundo em suas 
sombras, na expectativa de atingir a verdade ocul-
ta”. Isso a história oral é carregada de significações 
que as narrativas foram adquirindo ao longo da 
existência do depoente. 

4-RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base no exposto, buscarei com-

preender como as narrativas dos ex-alunos podem 
contribuir para formação da memória oral da es-
colarização sergipana. Assim pode-se perceber que 
as escolas rurais são diferentes das escolas urba-
nas, as relações entre professores, alunos e práticas 
educativas  oferecem um campo fértil de pesquisa 
em educação rural brasileira e sobretudo do estado 
de Sergipe, por isso também foi nossa intensão de 
compreender as “diferentes” intensões dos docu-
mentos oficiais e as vivencias os referidos ex-alu-
nos, pois, só fica o que significa.  
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Resumo: 
Nos processos educativos contemporâneos, 

a Educação, e especificamente a Educação a Dis-
tância (EaD) apropria-se das Tecnologias Digitais 
da Informação e Comunicação (TDIC), permitindo 
que estudantes e professores  desenvolvam ativi-
dades educativas em lugares e/ou tempos diversos, 
vencendo barreiras do tempo/espaço e interligando 
contextos, saberes e práticas pedagógicas diversifica-
das, modificando a relação dos indivíduos com o sa-
ber. A flexibilidade temporal, espacial e pedagógica 
permitida na EaD tem provocado desdobramentos 
no trabalho docente, desenvolvendo suas atividades 
numa  equipe multidisciplinar, dentre eles, objeto da 
presente pesquisa, o Tutor. Assim sendo, o presente 
estudo é resultado da construção da dissertação de 
Mestrado em andamento. A proposta tem por obje-
tivo inquerir sobre o processo de (re) construção dos 
saberes do tutor para atuar no curso de licenciatura 
em Pedagogia ofertado na modalidade a distância na 
Universidade Tiradentes. Para a concretização do ob-
jetivo proposto a pesquisa irá mapear o itinerário de 
formação inicial, continuada e atuação profissional 

do tutor e interpretar como os saberes foram apro-
priados em forma de conhecimento no exercício da 
tutoria. O referencial teórico está assentado no con-
ceito de Educação a Distância de Mill (2012); Saber 
de Tardif  (2002); e Mediação Pedagógica de Moran 
(2000). A metodologia adotada é a pesquisa qualita-
tiva, classificada como descritiva, cuja estratégia é o 
Estudo de Caso. Foram selecionadas três técnicas de 
coleta e produção de dados, a saber, a pesquisa bib-
liográfica, documental e entrevista semiestruturada, 
respectivamente, sendo essa a base para a análise dos 
dados, a Triangulação.

Introdução
As tecnologias digitais de informação e comu-

nicação (TDIC), principalmente a internet, modificar-
am as maneiras de produzir e circular a informação. 
Nesse novo formato, o da Web 2.0, o processamento 
da informação é digital. Assim, a informação utiliza-
se de diferentes interfaces, sendo possível digitalizar 
textos, imagens, sons, gráficos, rompendo as bar-
reiras geográficas de espaço e tempo.

Nos processos educativos contemporâ-
neos, a Educação, e especificamente a Educação 
a Distância (EaD) apropria-se dessas tecnologias 
digitais,  permitindo que estudantes e professores  
desenvolvam atividades educativas em lugares e/
ou tempos diversos. Para Mill (2012) a Educação 
a Distância é uma modalidade de educação que 
permite ricas possibilidades pedagógicas, além de 
democratização do conhecimento, e as principais 
características são a flexibilidade temporal, espa-
cial e pedagógico, provocado também desdobra-
mentos no trabalho docente. 

A presente pesquisa privilegiou o professor-
tutor, como objeto de estudo, por entender que nesse 
espaço de atuação multidisciplinar é peça-chave no 
processo de ensino e aprendizagem ao fazer a media-
ção entre o professor, o aluno e a instituição.

Definiu-se como questão norteadora, en-
tender como se dá o processo de (re) construção dos 
saberes que serão mobilizados para o exercício da tu-
toria no curso de pedagogia ofertado na modalidade 
de educação a distância na Universidade Tiradentes?
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Esta questão considera o pressuposto de 
que os saberes mobilizados para o exercício da tu-
toria se constrói durante o processo de formação 
inicial e continuada, assim como da experiência 
que emerge na atuação profissional. Assim sen-
do, a pesquisa tem por objetivo inquerir sobre o 
processo de (re) construção dos saberes do tutor 
para atuar no curso de licenciatura em Pedagogia 
ofertado na modalidade a distância na Universi-
dade Tiradentes (UNIT/SE).

Dessa maneira, a pesquisa aqui proposta 
pretende traçar um diagnóstico de como se dá a 
apropriação dos saberes pelos tutores ao longo 
de sua formação e como esses saberes são mo-
bilizados na atuação profissional. Assim como, o 
aprimoramento na construção dos cursos de for-
mação continuada para tutores na modalidade de 
educação a distância na Universidade Tiradentes.

Materiais e Métodos
No âmbito da concepção metodológica, 

optou-se pela pesquisa qualitativa por pretender 
uma análise de dados de difícil mensuração. Con-
siderando os significados que os tutores foram 
construindo na sua trajetória, a pesquisa foi clas-
sificada como descritiva, pois pretende descrever 
um fenômeno, no caso, a (re) construção dos sa-
beres do tutor, procurando registrar, analisar e in-
terpretar os dados coletados do estudo. 

Foram selecionadas quatro técnicas para 
a coleta e produção de dados. Sendo utilizada a 
pesquisa bibliográfica, documental e entrevista 
semiestruturada, respectivamente. A análise de 
dados considerou os autores estudados e suas 
contribuições na formulação dos conceitos que 
permitiram dialogar com o objeto da pesquisa; 
os documentos que ajudaram a compor a cena da 
formação continuada dos tutores, entendendo o 
processo de entrada e permanência dos mesmos 
na EaD. A coleta de dados aqui descrita fez parte 
de uma triangulação, entendida a partir da perspec-
tiva de Macedo (2009) que triangular “[...] fontes 
e “dados” durante a coleta de “dados”, torna-se 
uma maneira de perceber o movimento do fenô-

meno que constitui o objeto de pesquisa em seu 
recorte contextual”. (p. 101). A partir dessa tríade, 
inicia-se o esforço de organizar, sintetizar e inferir 
às respostas a questão formulada na pesquisa.

Conclusões 
Como a presente pesquisa está em fase de 

pesquisa de campo através da realização de entrev-
istas com coordenadores e tutores, não possuímos 
dados conclusivos.
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Resumo
Nos últimos dez anos houve um aumento 

na demanda por cursos universitários em gastro-
nomia no Brasil. De 2005 a 2014 a quantidade de 
cursos ofertados passou de 25 para 115 e o núme-
ro de alunos triplicou de 2967 chegando a quase 
dez mil (OSHIMA, 2014). Segundo pesquisa dos 
autores deste artigo, com o uso da ferramenta vir-
tual Google Trends, nos últimos dois anos essa 
busca foi intensificada, período similar à estreia 
de diversos programas de cunho gastronômico na 
mídia televisionada. O objetivo desta pesquisa é 
investigar relações entre o aumento da busca por 
formações superiores em gastronomia associadas 
ao aumento de programas sobre gastronomia.

Introdução
Programas televisionados com o tema 

gastronomia existem no Brasil desde 1958 
sendo pioneiro o Cozinha Maravilhosa da Ofé-
lia, na TV Santos, que dez anos depois passa 
a ser transmitido pela Rede Bandeirantes, sen-
do mantido no ar por três décadas. Cita-se ai-
nda a TV Mulher, programa apresentado por 
Marília Gabriela estreado em 1985 na Globo. 
Contudo, com a popularização dos serviços de 
TV a cabo e via satélite, nos últimos dez anos 
uma maior variedade de programação tornou-
se disponível incluindo uma gama de conteú-
dos voltados à gastronomia. Somente o canal 
GNT alcançou o 34º e 35º posto no Ibope em 
2013 e 2014 respectivamente estando presente 
em 14 operadoras de TV e em 2013 estreou 
6 programas exclusivos sobre gastronomia. Na 
TV aberta atualmente é exibido o programa de 
grande audiência Master Chef  Brasil, estreado 
na Rede Bandeirantes em setembro de 2014, e 
em outubro do mesmo ano o programa Cozinha 
Sob Pressão no SBT. 

Revisão de Literatura
Para a pesquisa em questão foi utilizada a 

ferramenta virtual Google Trends. Trata-se de uma 
ferramenta on-line, disponibilizada gratuitamente 
pela empresa Google, que demonstra de forma 
gráfica o volume de buscas por determinada pa-
lavra chave nas páginas do Google, um dos sites 
de buscas mais utilizados. É possível determinar 
os períodos dos volumes de buscas variando de 
dias a anos. Para esse estudo o período foi com-
preendido entre 1º de janeiro de 2010 à 1º de ja-
neiro de 2015, tendo como base as palavras chave 
gastronomia, faculdade gastronomia e curso gastronomia. 
Foram verificadas também as datas de estreias de 
programas televisionados com o tema gastrono-
mia e comparou-se com o gráfico gerado pela fer-
ramenta virtual.

Resultados e Discussões

Resultado gráfico do Google Trends para a 
busca com a palavra chave curso gastronomia no 
período de janeiro de 2010 a janeiro de 2015.

Ao confrontar os dados gráficos obtidos 
pelo Google Trends com a data de estreias de pro-
gramas de gastronomia na tv, percebeu-se que em 
janeiro de 2014 há grande aumento na busca pela 
palavra chave curso gastronomia, sendo que, du-
rante o ano de 2013 o canal a cabo e via satélite 
GNT estreou no Brasil seis programas exclusivos 
de gastronomia (The Taste, Bela Cozinha, Tempe-
ro de Família, Cozinheiros em Ação, Palmirinha, 
Nigelíssima).

Contudo os programas mais influentes nas 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 877 ]

buscas por cursos de gastronomia foram os canais 
de TV aberta Master Chef, estrado em setembro 
de 2014 e o programa Cozinha sob Pressão, que 
estreou no SBT em outubro do mesmo ano. Ob-
serva-se no gráfico que esses meses antecedem a 
maior ascensão no período estudado para as bus-
cas da palavra chave curso gastronomia.  

Conclusões
Conclui-se que, há influência dos program-

as televisionados na demanda por graduações em 
gastronomia. Questiona-se, contudo, a qualidade 
dos cursos ofertados, uma vez que carecem de 
padronização do ensino, objetivo buscado pela 
entidade espanhola Basque Culinay Center, bem 
como o objetivo profissional dos estudantes uma 
vez que apenas 10% dos graduados atuam na área, 
segundo informações do chef  Alex Atala em pal-
estra no ano de 2010. Fato reforçado pela chef  
de cozinha Roberta Sudbrack (2012) que afirma 
“Nossas escolas e universidades deveriam prestar 
mais atenção à mensagem que estão passando aos 
nossos jovens cozinheiros. Sair do mundinho her-
mético que nada tem a ver com a realidade pul-
sante de uma cozinha profissional em movimento 
e avaliar o tipo de profissional que estão jogando 
aos montes no mercado”. 

O glamour do domã, jaleco que objetiva 
a padronização, higiene e segurança na cozinha, 
pode estar sobrepujando seu primário objetivo.         
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Resumo: 
O presente trabalho objetiva defender o re-

conhecimento jurídico do afeto enquanto principal 
elemento constitutivo no conceito de família, para 
tal será feita analise sobre o direito individual de 
ser feliz e a não intervenção estatal na autonomia 
privada das relações amorosas. Diante de uma so-
ciedade culturalmente múltipla e diversificada como 
a brasileira, combatemos a imposição de regras ju-
rídicas embasadas unicamente em princípios de de-
terminada religião, visto que a Constituição Federal 
de 1988 define o Brasil como um pais laico, assim, 
comungamos do entendimento que todas as re-
ligiões merecem respeito e amparo estatal e de que 
a leis devem abarcar em seu bojo, de modo mais 
amplo possível, as mais distintas formas de com-
posição familiar. O estudo foi realizado mediante 
pesquisa bibliográfica,  por meio de site de autores 
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que estudam sobre a temática como TARTUCE 
(2006); SOUSA (2015); NORONHA e PARRON 
(2015), dentre outros estudiosos da área.

Introdução
A sociedade brasileira é múltipla e com-

plexa em suas mais variantes formas de arranjo e 
composição familiar Independentemente de sexo, 
religião, classe social, etnia, convicção política e 
filosófica, o ser humano relaciona-se com seu 
próximo e dessa relação pode se desenvolver o af-
eto. Um e outro elemento por si só é incapaz de 
determinar o afeto e, por conseguinte, a felicidade 
dos indivíduos.

Um contrato de casamento firmado uni-
camente no interesse financeiro não garante 
felicidade, pelo contrário, assim elucida Wil-
liam Shakespeare em “O Mercador de Vene-
za”(2000); muito menos uma religião pode de-
terminar o amor a imposição de dogmas, tanto 
é que pessoas de diferentes religiões e crenças 
podem conviver harmonicamente com amor, 
consideração e respeito. Não é impossível um 
mulçumano estabelecer uma relação amorosa 
com um judeu. Em “Além Do Bem e Do Mal”, 
afirmou Friedrich Nietzsche : “aquilo que se faz 
por amor está sempre além do bem e do mal.” (www.
neppec.fe.ufg.br).

De acordo com Tartuce ( 2009, p. snd)
O afeto talvez seja apontado, atualmente, 

como o principal fundamento das relações famili-
ares. Mesmo não constando a palavra afeto no Tex-
to Maior como um direito fundamental, podemos 
dizer que o afeto decorre da valorização constante 
da dignidade humana.

E ainda para Sousa ( 2015, p. sns)
Decerto o princípio da afetividade, entendido 

este como o mandamento axiológico fundado no sen-
timento protetor da ternura, da dedicação tutorial e das 
paixões naturais, não possui previsão legal específica na 
legislação pátria. Sua extração é feita de diversos outros 
princípios, como o da proteção integral e o da digni-
dade da pessoa humana, este também fundamento da 
República Federativa do Brasil. 

O afeto se perfaz no amor estabelecido 
numa convivência amorosa que almeja felicidade. 
Assim, falar em afeto como elemento constitutivo 
da família é falar em amor, e reconhecê-lo juridi-
camente como principal elemento da entidade fa-
miliar é reconhecer o direito individual de ser feliz 
e a autonomia da vontade nas relações amorosas. 

Lei não define felicidade, lei não define af-
eto, define regras; e não há regra definitiva para 
ser feliz, cada um a seu modo, no limite de suas 
possibilidades, busca sua felicidade. Assim sendo, 
não cabe ao Estado, por meio de lei, limitar os 
indivíduos em suas escolhas amorosas, reitera-
mos, não cabe ao Estado definir com quem os 
indivíduos devem ou não ser felizes, muito me-
nos penalizá-los por desobedecerem aos man-
damentos legais em obediência aos sentimentos 
de amor. Não é pelo fato de a lei desestimular 
relações afetivas de mesmo sexo que elas deix-
arão de existir, negar essa existência seria nada 
mais que negar direitos, que legitimar condutas 
atentatórias a dignidade da pessoa humana e con-
sequentemente ao direito de ser feliz. 

O Estado brasileiro é laico e composto por 
uma vasta variedade de culturas e religiões, por tal 
motivo não deve se valer de somente um posicio-
namento religioso ao impor o seu poder coercitivo 
sobre os cidadãos. Se para determinado grupo re-
ligioso não é moral e aceitável o relacionamento 
afetivo entre pessoas do mesmo sexo, que tal posi-
cionamento se limite aos que dele comunguem e 
seja respeitada a livre escolha de cada um de ad-
quirir a sua própria convicção filosófica e religiosa. 
Sob esta perspectiva, o que defendemos não é 
casamento religioso em templos de culto sacra-
mental mas sim o casamento legal, que se perfaz 
no direito e na autonomia privada de ser feliz, que 
reconhece e respeita os direitos dos cidadãos sem 
qualquer distinção de natureza atentatória a dig-
nidade humana, deste modo defendemos o afeto 
que se perfaz em forma de amor, defendemos os 
direitos iguais de cada um ser feliz a seu modo. 
Tanto o casal de mesmo que sexo quanto o de 
diferente merece tratamento em igualdade de for-
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mas, pois cada um ama a seu modo. Relacionar-se 
ou não com o mesmo sexo não faz dos seres hu-
manos piores ou melhores, como também deste 
fato não deve ocorrer a consequência de restrição 
ou óbice no exercício de direitos. 

“A família é base da sociedade”, assim está 
expresso na Constituição Federal de 1989, admi-
timos tal premissa como verdadeira, porém ques-
tionamos qual é base da família. A lei ou o afeto? 
Comungamos do entendimento que a lei serve ao 
homem e não o homem à lei e de que é o afeto 
que matem as pessoas unidas e felizes, pois sem ele 
não há de se falar em amor.

“O casamento se realiza no momento 
em que o homem e a mulher manifestam, 
perante o juiz, a sua vontade de estabelecer 
vínculo conjugal, e o juiz os declara casados” 
(Grifo nosso) assim prescreve o Art. 1.514 do 
Código de Civil de 2002. Limitar o conceito 
de família à interpretação literal de lei é negar 
direitos, é atentar contra dignidade do ser hu-
mano, é uma violação ao direito à liberdade de 
escolha. Valer-se da expressão literal de que so-
mente homem e mulher podem celebrar casa-
mento é mesmo que negar e limitar o exercício 
de direitos para aqueles que te tal modo não 
pretendem se unir, tanto o casal constituído 
por homem e mulher quanto por mulher e mul-
her, homem e homem, merecem respeito e dig-
nidade, estabelecer diferenças entre eles nada 
mais é que uma afronta aos novos anseios so-
ciais e aos princípios constitucionais da Carta 
Magna de 1989. 

O artigo 3º. da Constituição Federal proíbe 
a discriminação, ainda mais, estabelece a “não-dis-
criminação” como um dos objetivos fundamentais 
do Estado brasileiro. O Princípio da Igualdade, 
que trata dos direitos e garantias individuais, deter-
mina que a todos seja garantido tratamento iguali-
tário e a paridade de armas. Sobretudo o Princípio 
Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, 
também elencado no rol de direitos fundamentais, 
preceitua o respeito à pessoa humana e tratamento 
humano a ser atribuído a todos.   

Conclusão
A descrição legal e normativa expressa e ex-

traída de leis é incapaz de abranger de modo pleno 
as inúmeras formas de composição familiar. Os fa-
tos sociais são múltiplos, complexos e dinâmicos, 
em contrapartida os preceitos legais são expressos 
em determinados momentos históricos que corre-
spondem a vontades de uma sociedade à época em 
que foram produzidos, noutras palavras, estratifi-
cam modos de se entender e de se proceder em 
momentos históricos distintos, atendem a desejos 
de uma época, estes por sua vez nem sempre cor-
respondem aos novos anseios sociais.  A análise 
literal de letra de lei não é mais concebível como 
absoluta, após a promulgação da Constituição de 
1988 têm-se a análise do método interpretativo 
constitucional, sob esta perspectiva, reconhecer 
juridicamente o afeto enquanto principal elemento 
constitutivo da família implica reconhecer as mais 
variadas formas de arranjos familiar presentes em 
nossa sociedade marcada pela diversidade cultural 
e religiosa bem como garantir o direito individual 
de ser feliz. 
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Resumo: 
Em Sergipe, o profissional Tradutor e Inté-

rprete Libras (TILIBRAS) é inserido em rede mu-
nicipal, rede estadual e rede federal. O que traz a 
problemática é: Como ocorre a formação acadêmi-
ca do Tradutor e Intérprete de Libras (TILIBRAS) 
em Sergipe que constrói a identidade profissional? 
Por ser uma pesquisa exploratória qualitativa, foi 
levantado dado bibliográfico e documental. Obje-
tiva-se em compreender a formação acadêmica do 
TILIBRAS que constrói a identidade profissional. 

Introdução 
No processo de educação inclusiva, Ser-

gipe, situado na Região Nordeste o estado, possui 
75 municípios. Com o total de 111.762 habitantes 
com deficiência auditiva. Sendo assim, ocorre a 
inserção do profissional Tradutor e Intérprete Li-
bras. Para isso, pergunta-se: Como ocorre a forma-
ção acadêmica do Tradutor e Intérprete de Libras 
(TILIBRAS) em Sergipe que constrói a identidade 
profissional? A formação do TILIBRAS iniciou 
em 1990 com primeiros cursos voltados para edu-
cação dos surdos ofertados por instituições religio-
sas e organizações não governamentais. Em 2002, 
as professoras Margarida M. Teles e Alda Valeria S. 
de Melo atuaram como multiplicadoras pelos mu-
nicípios (MELO, 2013) para divulgação da Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS). Esta pesquisa ex-
ploratória possui o Levantamento Bibliográfico e 
Documental, e o Estudo de Caso Gil (2009). 

Materiais e métodos Anais 2015: 17ª Sema-
na de Pesquisa da Universidade Tiradentes. “Luz, 
Ciência, tecnologia e Educação”. 26 a 30 de outu-
bro de 2015. ISSN: 1807-2518 

A pesquisa caracteriza-se exploratória 
qualitativa, tendo o Levantamento Bibliográfico e 
Documental, e o Estudo de Caso Gil (2009). No 
levantamento bibliográfico, conforme Gil (2009, 
29) “é desenvolvida com base em material já elab-
orado, constituído principalmente de livros e ar-
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tigos científicos”. A base bibliográfica centrar-se-
á na contribuição teórica da autora Melo (2013) 
que coloca as marcas da formação do TILIBRAS 
em Sergipe; Schein (1996) que coloca a identidade 
profissional. Já no levantamento documental será 
os editais (Municipal, Estadual e Federal) e as 
Legislações vigentes (Decreto 5.626/2005 e Lei 
12.319/2010), que preveem a formação acadêmica 
do TILIBRAS. Para Gil (2009) o Estudo de Caso 

“consiste no estudo profundo e exaustivo de um 
ou poucos objetos, de maneira que permita seu 
amplo e detalhado conhecimento, tarefa pratica-
mente impossível mediante outros delineamentos 
já considerados” (p. 37). Na modalidade de caso 
típico que consiste em descrever o objeto. Com 
instrumento de coleta documental (GIL, 2010). E 
a analise é analítica do texto. O campo empírico 
será o Estado de Sergipe. 

Resultados e Discussão 
Para marca a trajetória da formação do TILIBRAS, houve em 2004 contratações de profissional que possuía o ensino 
médio, como também o Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento as Pessoas com Surdez 
(CAS) que ofertou curso de Libras para capacitação do TILIBRAS. Em 2006, no exame da Proficiência em Libras (Proli-
bras) e foram aprovados e certificados 17 (dezessete) candidatos (PROLIBRAS, 2015), desde 2006 até 2012/2013. Em 
2011 o CAS ministrou cursos para TILIBRAS no qual tinha profissional já com o nível superior (MELO, 2013). Observe o 
quadro 1 abaixo: Quadro 1 – Editais da rede municipal, rede estadual e a rede Federal. 

EDITAL Nº. 002/2011 EDITAL Nº 01/2012 Edital Nº 04/2014 

REDE MUNICIPAL REDE ESTADUAL REDE FEDERAL 

- Ensino Médio 
- Formação na área de por meio 
de: 
I. Cursos de educação profissio-
nal reconhecidos pelo Sistema 
que os credenciou ou; II. Cur-
sos de extensão universitária 
ou; III. Cursos de formação 
continuada promovidos por 
instituições de ensino superior 
e instituições credenciadas por 
Secretarias de Educação ou; 
IV. Cursos de formação promo-
vidos por organizações da so-
ciedade civil representativas da 
comunidade surda, desde que o 
certificado seja convalidado por 
uma das instituições referidas 
no inciso III, ou; V. Certificado 
de Proficiência em Tradução e 
Interpretação de Libras - Língua 
Portuguesa (PROLIBRAS) ou; 
VI. Curso de Libras com carga 
horária mínima de 80 horas. 

Ensino Médio + Certificação de 
formação em Libras: como Curso 
de Extensão Universitária ou Curso 
de Extensão Continuada com 4º 
módulo, promovido por Instituição 
Superior e Instituições credencia-
das por Secretaria de Educação, 
ou Curso de Educação Profissional 
reconhecido pelo sistema que os 
credenciou, ou o Pró Libras. 

Graduação em Pedagogia ou Letras e 
exame de Proficiência em Libras com-
provado por Instituição credenciada 
pelo 
MEC. 

Quadro elaborado pelo autor a partir de dados coletado em: Secretaria Municipal de 
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Em 2011, a Secretaria Municipal de Admin-
istração e Secretaria Municipal da Educação torna 
pública a abertura do Edital de Processo Seletivo 
para provimento de vagas. Em 2012 A Secretaria 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(SEPLAG) realizou o processo seletivo para 
contratação de TILIBRAS. Em 2014 a Univer-
sidade Federal de Sergipe realizou um Concurso 
Público para o provimento das vagas para o cargo 
de TILIBRAS. Isso sucede com base no Decreto 
5.626/2005 e Lei 12.319/2010. Ressalva-se que 
Schein (1996) constrói o conceito de Âncoras de 
Carreira/Inclinação  profissional, explicando 
os  motivos que levam às decisões e 
de escolhas profissionais. Tais Âncoras tem duas 
linhas teóricas como a interna possuindo oito in-
clinações e a externa no crescimento, fantasia e 
exploração, finalizando na “aposentadoria”. As 
Legislações são frutos das conquista na militância 
da comunidade surda, e para obter a aposentadoria  
certa  normas  são  atribuídas  como  a  carteira  de  
trabalho sendo assinada.

Conclusões
As âncoras exposta por Schein traz em cena 

a conquista da profissão harmonizada nas legis-
lações que fornecerá a base de todo o percurso 
ideológico apresentado e sustentado para a identi-
dade profissional do TILIBRAS.

Referências
BRASIL. Direito à educação: subsídios para a 
gestão dos sistemas educacionais: orientações 
gerais e marcos legais 2ª Ed. – Brasília: MEC, 
SEESP, 2006.
BRASIL. LEI 12.319 de 1º de setembro de 
2010. Regulamentação do profissional tradutor 
intérprete de LIBRAS. Disponível em: (<https://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/lei/l12319.htm>). Acesso 07 de 
setembro de 2015.
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de 
pesquisa social. 6ª ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos 

de pesquisa / Antônio Carlos Gil. - 5. ed. - São 
Paulo: Atlas, 2010.
PROLIBRAS. Disponível em: (<http://www.
prolibras.ufsc.br/>). Acesso em 31/09/2015.
MELO, Alda Valéria Santos de. Formação e 
atuação do Tradutor Intérprete de Libras em sala 
de aula. Mestrado em Educação. Universidade 
Tiradentes. Aracaju, SE, 2013.
SCHEIN, Edgar H.. Identidade profissional: 
como ajustar suas inclinações a suas opções de 
trabalho. São Paulo: Nobel, 1996. 94p.

O PROFESSORAR ESTÉTICO: 
NIILISMO E EDUCAÇÃO 

Juliana S. Monteiro Vieira (CAPES/
PROSUP-Unit), e-mail: juhsantosvieira@
gmail.com; Profa. Dra. Dinamara Garcia 
Feldens (Orientadora), e-mail: dfeldens@ho-
tmail.com

Universidade Tiradentes/MESTRADO 
EDUCAÇÃO/Aracaju, SE. 

Palavras-chave: Niilismo, estética, for-
mação. 

Resumo:
Intenciona-se neste projeto de pesquisa, 

buscar as bases do pensamento filosófico mod-
erno para refletir acerca do conceito de ‘Niilismo’ 
e suas tipologias, compreendido por Friederich 
Nietzsche (1844-1900) em diversas de suas obras. 
Neste sentido, propomos a reflexão acerca esté-
tica docente, entendendo-a como formatividade, 
enquanto união entre produção e invenção, na in-
tenção de agir sob um modo de fazer próprio, um 
processo de produção que é múltiplo e singular. A 
experiência estética configurada no plano de for-
mação abre espaços amplos para pensar o docente 
em sua prática e produção diária e possibilita a 
vivência da docência, como arte do encontro.  
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Introdução 
A educação perpassa diversos âmbitos e 

absorve mudanças e transformações dos períodos 
históricos vivenciados. Os conhecimentos, habili-
dades e competências que o currículo escolar hoje 
privilegia são determinantes para a orientação dos 
processos de aprendizagem e para a perpetuação 
de uma lógica existencial. A formação docente 
brasileira, essencialmente histórica, reproduz edu-
cadores reticentes com os próprios anseios, re-
produzindo dificuldades em dialogar abertamente 
com seus pares e discentes, cultivando e dissemi-
nando práticas pedagógicas verticais, disciplinares 
e hierárquicas. 

O pensamento moderno está pautado na 
substituição de antigos valores religiosos pela 
crença na verdade científica. No contexto edu-
cacional do Brasil, se estabeleceu em meio a uma 
reforma do “espírito público” que precisava tecer 
e compreender as relações entre o Estado Novo 
(A República), a escola primária e a modernidade 
pedagógica. A cultura escolar foi constituída de 
normas e práticas discursivas produzidas histori-
camente por grupos com interesses específicos. 
A moral, a higiene e a estética foram objetivos 
norteadores para a “educação para a civilidade” 
(NUNES, 2010). 

O referido “niilismo” configura-se como 
termo difundido por Friedrich Nietzsche em 
várias de suas obras, no qual revela o estado de 
crise vivido pelo homem na sociedade moderna. 
As incertezas e limitações de um pensamento 
voltado para uma busca de verdades primárias 
nos pressionam a questionar os instrumentos do 
discurso escolar e acadêmico, assim como suas in-
fluências e intenções.

Partindo do pressuposto de que só na 
criação gera-se liberdade (NIETZSCHE, 1883), 
analisemos aqui a formação estética da docência 
contemporânea, no qual atua sob uma cultura 
do significado e sua busca hegemônica por sen-
tido, desvalorizando a experiência como forma 
de produção. Nietzsche figura-se completamente 
atual quando nos pergunta sobre nosso olhar pe-

rante a vida. Será ele um olhar ativo, de ator-ar-
tista-produtor de saber, ou apenas um observador 
passivo sob o fluxo intenso de signos e represen-
tações?   

Materiais e métodos 
Trata-se de uma pesquisa teórica, de cunho 

bibliográfico e conceitual, que procura analisar a 
formação e prática docente relacionando-a com o 
conceito nietzschiano de “niilismo”. A abordagem 
qualitativa de pesquisa permite pensar subjetiva-
mente as indagações aqui propostas, procurando 
compreender e explorar questões filosóficas e de 
interesse à educação. São levados em considera-
ção fatores teóricos e conceituais, assim como a 
utilização do pesquisador como sujeito intuitivo 
fundamental na construção do saber (FILHO, 
2009). Serão realizadas entrevistas semiestrutu-
radas, aonde abordaremos questões fundamentais 
para serem analisadas na pesquisa. 

Além de Friederich Nietzsche, utilizarei de 
autores contemporâneos que ilustram a ‘filosofia 
da diferença’, a exemplo de Gilles Deleuze e Félix 
Guattari, que nesta mesma direção, propõem pen-
sar a estrutura curricular, o ensinar e o aprender 
de forma múltipla e inventiva. O currículo como 
território precisa respeitar seu movimento inces-
sante de um criar no caos, sensível ao desejante, ao 
instável e ao nômade.

Para Tomaz Tadeu da Silva (1999), as abor-
dagens curriculares propostas na formação docen-
te corroboram diretamente com as práticas niilis-
tas modernas, reafirmando a supremacia histórica 
da ciência e da racionalidade. Para uma mudança 
de perspectiva precisamos passar por um movi-
mento de autocriação, que mobiliza experiências 
corpóreas, de pensamentos e sentidos, entenden-
do o intelecto como consequência última de uma 
multiplicidade de forças (BOAVENTURA, 2010). 

Atentos a isso, desvendemos quais os signos 
o professor deve se fazer sensível em sala de aula? 
Quais forças devem permanecer ativas e potentes 
para transver o mundo, para transformar valores e 
entender a arte como modo de vida e de existência?
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 Resultados e Discussão 
Discute-se acerca da perspectiva do niilismo 

e suas tipologias, buscando as similitudes com a 
práticas e propostas pedagógicas contemporâneas. 
Busca-se refletir também acerca da formação de 
professores em sua atuação de reproduzir con-
stantes padrões valorativos pré-estabelecidos, ao 
invés de propor uma dinâmica de produção-in-
venção que transforma experiência em estética de 
existência, em vias de movimento da percepção de 
si e do entorno, de forma criativa e reflexiva.      

Conclusões 
A proposta constitui-se como projeto de 

pesquisa do Mestrado/Educação Unit, e está em 
vias de produção. Dessa forma, os resultados e 
conclusões ainda estão sendo construídos.  
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Resumo:
Este estudo bibliográfico trata sobre bro-

cas de perfuração que é a peça que corta a rocha 
quando se está perfurando um poço de petróleo 
ou gás, na indústria. O objetivo deste trabalho são 
abordar sobre os critérios para a escolha das bro-
cas e relacionar esta e os custos de uma perfuração. 
Este tema foi escolhido, pois é imprescindível que 
o profissional desta área domine os fundamentos 
sobre as brocas para que seja capaz de uma seleção 
adequada quando chegar durante o desenvolvim-
ento do projeto à fase de perfuração. Esta ocorre 
em diversas etapas visando atingir grandes pro-
fundidades, então para a determinação da broca 
deverá ser considerado principalmente o tipo de 
rocha e de poço e seu custo. Dependendo dos 
parâmetros e características, estas são divididas 
em dois tipos básicos: brocas com partes móveis 
ou sem partes móveis. Entre aquelas a mais uti-
lizada são as tricônicas por conta da sua eficiência 
e seu baixo custo. As sem partes móveis diminui a 
possibilidade de falha. Quando uma broca sai do 

poço, pode transmitir importantes informações 
ao operador se os desgastes apresentados forem 
corretamente interpretados. Portanto, através da 
indicação da melhor broca, que satisfaça todos os 
critérios da operação, será obtido assim um menor 
custo de perfuração e uma operação segura e bem-
sucedida.

Introdução
A perfuração tem por objetivo fazer o 

poço com mais agilidade através de uma seleção 
de brocas (equipamento que ocasiona ruptura e 
desagregação da constituição rochosa onde o poço 
será instalado). A escolha das brocas depende 
de diversos fatores. Um deles é o tipo de forma-
ção geológica que será perfurada, devido à  vari-
abilidade em dureza e abrasividade, tendo um 
efeito considerável na eficiência da broca, pois, 
trocá-la cada vez que a formação mudar é imprat-
icável. Um segundo fator é o s e u  custo: pos-
sibilitar a maior metragem possível e minimizar 
o número de substituição. Assim, a melhor escolha 
é a que terá um desempenho razoavelmente bom 
em todas as condições que irá enfrentar [1,2].

Revisão de literatura
A metodologia consistiu de aplicação de 

pesquisa bibliográfica. Após a escolha e delimita-
ção do tema foi construído um plano de trabalho 
e a seleção e arquivo de dados significativos que 
constavam em fontes secundárias, principalmente 
artigos científicos, teses e monografias. [3].

Resultados e Discussão
A broca de perfuração deve ser muito bem 

escolhida na fase da perfuração, pois é uma peça 
fundamental e existem diversos tipos para perfurar 
as variadas camadas rochosas. Têm por objetivo, 
promover a ruptura e desagregação destas forma-
ções, sendo necessário para isso um estudo conside-
rando seu desempenho e sua economicidade [2].

Entre os principais tipos de brocas sem 
parte móvel as de lâmina de aço perfuraram por 
ação de cisalhamento e apresentam jatos que lim-
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pam as suas lâminas, mas apresentam uma curta 
vida útil. Brocas de diamantes naturais são usadas 
em perfurações extremamente duras e abrasivas, 
mas já existem substitutas de menor custo. Já as 
com diamantes artificiais agem no cisalhamento e 
apresentam no seu corpo pastilhas formadas por 
diamante e cobalto [4].

As brocas com partes móveis têm até quatro 
cones, e a mais utilizada são as tricônicas devido 
a sua eficiência e baixo custo. Estas são divididas 
em brocas de dentes de aço e as de insertos. A 
ação desse tipo combina raspagem, lascamento, 
esmagamento e erosão por impacto dos jatos de 
fluidos de perfuração [4].

O valor da penetração pode ser reduzido 
devido ao desgaste da broca ou pelo estrago 
dos seus dentes. Quando estes não são mais 
pontudos e cortantes, exercem uma maior for-
ça vertical fazendo necessário colocar um peso 
sobre a broca. Essa adição de força causará um 
aumento absoluto no torque necessário para a 
perfuração [5].

Após a broca sair do poço, pode trazer 
informações consigo e isto será visto pelo op-
erador, que saberá dos desgastes apresentados, 
e os interpretará. Sendo necessário arquivar to-
das as informações para se precaver de todos e 
quaisquer possíveis erros na região de perfura-
ção. Na perfuração de um poço de petróleo é 
visado atingir grandes profundidades, para cada 
etapa é preciso utilizar um tipo de broca espe-
cifica, pois cada uma retrata um diâmetro infe-
rior a anterior. [6].

As brocas são um dos elementos mais críti-
cos para se calcular o aspecto econômico da per-
furação. Com fim de avaliar seu desempenho, têm-
se usados vários padrões de comparação como: 
o custo da broca, a velocidade de sua perfuração, 
comprimento de seção perfurado, entre outros. 
O objetivo é obter o menor custo de perfuração 
sem colocar em risco as operações cumprindo as 
especificações de perfuração e observando as re-
strições que vão existir [2].

Conclusões 
Em vista dos argumentos apresentados, a 

escolha da melhor broca a ser utilizada em uma 
perfuração envolve um estudo. A forma como a 
mesma vai ser empregada, influencia muito na sua 
escolha e consequentemente no custo-benefício 
da operação desejada. Não se pode dispensar ne-
nhum tipo de conhecimento, tais como catalogo 
das brocas existentes no mercado, tipos de corta-
dores, tamanho e sua densidade, e seus fabrican-
tes. Logo, o engenheiro deve ter conhecimentos 
similarmente de geologia e litologia das rochas, da-
dos sísmicos da área, entender as propriedades do 
fluido de perfuração, equipamentos que serão uti-
lizados e prever o desgaste das brocas empregadas. 
A melhor escolha da broca que possa satisfazer 
todos os critérios da operação provocará assim o 
menor custo de perfuração existente com o máx-
imo de metros a ser perfurados com segurança e 
sucesso de tal operação.
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Resumo: 
Introdução - As figuras de Lissajous são 

estudadas há muitos anos e ganhou toda sua im-
portância e atenção com Jules Antoine Lissajous, 
que dedicou seus estudos à esses fenômenos. As 

figuras de Lissajous, também chamadas de “Cur-
vas de Lissajous” são formadas a partir da super-
posição de duas ondas senóides que viajam em 
direções perpendiculares, ou seja, formam 90º 
entre si. Elas possuem diversas aplicações, como 
por exemplo, na eletrônica onde é preciso calcu-
lar as frequências dos sinais e a defasagem entre 
eles. Este estudo tem como objetivo assegurar que 
ondas sonoras podem servir como um oscilador 
constante, sendo capaz de produzir as Curvas de 
Lissajous. Além deste propósito, é também objeto 
de estudo deste projeto, construir um modelo sim-
ples que possa ser aplicado e usado em sala de aula 
para facilitar a didática no estudo de Física de on-
das.  Materiais e métodos -. Para isso foram usados 
materiais simples de fácil construção e utilizados 
conhecimentos teóricos que foram bem aplicados 
à prática. Resultados e Discussão – Os resultados 
foram satisfatórios de acordo com o objetivo do 
projeto. Foi possível obter as figuras esperadas, 
mensurar as frequências de maior utilidade no 
projeto e descartar outras possíveis curvas de Lis-
sajous que poderiam ser feitas. Conclusão – Com 
os resultados obtidos, foi possível concluir que as 
ondas sonoras produzem oscilações constantes, 
capazes de oscilar materiais físicos também com 
uma frequência constante, assim formando curvas 
de Lissajous.

Introdução 
A superposição de sinais periódicos ocorre 

em uma série de situações no cotidiano e muitas 
vezes não temos a percepção clara do fenômeno. 
A maioria dos sons naturais (como a voz) ou ar-
tificiais (como em um instrumento musical) bem 
como muitas imagens são produzidos pela super-
posição de sinais periódicos (SZMOSKI, 2013).

Em geral, um sistema vibrante não vibra em 
um único modo harmônico. O movimento con-
siste, na verdade, em uma superposição de vários 
dos harmônicos permitidos (TIPLER, 2009). 

Uma superposição de sinais, nada mais é do 
que uma onda estar sobre a outra, como se fossem 
uma onda única. Essa superposição projeta num ante-
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paro uma imagem que dá a impressão de ser contínua, 
como se fosse estática, mas na verdade ela está percor-
rendo toda a imagem a uma certa velocidade, que vai 
depender da frequência escolhida. Quanto menor a 
frequência, com mais clareza é possível observar o per-
curso, quando ocorre o contrário, ou seja, aumenta-se 
a frequência, mais se parece com uma “foto”. Caso a 
oscilação da onda seja variada, a imagem final também 
irá variar, não sendo possível obter uma imagem fixa 
(TIPLER, 2009). Este estudo tem como objetivo as-
segurar que ondas sonoras podem servir como um os-
cilador constante, sendo capaz de produzir as Curvas 
de Lissajous. Além deste propósito, é também objeto 
de estudo deste projeto, construir um modelo simples 
que possa ser aplicado e usado em sala de aula para 
facilitar a didática no estudo de Física de ondas.  

Materiais e métodos 
Para poder começar a colher resultados, antes 

foi preciso criar o protótipo capaz de formar as curvas. 
Para isso foi necessário 1 caneca de acrílico, 1 bexiga, 1 
espelho quadrado de 0,25cm², fita isolante, 1 haste de 
metal, 1 apontador laser e 1 caixa de som, além de uma 
fonte de som, como notebook ou celular. A bexiga foi 
posta na caneca de modo a ficar flexível e o espelho 
foi colado na bexiga para acompanhar os movimentos 
oscilatórios. O laser foi preso à caneca por meio de 
uma haste de metal para ficar fixo enquanto a luz é 
apontada para o espelho. Depois o fundo da caneca 
foi colado à caixa de som. As ondas do laser quando 
refletem no espelho que está oscilando, sofrem uma 
variação de direção, ocorrendo a superposição em di-
reções perpendiculares, formando as curvas de Lissa-
jous. Após isso começaram os testes. Testes de várias 
frequências na faixa do audível para os seres huma-
nos, de cerca de 20Hz à 20000Hz. No entanto, quanto 
maior a frequência, menor a oscilação da caixa, onde 
não é possível mais ver as imagens. 

Resultados e Discussão 
Após inúmeros testes, com bexigas diferen-

tes e frequências diferentes, chegou-se a conclusão 
de que a bexiga sempre oscila na relação 1:1, sendo 
horizontal e vertical respectivamente. Ou seja, ao 

oscilar 10 vezes na horizontal, ela oscila 10 vezes 
na vertical. Então conclui-se outra questão, com 
este projeto não é possível formar várias figuras de 
Lissajous, mas exatamente 10 figuras. Isto porque, 
como a relação de frequências da bexiga é de 1:1, 
as curvas que são formadas vão variar de um seg-
mento de reta à um círculo, apenas dependendo 
da defasagem entre essas oscilações, que foi in-
fluenciada pela frequência e pela bexiga. Algumas 
bexigas apresentaram elipses à uma frequência de 
400Hz, já outras com a mesma frequência, apre-
sentaram um segmento de reta. Embora o resul-
tado seja imprevisível, todas as curvas formadas fi-
caram fixas, sem variar, como se fossem contínuas, 
que é o propósito deste estudo. 

Figura 1 – Resultados obtidos ao incidir a 
luz laser no espelho refletindo-a num anteparo.

Conclusões 
Com este estudo concluiu-se que ondas sono-

ras são capazes de gerar sinais constantes, capazes de 
formar as Figuras de Lissajous com bastante fideli-
dade. Embora os resultados dependam de diversos 
fatores, trata-se de um projeto simples de ser feito e 
que pode ser muito útil em salas de aula como uma 
abordagem prática na área de Física de ondas.
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Resumo: 
A Petrobras investiu tecnologia em um 

grande projeto. A Abreu e Lima (RNEST) é a pri-
meira Refinaria no Brasil a ser construída depois 
de 30 anos e é chamada a refinaria do século XXI. 
Localizada no Polo Industrial de SUAPE em Per-
nambuco, irá refinar 230 mil barris de petróleo por 
dia (bpd), com produto principal o Diesel de baixo 
teor de enxofre. 

Na etapa de Comissionamento tradicional 
das Unidades, as técnicas de limpeza interna de 
tubulações requerem cuidados especiais como la-
vagem com água, limpeza química, sopragem com 
vapor e com ar, dentre outras. Estas atividades so-
mente podem ser iniciadas após o término total da 
montagem dos sistemas operacionais, a chamada 
“completação mecânica”, visando a sustentabi-
lidade no processo de limpeza, utilizando o trata-
mento da superfície interna de tubulações com 
aplicação de um novo abrasivo (óxido de alumínio 
microencapsulado em esponja), remoção de par-
ticulados sólidos através do dispositivo de arraste 
“PIG” e preservação contra oxidação e corrosão 

através da passivação, com foco na redução do 
consumo de água.

Introdução 
O emprego de tubulações industriais em 

indústrias é imenso e variado, podendo ser uti-
lizada em indústrias: de processamento, químicas, 
petroquímicas, refinarias de petróleo, alimentícias 
e farmacêuticas, geralmente associadas ao trans-
porte de fluídos de uma entrada (bomba), para 
uma saída (reservatório), mas podendo estar asso-
ciada a instrumentação e drenagem.

Desde o recebimento do tubo até a opera-
ção assistida de uma planta industrial, a tubulação 
necessita de cuidados para preservar as suas carac-
terísticas e também manter a qualidade do fluido 
que irá circular ao longo de seu interior, portanto 
a limpeza e condicionamento são indispensáveis 
para o funcionamento nos parâmetros estabeleci-
dos em projeto.

O presente trabalho foi desenvolvido pelo 
Consórcio CONEST (ODEBRECHT e OAS) na 
etapa de Comissionamento da Unidade de Des-
tilação Atmosférica – UDA da Refinaria Abreu e 
Lima – RNEST, sendo as atividades de limpeza e 
passivação de tubulações o foco desta escrita. 

O objetivo deste trabalho é apresentar os 
novos conceitos utilizados na etapa de Limpeza 
de tubulações, na construção da UDA – Unidade 
de Destilação Atmosférica. O foco principal foi a 
superação em etapas críticas como o tratamento 
de superfície interna da tubulação e também como 
consequência de uma metodologia inovadora e 
única, a redução drástica de prazo, custo, recur-
sos hídricos e eliminação do descarte de efluen-
tes, além do aumento significativo da qualidade do 
produto final.

Materiais e métodos 
Para o desenvolvimento deste trabalho, op-

tou-se por utilizar pesquisas do tipo exploratória, 
descritiva e estudo de caso. Para melhor com-
preensão, seguem as definições dos tipos de pes-
quisas utilizadas.
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Foi seguindo a norma especifica da Petro-
bras para limpeza e o condicionamento de tubu-
lações, regulariza os padrões aceitáveis, a N-115.

Na primeira fase ocorreram testes no fabri-
cante para adequação de abrasivos que promoves-
sem a remoção da oxidação e corrosão presentes 
na superfície interna das tubulações e desta forma 
atendessem aos requisitos técnicos normativos. 
Além disso, foram necessários a elaboração de dis-
positivos de aplicação deste abrasivo internamente 
as tubulações. As máquinas de jateamento e reciclo 
deste material já eram oferecidas pelo fabricante. 
Após essa fase os testes foram realizados em cam-
po, na etapa de comissionamento. 

Resultados e Discussão
Os primeiros testes visaram avaliar os resul-

tados da aplicação do produto abrasivo, tais como 
qualidade da superfície tratada, tempo de execução, 
execução em diferentes condições de instalações, 
temperatura, incidência de ventos, dimensionamen-
to de equipe, taxas de perda, dentre outros.

Com desenvolvimento e resultado dos tes-
tes, o abrasivo micro encapsulado em esponja foi 
definido e escolhido de acordo com a composição 
do material de cada tubo e a necessidade de lim-
peza interna requerida para cada fluido e os outros 
aspectos descritos acima. 

Paralelamente ao desenvolvimento do trata-
mento interno de tubulações, também estavam 
sendo projetados dispositivos de arraste mecânico 
(PIG) dos particulados sólidos que ficam presen-
tes dentro das tubulações após a etapa de jatea-
mento. A necessidade de se fazer a limpeza por 
spools (tubulações pré-fabricadas) demandava um 
arraste mecânico através de um guincho posicio-
nado na extremidade da tubulação.

Após a finalização do processo de limpe-
za veio outro desafio, manter o nível de limpeza 
durante a montagem e o tempo para a partida da 
planta. Para que não houvesse esse comprometi-
mento da limpeza, ou seja, não ocorresse oxidação 
e consequente corrosão da superfície interna do 
tubo, foram testados em laboratório vários tipos 

de passivantes. Após esta etapa foi comprovado 
o atendimento às especificações necessárias do 
passivante utilizado na limpeza interna de tubula-
ções. Para a garantia da confiabilidade do processo 
foram utilizados corpos de prova.

Os critérios de aceitação estabelecidos para 
verificação da limpeza foram através da filmagem 
e fotografia interna das tubulações, utilizando um 
Boroscópio.

Conclusões 
Os principais resultados obtidos na limpeza 

de tubulações através do método de jateamento 
abrasivo microencapsulado em esponja e preser-
vado com passivante foram a melhoria significati-
va da qualidade do processo de limpeza interna de 
tubulações e grande economia de recursos hídri-
cos, redução de custos e prazo e maior segurança 
na execução das atividades.

As premissas de um novo conceito foram 
consideradas para que todo o processo tivesse 
coerência e sustentação.  Embora a implantação 
do projeto ocorreu na etapa de montagem das tu-
bulações, sendo o ideal no processo de fabricação 
dos spools, podemos observar que o resultado foi 
relevante em vista ao método tradicional. Portanto 
a obtenção destes resultados certificou a metodo-
logia desenvolvida e aplicada no projeto da Uni-
dade de destilação Atmosférica na Refinaria Abreu 
e Lima (RNEST) e possibilitou o término da lim-
peza interna de tubulações antes da completação 
mecânica.
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Resumo: 
Este trabalho surgiu através de algumas 

pesquisas desenvolvidas através do Projeto de Ex-
tensão Letramentos Múltiplos Para Jovens e Adul-
tos (PROEXT\MEC\SISU2014) cujo objetivo é 
estimular a iniciação à docência a partir da con-
strução de um projeto curricular para a Educação 

de Jovens e Adultos (EJA). Neste contexto, justi-
fica-se a inovação pedagógica da utilização de es-
tratégias de leitura para facilitar a aprendizagem da 
Matemática tomando o tratamento da informação 
como tema relevante devido à contextualização 
deste com a vida do educando. Assim, credita-se 
a esta iniciativa a possibilidade de sinalizar para el-
ementos indicativos da qualificação da prática ped-
agógica a partir da promoção de impactos inova-
dores no contexto curricular da EJA.

Introdução 
Com o advento do processo de global-

ização e suas exigências, o ensino da matemática 
tornou-se um dos requisitos indispensáveis para a 
promoção social (CONCEIÇÃO E ALMEIDA, 
2013). Sob este aspecto, ele deve, ao menos em 
princípio, dirigir-se indiscriminadamente a todos 
apresentando-se como fator de democratização e 
possibilidade de ascensão social. Por sua vez, as-
sume, simultaneamente outro papel, o de propul-
sor do sucesso do sujeito. 

 No contexto atual, saber ler e interpretar 
informações toma um lugar de grande relevância 
no meio educacional e, particularmente, na edu-
cação Matemática, admitido sob o estigma das 
dificuldades enfrentadas pelos discentes em apre-
nder. Diuturnamente todo cidadão necessita da 
competência e habilidade em relação à interpre-
tação de informações, sejam elas um mapa, uma 
tabela, um gráfico, ou até mesmo uma imagem. 
Sendo assim, para aprender conceitos matemáti-
cos a leitura é de extrema importância, no qual 
no processo de aprendizagem significativa ela terá 
uma ação reflexiva, exigindo um posicionamento 
do leitor diante novas informações e novas com-
preensões. (RABELO, 2004, p.26).

Levando em conta tais antecedentes o inter-
esse dessa pesquisa foi perceber se o uso de estra-
tégias de leitura  nas aulas de matemática podem 
possibilitar ao aluno  reunir condições para o de-
senvolvimento de seu senso investigativo, articu-
lando  seu conhecimento, fazendo interpretações 
que são necessárias para compreensão dessa tão 
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importante ciência  e  conexões com outras áreas 
do saber. Para o desenvolvimento dessa pesquisa 
utilizamos o método hipotético-dedutivo com 
abordagem quantitativa e qualitativa nas quais se 
admite o tratamento estatístico dos dados para 
uma melhor exposição do resultado. Além de uma 
pesquisa bibliográfica e pesquisa-ação.

Materiais e métodos 
Neste trabalho utilizou-se da pesquisa so-

bre a própria prática docente a partir do modelo 
da pesquisa-ação, ajustando o propósito do ex-
ercício da docência, ao tempo em que se reflete 
sobre a viabilidade do que se projeta para o dia 
a dia deste exercício profissional. No desen-
volvimento da pesquisa destacam as seguintes 
etapas que foram realizadas: 1) Avaliação di-
agnóstica através da aplicação de questionário 
e roda de conversa a identificarem prováveis 
dificuldades dos alunos em relação a conheci-
mentos matemáticos básicos; 2) Encontros para 
o desenvolvimento de atividades específicas de 
aprendizagem a exemplo de: a) problematização 
a partir da leitura de textos recolhidos em jor-
nais e revistas; b) identificação de inferências; c) 
investigação da semântica das palavras; d) res-
olução de problemas; e) Escrita de proposição 
semelhante a partir da leitura de um texto. 

A amostra investigada foi composta por 
alunos do Projeto: letramentos múltiplos para 
EJA (Proext/MEC/Sisu/2014), no Colégio de 
Aplicação da UFS,coordenado pelo Grupo de 
pesquisa (Seppeja/Proex/UFS) no atendimento 
a alunos trabalhadores, característica do público 
da EJA em geral.

Vale destacar que todas as atividades 
desenvolvidas no decorrer da pesquisa foram 
realizadas por meio de encontros, onde foram 
desenvolvidas oficinas pedagógicas. Todos os 
passos dados pelos os escolares foram registra-
dos e posteriormente avaliados, com o intuito 
de perceber se a nova metodologia de ensino 
adotada contribui para a aquisição do saber 
matemático. 

Resultados e Discussão 
No momento primitivo da pesquisa foi 

notório perceber as grandes lacunas  de apren-
dizagem que os discentes possuem, como relação 
a conceitos básicos da matemática. Todavia, a ini-
cial dificuldade para o desenvolvimento da apre-
ndizagem de conceitos matemáticos básicos foi 
substituída, após a adoção de neófito modelo, du-
rante o desenvolvimento do projeto, por avanços 
perceptíveis nos desempenhos dos envolvidos em 
exames diversos para a verificação da aprendiza-
gem, a ressaltar o aproveitamento destes no exame 
do ENEM. Confirma-se a eficiência da perspec-
tiva pedagógica a partir deste elemento positivo, já 
que o conteúdo desenvolvido encontra-se apoiado 
no nível fundamental de ensino, mas sem amar-
ras curriculares e os alunos conseguem êxito em 
exame que os avalia em nível superior ao do en-
sino que lhe é conferido.

Na oportunidade, foi possível observar a 
inclusão dos alunos em espaço interativo de apre-
ndizagem com maior frequência que o habitual; 
identificada a promoção de novo canal de desen-
volvimento cognitivo a despertar o interesse e sen-
so crítico do aluno em relação à referida disciplina 
escolar.

Conclusões 
 Ao concluir este texto, é notório reafirmar 

a necessidade de estratégias de leitura como parte 
do cotidiano das aulas de Matemática, principal-
mente na EJA. Sugere-se então que todos docen-
tes dessa área do conhecimento sejam devidamente 
preparados para compreendê-las e utilizá-las A ex-
ploração da leitura para o avanço do conhecimento 
matemático e referida contextualização dos seus 
conceitos destaca-se como benefício para a aborda-
gem desta disciplina. Isto representa transpor para 
a realidade o que grandes mestres da Educação de-
fendem: o professor deve buscar e estabelecer con-
stante e incansável relação entre texto e contexto, 
não interessa o componente curricular em questão, 
mas contribuir para promoção social do educando, 
especialmente daquele inserido na EJA.
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Resumo 
O Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), oferece bolsas 
de Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI), com 
intuito de incentivar o interesse para a pesquisa e 
o desenvolvimento tecnológico. Este estudo tem 
como objetivo efetuar o mapeamento das bolsas 
de iniciação tecnológica e industrial que se encon-
tram vigentes no Estado de Sergipe até o agosto 
de 2015, oferecidas pelo CNPq. Para isso, foi efet-
uado o mapeamento das bolsas de ITI no banco 
de dados do CNPq. Os resultados revelam que 
existem 6.142 bolsas de ITI, vigentes no Brasil 
até agosto de 2015, sendo 2.202 na área de En-
genharias. A região Nordeste possui 540 bolsas, e 
o Estado de Sergipe possui 29 deste total. Dessa 
forma, o estudo mostrou que ainda é necessário 
aumentar os investimentos quanto aos financia-
mentos de pesquisas no Estado de Sergipe, para 
que pesquisas possam ser realizadas.

Introdução 
Com o crescente desenvolvimento econômi-

co do país, constata-se que é necessário haver 
profissionais qualificados e bem preparados para 
as novas demandas tecnológicas apresentadas no 
cenário mundial. Por isso, surgiu o Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), órgão criado em 1951 visando favorecer e 
incentivar o desenvolvimento da ciência (OLIVEI-
RA, 2013), sendo um órgão ligado ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MAZZA, 2009).

O CNPq, fornece bolsas de Fomento Tec-
nológico e Extensão Inovadora, sendo que as bol-
sas de Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI), tem 
por finalidade incentivar o interesse para a pesqui-
sa e o desenvolvimento tecnológico de estudantes 
do nível médio e superior (CNPq, 2015).

Neste sentido, percebe-se a importância 
do CNPq e os benefícios das bolsas de Iniciação 
Tecnológica e Industrial para estimular o interesse 
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para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico 
no Brasil e em Sergipe. Para isso, utilizou-se o 
mapa de investimentos desenvolvido para verificar 
as bolsas vigentes em Sergipe até agosto de 2015.

Dessa forma, esta pesquisa teve como obje-
tivo efetuar o mapeamento das bolsas de iniciação 
tecnológica e industrial que se encontram vigentes 
no Estado de Sergipe até agosto de 2015, ofereci-
das pelo CNPq.

Materiais e métodos 
Para a realização desta busca de bolsas de 

iniciação tecnológica e industrial, foi utilizado o 
banco de dados do Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico- CNPq. 
Esta pesquisa foi realizada no mês de Setembro 
de 2015.

 Foram contabilizadas as bolsas vigentes 
até agosto de 2015, sendo elaborada como estraté-
gia de busca a combinação do quantitativo de bol-
sas por área de conhecimento, depois por regiões 
brasileiras, da região do nordeste e finalmente as 
bolsas fornecidas ao Estado de Sergipe.

Resultados e Discussão 
Após a análise, dos dados pesquisados, obs-

ervou-se que existem no Brasil até agosto de 2015, 
6.142 bolsas de iniciação tecnológica e industrial, 
sendo a maior parte delas 2.202 bolsas na grande 
área de engenharias. Já a grande área Linguística, 
Letras e Artes foi a que apresentou menor quan-
tidade de bolsas com somente 57 bolsas. Os da-
dos demonstram que ainda há necessidade de um 
maior investimento nas áreas de conhecimentos 
cientifico e tecnológico no Brasil. 

Quando divididas por região, foi utilizado 
a grande área de engenharias por representar um 
maior quantitativo. Por isso, constatou-se que a 
região Sudeste detém o maior número de bolsas 
892 (cerca de 40,51%), seguida da região Sul com 
596, e em terceiro lugar a região Nordeste com 
540 bolsas de ITI, na área de engenharias.

Já no estado de Sergipe, constatou-se que 
existem 29 bolsas de ITI nesta grande área, sendo 

3 em Ciências da Computação, 3 em Engenharia 
Civil, 2 em Engenharia de Materiais e Metalúrgica, 
2 em Engenharia Mecânica, 18 em Engenharia 
Química e 1 em Engenharia Sanitária, conforme 
mostra a Figura 1. Percebe-se diante da figura que 
a área de conhecimento que obteve mais bolsas 
em Sergipe de ITI foi o de Engenharia Química, 
sendo que destas 18 bolsas, 2 foram para o Insti-
tuto de Tecnologia e Pesquisa, 7 foram para Insti-
tuto Federal de Sergipe, 1 foi para a Universidade 
Tiradentes e 8 foram destinadas a Universidade 
Federal de Sergipe.

Figura 1 – Quantitativo de bolsas no Estado de Sergipe 
na Área de Engenharias

Conclusões 
A pesquisa evidenciou que através da 

análise dos dados do mapa de investimentos do 
CNPq, percebeu-se que existem 6.142 bolsas de 
Desenvolvimento Tecnológico e Industrial estão 
sendo financiadas até Agosto de 2015 pelo CNPq. 
A maior parte dessas bolsas, são 2.202 bolsas que 
estão presentes na grande área de engenharias.

Além disso, destacou-se que por região as 
bolsas presentes na grande área de engenharias, 
que a região Sudeste detém o maior número de 
bolsas 892, sendo que o estado de Sergipe, pos-
sui 29 bolsas de (ITI) nesta grande área, a maioria 
foram destinadas ao curso de Engenharia Quími-
ca, com 18 bolsas.
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Resumo: 
Introdução - A Medicina Legal e a Odonto-

logia Legal tem grande importância  no processo 
de identificação, principalmente quando os profis-
sionais da área recebem para análise apenas partes 
do corpo humano ou ossos isolados. O objetivo 
deste estudo foi verificar o dimorfismo sexual e 
estimação da idade através de mensurações em ul-
nas e fíbulas secas de adultos. Material e Métodos 
- Os autores estudaram uma amostra de 160 ulnas 
e 160 fíbulas secas de adultos, sendo 80 do sexo 
masculino e 80 do sexo feminino, que pertence-
ram a indivíduos com idade acima de 20 anos com 
sexo e idade conhecidos com absoluta segurança. 
Os ossos pertencem ao acervo do Laboratório de 
Anatomia Humana da Universidade Tiradentes 
(UNIT). Para este estudo foram realizadas  as se-
guintes mensurações: comprimento total da fíbula 
(cf), peso da fíbula (pf), comprimento total da ulna 

(cu) e peso da ulna (pu). Resultados - De acordo 
com a análise estatística, houve índice de acerto de 
90,1% por regressão logística e 84,37% pela análise 
de função discriminante. Através do teste t houve 
diferença significativa entre as médias nas quatro  
variáveis. Com relação aos intervalos de confiança 
verificou-se que não houve interposição de faix-
as em três variáveis exceto no peso da ulna(pu).  
Utilizou-se  o método da regressão linear múlti-
pla para a predição da idade, constatando que o 
modelo  foi significativo (p=0,0088) utilizando-se 
duas variáveis: pf   e cu. Conclusões - Os resultados 
permitiram uma análise quantitativa dos ossos es-
tudados e seu comportamento em relação ao sexo 
e idade com estabelecimento de metodologia es-
tatística para avaliação futura.

Introdução 
O processo de identificação de pessoas, a 

partir de exames periciais, do segmento cefálico ou 
de partes dele, tem sido de significante importân-
cia para o esclarecimento de fatos de interesse 
jurídico-social (FRANÇA, 1998).   

O capítulo da identificação, considerado 
uma das mais importantes funções do perito Médi-
co e Odontolegal, é muito vasto e complexo, não 
podendo ser confundido com reconhecimento. 
Este último trata-se de um procedimento empíri-
co baseado apenas em conhecimento prévio, cuja 
base de sustentação é unicamente testemunhal 
(GALVÃO, 1998).

A investigação do esqueleto, em algumas 
situações, pode fornecer elementos importantes 
para a  identificação do sexo  de uma pessoa. Es-
sas situações podem se tratar  de um indivíduo 
vivo,  cadáver cronologicamente recente,  cadáver 
em processo de putrefação ou de esqueletização,  
carbonizados,  esqueleto completo ou  partes dele, 
como por exemplo o crânio (FRANCESQUINI 
JUNIOR  et al., 2007).

A estimativa do sexo é um dos quatro pilares 
do protocolo antropológico, que consiste da análise 
métrica e avaliação visual das características do es-
queleto, do crânio e da pelve. Desse modo, quanto 
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mais mensurações e dados forem observados num 
laudo, mais confiável será o resultado (KIMMER-
LE; ROSS; SLICE, 2008; GALVÃO, 1998).

Os ossos longos, como a fíbula e a ulna, 
tem sido alvo de estudos para o estabelecimento 
de dados biotipológicos como sexo, idade e esta-
tura. Alguns autores têm estudado o dimorfismo 
sexual através da análise morfométrica destes os-
sos (BARBOREMA; VANRELL; QUELUZ,  
2010; WANG, 2012). 

Na verdade, o grande problema que en-
volve a Antropologia Forense é a variabilidade 
morfológica e métrica que ocorre em populações 
diferentes, devido a fatores climáticos, alimentares 
e sócio-organizacionais, sendo necessária a realiza-
ção de mais estudos em nossa população (VEY-
RE-GOULET et al., 2008).

O presente estudo é uma tentativa de veri-
ficar o dimorfismo sexual e estimar a idade através 
de medidas lineares e peso de fíbulas e  ulnas secas 
de adultos.

Materiais e métodos 
Foram utilizados  para o estudo 160 fíbulas e 

160 ulnas secas de adultos, sendo 80 do sexo femi-
nino e 80 do sexo masculino, todos maiores de 20 
anos de idade. Os  ossos foram obtidos de acordo 
com a lei Nº 8501 de 1992, que trata do uso de cadá-
veres não reclamados para uso em estudos e pesqui-
sas. Para a obtenção das medidas foi utilizada uma 
tábua osteométrica graduada em milímetros e uma 
balança digital de precisão graduada em gramas da 
marca Camry, modelo EK 5055. Foram tomadas 
as seguintes medidas lineares: comprimento total 
da ulna (cu),peso da ulna (pu), comprimento total da 
fíbula (cf) e peso da fíbula (pf). A amostra foi estatisti-
camente tratada utilizando-se os seguintes métodos: 
para predição do sexo foi  utilizado  o teste t, para 
comparação das médias e intervalo de confiança, re-
gressão logística, análise de função discriminante e o 
método da regressão linear múltipla, este último para 
estimativa da idade. Em todos os testes utilizados foi 
adotado um nível de significância de 5% e os cálculos 
foram realizados com o uso do sistema SAS.

Resultados e Discussão 
A análise de variância dos dados mostrou 

que os indivíduos do sexo masculino apresentaram 
médias das variáveis maiores que as do sexo femi-
nino. De acordo com o teste t, ocorreu diferença 
significativa das médias nas quatro variáveis. Os 
intervalos de confiança de três variáveis se apre-
sentaram desconexos, ou seja, não houve inter-
posição de faixas, indicando que estas  variáveis 
apresentam bons indícios para discriminação do 
sexo a partir das medidas realizadas, exceto na 
variável peso da ulna (pu). Para a análise discrimi-
nante, foram construídas duas equações a partir 
dos dados encontrados.

A avaliação da capacidade de discriminação 
foi obtida através de um processo de ressubstitu-
ição ou reclassificação no qual os dados conduzi-
ram a uma estimativa do sexo.  Por este processo, 
houve índice de acerto da ordem de 87,50% para 
o sexo feminino e 81,25% para o sexo mascu-
lino, apresentando  uma taxa total de acertos de  
84,37%, superior  àquela obtida em dependência 
do acaso, que seria de 50%.

Pela regressão logística, partindo do estudo 
de seleção das  variáveis através do método Step-
wise, foi verificado que para apoiar a decisão de 
seleção do sexo seria adequado o uso de duas das 
quatro variáveis: pf  e pu. Através deste método, foi 
atingido um índice de concordância de 90,1%. 

 A  estimativa da idade foi realizada através 
de um modelo de regressão linear múltipla, que foi 
iniciado através da análise de variância do modelo 
de regressão.  De acordo com os dados, foi con-
statado que o modelo de predição da idade   foi 
significativo quando utilizadas as variáveis pf  e cu 
(p: 0,0088). A partir dos dados foi possível a elab-
oração de duas fórmulas para predição da idade, 
uma para o sexo masculino e outra para o sexo 
feminino.

Conclusões 
A metodologia realizada para a estimativa 

do sexo através de medidas em ulnas e fíbulas, de 
acordo com os resultados da técnica da regressão 
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logística, com a amostra utilizada,  obteve-se ín-
dice de  acerto de 90,1%. A amostra foi também, 
durante a investigação, submetida à análise de fun-
ção discriminante, por média e pelo intervalo de 
confiança. Quanto à estimativa da idade, o mod-
elo  apresentou significância estatística. É possível 
que metodologias como a empregada no presente 
estudo, isolada ou ao lado de outras, possam vir 
a contribuir para o acerto de pesquisas sobre a in-
vestigação do sexo dentro da Medicina  Legal e de 
outros campos de estudo afins.   
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Resumo 
Este projeto objetivou avaliar o efeito da 

corrente interferencial (CI) na funcionalidade em 
pacientes com FM. Trata-se de um estudo pro-
spectivo controlado por placebo, com distribuição 
aleatória, sendo incluídos no estudo 29 pacientes 
fibromiálgicos, do gênero feminino, com idades 
entre 18 e 60 anos não submetidas a nenhum trata-
mento fisioterapêutico. As pacientes foram recru-
tadas no ambulatório do Hospital Universitário 
da Universidade Federal de Sergipe e distribuídas 
aleatoriamente entre três grupos: Intensidade Mo-
tora; Intensidade Sensorial e Placebo. Para verifi-
car o efeito do tratamento foram utilizados os se-
guintes métodos de mensuração: Questionário de 
Impacto da Fibromialgia (QIF) e Fadiga. Quando 
analisada a QIF, observou-se diferença significa-
tiva no grupo intensidade motora, na avaliação 
intragrupo (p=0,01). Entretanto, nas análises in-
tergrupo não houve diferença significativa no pré-
tratamento e no pós-tratamento (p>0,05). Quanto 
à fadiga, houve resultados significativos na análise 
intra-grupo motor (p=0,02) e sem significância 
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estatística na análise inter-grupo (p>0,05 para as 
análises inter-grupo pré-tratamento e inter-grupo 
pós tratamento). Apesar de não oferecer resul-
tados significativos intergrupo, a CI apresentou 
diferença significativa na redução do impacto da 
doença no grupo intensidade motora. Os resulta-
dos sugerem que quando utilizada em altas intensi-
dades a CI traz benefícios em relação à diminuição 
da fadiga de mulheres fibromiálgicas.

Introdução 
A fibromialgia (FM) é uma síndrome re-

umática que afeta milhões de pessoas no mundo, 
com predominância do sexo feminino, de etiolo-
gia específica desconhecida, caracterizada por dor 
musculoesquelética crônica difusa, somada a pon-
tos dolorosos específicos à palpação(1). Vitorino et 
al.(2) demonstram que terapias não-farmacológicas 
têm sido eficazes na redução da dor e aumento da 
capacidade funcional e qualidade de vida desses 
pacientes. A Corrente Interferencial (CI) é uma 
terapia não-farmacológica, e sua modalidade de 
eletroestimulação é eficaz no alívio da dor(3). Este 
estudo justifica-se pela deficiente comprovação 
científica em verificar o real efeito da CI na funcio-
nalidade em indivíduos fibromiálgicos. Além disso, 
pouco se conhece sobre os parâmetros ideais de 
estimulação da CI. Pouco se têm investigado so-
bre a intensidade (ou amplitude de pulso) dessa 
corrente.

Casuística e métodos 
Trata-se de um estudo prospectivo contro-

lado por placebo, com distribuição aleatória. A ca-
suística foi composta por 30 pacientes fibromiál-
gicos, do gênero feminino. Todas as participantes 
foram previamente diagnosticadas de acordo com 
os critérios de classificação do American College 
Rheumatology ACR, com idade entre 18 e 60 anos 
e que não realizassem tratamento fisioterapêutico. 
As pacientes foram distribuídas aleatoriamente em 
três grupos: Intensidade Sensorial; Intensidade 
Motora; Placebo. Foram realizadas 10 sessões 
de aplicação da CI (30 minutos), duas vezes por 

semana, totalizando 05 semanas de tratamento. 
Duas correntes de média frequência foram apli-
cadas, uma de 4000 Hz e outra de 4100 Hz, que 
interagiram entre si para gerar uma frequência de 
amplitude modulada de 100 Hz. Após a estimula-
ção, os sujeitos foram reavaliados. Os métodos de 
mensuração foram: Questionário de Impacto da 
Fibromialgia (QIF) e Escala de Fadiga. Os dados 
obtidos foram analisados estatisticamente utilizan-
do o programa SPSS, versão 15.0. Para verificação 
da normalidade dos dados, foi utilizado o teste de 
Shapiro-Wilk, seguindo uma análise paramétrica. 
O teste t de Student foi utilizado para comparação 
dos resultados encontrados, antes e após o trata-
mento, nos questionários e escalas aplicados e o 
teste ANOVA de um fator para análise intergrupo, 
antes e após o tratamento com CI. Além disso, os 
dados foram descritos como média ± erro padrão. 
Os demais testes estão em análise estatística. Esse 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa da Universidade Federal de Sergipe (UFS) 
sob o protocolo CAAE 16037113.0.0000.5546. 
Os sujeitos somente foram incluídos no estudo 
mediante assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE).

Resultados e Discussão 
Foram avaliados 46 pacientes, sendo que 

desse total, foram excluídas 17 participantes dev-
ido à dificuldade de transporte (n=08), concilia-
ção com as atividades do trabalho (n=05), gravi-
dez (n=02) e desistência (n=02). Sendo assim, 29 
voluntárias foram alocadas nos três grupos dessa 
pesquisa. Quando analisada a QIF, observou-se 
diferença significativa no grupo intensidade mo-
tora na avaliação intragrupo (p=0,01), apontando 
que a CI, nesse grupo, possui eficácia em relação à 
dor, incapacidade funcional, ansiedade, depressão 
e bem-estar global. Entretanto, nas análises inter-
grupo não houve diferença significativa no pré-
tratamento e no pós-tratamento (p>0,05). Há 
poucos estudos envolvendo a CI, por isso, para 
construir uma correlação com os dados da pes-
quisa, foi utilizado o estudo de Mutlu et al. (5), que 
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usou a QIF para avaliar a eficácia do exercício su-
pervisionado somado a Estimulação Elétrica Ner-
vosa Transcutânea (TENS) em 60 mulheres com 
FM, constatando melhora no aspecto qualidade 
de vida das pacientes. Assemelhando-se, dessa 
forma, aos resultados encontrados no presente 
estudo, que revelam a eficácia da CI em relação à 
dor, incapacidade funcional, ansiedade, depressão 
e bem-estar global, descritos pelo QIF, no grupo 
intensidade motora. Para mensurar a fadiga foi 
utilizada uma escala de 11 pontos, adaptada da es-
cala de intensidade numérica de fadiga, composta 
por números de 0 a 10, indicado pelas pacientes 
para demonstrar como elas se sentiam antes e 
após a aplicação das 10 sessões do protocolo de 
tratamento. Sendo 0 “nenhuma fadiga” e 10 “pior 
fadiga imaginável”. Os resultados encontrados 
foram significativos na análise intra-grupo motor 
(p=0,02) e sem significância estatística na análise 
inter-grupo (p>0,05 para as análises inter-grupo 
pré-tratamento e inter-grupo pós tratamento), 
corroborando com o estudo de Dailey et al.(6), que 
percebeu a redução da fadiga após a aplicação da 
TENS em 43 pacientes com FM.

Conclusões 
A utilização a CI trouxe diferença significa-

tiva na redução do impacto da doença no grupo 
intensidade motora, apesar de não demonstrar 
diferença significativa nas análises intergrupo no 
pré-tratamento e no pós-tratamento. Na análise da 
fadiga foram encontrados resultados significativos 
intra-grupo motor. Isso sugere que, quando uti-
lizada em altas intensidades a CI traz benefícios 
em relação à diminuição da fadiga de mulheres 
fibromiálgicas. Além disso, outros métodos de 
mensuração estão sendo avaliados, como parte do 
projeto de pesquisa realizado na instituição.
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Resumo: 
Introdução - A Medicina Legal e a Odonto-

logia Legal tem grande importância  no processo de 
identificação, principalmente quando os profission-
ais da área recebem para análise apenas partes do 
corpo humano ou ossos isolados. O objetivo deste 
estudo é verificar o dimorfismo sexual e estimação 
da idade através de mensurações em rádios secos de 
adultos. Material e Métodos - Os autores estudaram 
uma amostra de 160 rádios secos, sendo 80 do sexo 
masculino e 80 do sexo feminino, que pertenceram 
a indivíduos com idade acima de 20 anos com sexo 
e idade conhecidos com absoluta segurança. Os os-
sos pertencem ao acervo do Laboratório de Anato-
mia Humana da Universidade Tiradentes (UNIT). 
Para este estudo foram realizadas  as seguintes men-
surações: comprimento total (ctr), diâmetro da cir-
cunferência articular do rádio (dcar) e peso do rádio 
(pr). Resultados - De acordo com a análise estatísti-
ca, houve índice de acerto de 89,9% por regressão 
logística e 82,4% pela análise de função discrimi-
nante. Através do teste t houve diferença significa-
tiva entre as médias nas três  variáveis. Com relação 
aos intervalos de confiança verificou-se que não 
houve interposição de faixas nas três variáveis tam-
bém.  Utilizou-se também o método da regressão 
linear múltipla para a predição da idade, constatan-
do que o modelo  não foi significativo (p=0,1514), 
muito pouco da variação da idade está associada às 
variações das medidas efetuadas. Conclusões - Os 
resultados permitiram uma análise quantitativa dos 
ossos estudados e seu comportamento em relação 
ao sexo e idade com estabelecimento de metodolo-
gia estatística para avaliação futura.

Introdução 
O processo de identificação de pessoas, a 

partir de exames periciais, do segmento cefálico ou 
de partes dele, tem sido de significante importân-

cia para o esclarecimento de fatos de interesse 
jurídico-social (FRANÇA, 1998).   

O capítulo da identificação, considerado 
uma das mais importantes funções do perito Médi-
co e Odontolegal, é muito vasto e complexo, não 
podendo ser confundido com reconhecimento. 
Este último trata-se de um procedimento empíri-
co baseado apenas em conhecimento prévio, cuja 
base de sustentação é unicamente testemunhal 
(GALVÃO, 1998).

A investigação do esqueleto, em algumas 
situações, pode fornecer elementos importantes 
para a  identificação do sexo  de uma pessoa. Es-
sas situações podem se tratar  de um indivíduo 
vivo,  cadáver cronologicamente recente,  cadáver 
em processo de putrefação ou de esqueletização,  
carbonizados,  esqueleto completo ou  partes dele, 
como por exemplo o crânio (FRANCESQUINI 
JUNIOR  et al., 2007).

A estimativa do sexo é um dos quatro pi-
lares do protocolo antropológico, que consiste da 
análise métrica e avaliação visual das características 
do esqueleto, do crânio e da pelve. Desse modo, 
quanto mais mensurações e dados forem obser-
vados num laudo, mais confiável será o resultado 
(KIMMERLE; ROSS; SLICE, 2008; GALVÃO, 
1998).

Os ossos longos, como o rádio, tem sido 
alvo de estudos para o estabelecimento de dados 
biotipológicos como sexo e estatura. Alguns au-
tores têm estudado o dimorfismo sexual através 
da análise morfométrica destes ossos (BARRIER; 
L`ABBÉ, 2008; BERRIZBEITIA, 1989). 

Na verdade, o grande problema que en-
volve a Antropologia Forense é a variabilidade 
morfológica e métrica que ocorre em populações 
diferentes, devido a fatores climáticos, alimentares 
e sócio-organizacionais, sendo necessária a realiza-
ção de mais estudos em nossa população (VEY-
RE-GOULET et al., 2008).

O presente estudo é uma tentativa de veri-
ficar o dimorfismo sexual e estimar a idade através 
de medidas lineares e do peso de rádios secos de 
adultos.
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Materiais e métodos 
Foram utilizados para o estudo 160 rádios 

secos de adultos, sendo 80 do sexo feminino e 80 
do sexo masculino, todos maiores de 20 anos de 
idade. Os  rádios foram obtidos de acordo com a 
lei Nº 8501 de 1992, que trata do uso de cadáveres 
não reclamados para uso em estudos e pesquisas. 
Para a obtenção das medidas foi utilizada uma 
tábua osteométrica graduada em milímetros e uma 
balança digital de precisão graduada em gramas da 
marca Camry, modelo EK 5055. Foram tomadas 
as seguintes medidas lineares: comprimento total 
do rádio (ctr), diâmetro da circunferência articular 
do rádio (dcar) e peso do rádio (pr). A amostra foi 
estatisticamente tratada utilizando-se os seguintes 
métodos: para predição do sexo foi  utilizado  o 
teste t, para comparação das médias e intervalo 
de confiança, regressão logística, análise de fun-
ção discriminante e o método da regressão linear 
múltipla, este último para estimativa da idade. Em 
todos os testes utilizados foi adotado um nível de 
significância de 5% e os cálculos foram realizados 
com o uso do sistema SAS.

Resultados e Discussão 
A análise de variância dos dados mostrou 

que os indivíduos do sexo masculino apresenta-
ram médias das variáveis maiores que as do sexo 
feminino. De acordo com o teste t, ocorreu dife-
rença significativa das médias nas três variáveis. 
Os intervalos de confiança de todas as variáveis se 
apresentaram desconexos, ou seja, não houve in-
terposição de faixas, indicando que estas  variáveis 
apresentam bons indícios para discriminação do 
sexo a partir das medidas realizadas. Para a análise 
discriminante, foram construídas duas equações a 
partir dos dados encontrados.

A avaliação da capacidade de discriminação 
foi obtida através de um processo de ressubstitu-
ição ou reclassificação no qual os dados conduzi-
ram a uma estimativa do sexo.  Por este processo, 
houve índice de acerto da ordem de 82,3% para 
o sexo feminino e 82,5% para o sexo masculino, 
apresentando  uma taxa total de acertos de  82,4%, 

superior  àquela obtida em dependência do acaso, 
que seria de 50%.

Pela regressão logística, partindo do es-
tudo de seleção das  variáveis através do método 
Stepwise, foi verificado que para apoiar a decisão 
de seleção do sexo seria adequado o uso de duas 
variáveis: pr e dcar. Através deste método, foi atin-
gido um índice de concordância de 89,9%. 

 A  estimativa da idade foi realizada através 
de um modelo de regressão linear múltipla, que foi 
iniciado através da análise de variância do modelo 
de regressão.  De acordo com os dados, foi con-
statado que o modelo de predição da idade  não 
foi significativo para todas as variáveis(p: 0,1514).

Conclusões 
A metodologia realizada para a estimativa do 

sexo através de medidas em rádios secos de adultos, 
de acordo com os resultados da técnica da regressão 
logística, com a amostra utilizada,  obteve-se índice 
de  acerto de 89,9%. A amostra foi também, durante 
a investigação, submetida à análise de função discrimi-
nante, por média e pelo intervalo de confiança. Quan-
to à estimativa da idade, o modelo não apresentou 
significância estatística. É possível que metodologias 
como a empregada no presente estudo, isolada ou ao 
lado de outras, possam vir a contribuir para o acerto 
de pesquisas sobre a investigação do sexo dentro da 
Medicina  Legal e de outros campos de estudo afins. 
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Resumo: 
Introdução - A Medicina Legal e a Odonto-

logia Legal tem grande importância  no processo de 
identificação, principalmente quando os profission-
ais da área recebem para análise apenas partes do 
corpo humano ou ossos isolados. O objetivo deste 
estudo é verificar o dimorfismo sexual e estimação 
da idade através de mensurações em tíbias e fíbulas 
secas de adultos. Material e Métodos - Os autores 
estudaram uma amostra de 139 tíbias e 139 fíbu-
las secas de adultos, sendo 75 do sexo masculino e 
64 do sexo feminino, que pertenceram a indivíduos 
com idade acima de 20 anos com sexo e idade con-
hecidos com absoluta segurança. Os ossos perten-
cem ao acervo do Laboratório de Anatomia Huma-
na da Universidade Tiradentes (UNIT). Para este 
estudo foram realizadas  as seguintes mensurações: 
comprimento total da tíbia (ctt), peso da tíbia (pt), 
comprimento total da fíbula (ctf) e peso da fíbula 
(pf). Resultados - De acordo com a análise estatísti-
ca, houve índice de acerto de 79,8% por regressão 
logística e 75,73% pela análise de função discrimi-
nante. Através do teste t houve diferença significa-
tiva entre as médias nas quatro variáveis. Com rela-
ção aos intervalos de confiança verificou-se que não 
houve interposição de faixas nas quatro variáveis 
também.  Utilizou-se  o método da regressão linear 
múltipla para a predição da idade, constatando que 
o modelo  não foi significativo (p=0,2907), muito 
pouco da variação da idade está associada às varia-
ções das medidas efetuadas. Conclusões - Os resul-
tados permitiram uma análise quantitativa dos os-
sos estudados e seu comportamento em relação ao 
sexo e idade com estabelecimento de metodologia 
estatística para avaliação futura.

Introdução 
O processo de identificação de pessoas, a 

partir de exames periciais, do segmento cefálico ou 
de partes dele, tem sido de significante importân-
cia para o esclarecimento de fatos de interesse 
jurídico-social (FRANÇA, 1998).   

O capítulo da identificação, considerado 
uma das mais importantes funções do perito Médi-
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co e Odontolegal, é muito vasto e complexo, não 
podendo ser confundido com reconhecimento. 
Este último trata-se de um procedimento empíri-
co baseado apenas em conhecimento prévio, cuja 
base de sustentação é unicamente testemunhal 
(GALVÃO, 1998).

A investigação do esqueleto, em algumas 
situações, pode fornecer elementos importantes 
para identificação do sexo  de uma pessoa. Essas 
situações podem se tratar de um indivíduo vivo,  
cadáver cronologicamente recente,  cadáver em 
processo de putrefação ou de esqueletização,  car-
bonizados,  esqueleto completo ou  partes dele, 
como por exemplo o crânio (FRANCESQUINI 
JUNIOR  et al., 2007).

A estimativa do sexo é um dos quatro pilares 
do protocolo antropológico, que consiste da análise 
métrica e avaliação visual das características do es-
queleto, do crânio e da pelve. Desse modo, quanto 
mais mensurações e dados forem observados num 
laudo, mais confiável será o resultado (KIMMER-
LE; ROSS; SLICE, 2008; GALVÃO, 1998).

Os ossos longos, como a tíbia e a fíbula, tem 
sido alvo de estudos para o estabelecimento de da-
dos biotipológicos como sexo e estatura. Alguns 
autores têm estudado o dimorfismo sexual através 
da análise morfométrica destes ossos (BARBO-
REMA, M.L; VANRELL, J.P; QUELUZ, D, 2010; 
HOLLAND, T.D., 1991; WÜST, 2010).

Na verdade, o grande problema que en-
volve a Antropologia Forense é a variabilidade 
morfológica e métrica que ocorre em populações 
diferentes, devido a fatores climáticos, alimentares 
e sócio-organizacionais, sendo necessária a realiza-
ção de mais estudos em nossa população (VEY-
RE-GOULET et al., 2008).

O presente estudo é uma tentativa de verificar 
o dimorfismo sexual e estimar através de medidas lin-
eares e peso de tíbias e fíbulas secas de adultos.

Materiais e métodos 
Foram utilizados para o estudo 139 tíbias 

e 139 fíbulas secas de adultos, sendo 64 do sexo 
feminino e 75 do sexo masculino, todos maiores 

de 20 anos de idade. Os ossos foram obtidos de 
acordo com a lei Nº 8501 de 1992, que trata do uso 
de cadáveres não reclamados para uso em estudos 
e pesquisas. Para a obtenção das medidas foi uti-
lizada uma tábua osteométrica graduada em milí-
metros e uma balança digital de precisão graduada 
em gramas da marca Camry, modelo EK 5055. 
Foram tomadas as seguintes medidas lineares: 
comprimento total da tíbia (ctt),peso da tíbia (pt), 
comprimento total da fíbula(ctf) e peso da fíbula 
(pf). A amostra foi estatisticamente tratada utilizan-
do-se os seguintes métodos: para predição do sexo 
foi utilizado  o teste t, para comparação das médias 
e intervalo de confiança, regressão logística, análise 
de função discriminante e o método da regressão 
linear múltipla, este último para estimativa da idade. 
Em todos os testes utilizados foi adotado um nível 
de significância de 5% e os cálculos foram realiza-
dos com o uso do sistema SAS.

Resultados e Discussão 
A análise de variância dos dados mostrou 

que os indivíduos do sexo masculino apresenta-
ram médias das variáveis maiores que as do sexo 
feminino. De acordo com o teste t, ocorreu dife-
rença significativa das médias nas três variáveis. 
Os intervalos de confiança de todas as variáveis se 
apresentaram desconexos, ou seja, não houve in-
terposição de faixas, indicando que estas variáveis 
apresentam bons indícios para discriminação do 
sexo a partir das medidas realizadas. Para a análise 
discriminante, foram construídas duas equações a 
partir dos dados encontrados.

A avaliação da capacidade de discriminação 
foi obtida através de um processo de ressubstitu-
ição ou reclassificação no qual os dados conduzi-
ram a uma estimativa do sexo.  Por este processo, 
houve índice de acerto da ordem de 78,13% para 
o sexo feminino e 73,33% para o sexo masculino, 
apresentando uma taxa total de acertos de  75,73%, 
superior  àquela obtida em dependência do acaso, 
que seria de 50%.

Pela regressão logística, partindo do estudo 
de seleção das variáveis através do método Stepwise, 
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foi verificado que para apoiar a decisão de seleção 
do sexo seria adequado o uso de uma das quatro 
variáveis: pt.Através deste método, foi atingido um 
índice de concordância de 79,8%. 

A estimativa da idade foi realizada através 
de um modelo de regressão linear múltipla, que foi 
iniciado através da análise de variância do modelo 
de regressão.  De acordo com os dados, foi con-
statado que o modelo de predição da idade não foi 
significativo para todas as variáveis(p: 0,2907).

Conclusões
A metodologia realizada para a estimativa 

do sexo através de medidas em tíbias e fíbulas 
secas de adultos, de acordo com os resultados 
da técnica da regressão logística, com a amostra 
utilizada,obteve-se índice de  acerto de 79,8%. 
A amostra foi também, durante a investigação, 
submetida à análise de função discriminante, por 
média e pelo intervalo de confiança. Quanto à es-
timativa da idade, o modelo não apresentou sig-
nificância estatística. É possível que metodologias 
como a empregada no presente estudo, isolada ou 
ao lado de outras, possam vir a contribuir para o 
acerto de pesquisas sobre a investigação do sexo 
dentro da Medicina Legal e de outros campos de 
estudo afins.   
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Resumo: 
Introdução - A Medicina Legal e a Odonto-

logia Legal tem grande importância  no processo 
de identificação, principalmente quando os profis-
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sionais da área recebem para análise apenas partes 
do corpo humano ou ossos isolados. O objetivo 
deste estudo é verificar o dimorfismo sexual e esti-
mação da idade através de mensurações angulares 
utilizando mandíbulas secas de adultos. Material 
e Métodos - Os autores estudaram uma amostra 
de 189 mandíbulas secas, sendo 108 do sexo mas-
culino e 81 do sexo feminino, que pertenceram a 
indivíduos com idade acima de 20 anos com sexo 
e idade conhecidos com absoluta segurança. Os 
ossos pertencem ao acervo do Laboratório de 
Anatomia Humana da Universidade Tiradentes 
(UNIT). Para este estudo foram realizadas  as se-
guintes mensurações: ângulo mandibular (am) e ân-
gulo da incisura mandibular (aim). Resultados - De 
acordo com a análise estatística, houve índice de 
acerto de 60,5% por regressão logística e 60,19% 
pela análise de função discriminante. Através do 
teste t houve diferença significativa entre as mé-
dias da variável am (p=0,0027) não ocorrendo o 
mesmo na variável aim (p=0,7742). Com relação 
aos intervalos de confiança verificou-se que houve 
interposição de faixas nas duas variáveis.  Utilizou-
se também o método da regressão linear múltipla 
para a predição da idade, constatando que o mod-
elo  não foi significativo (p=0,1042), muito pouco 
da variação da idade está associada às variações 
das medidas efetuadas. Conclusões - Os resulta-
dos permitiram uma análise quantitativa dos os-
sos estudados e seu comportamento em relação ao 
sexo e idade com estabelecimento de metodologia 
estatística para avaliação futura.

Introdução 
O processo de identificação de pessoas, a 

partir de exames periciais, do segmento cefálico ou 
de partes dele, tem sido de significante importân-
cia para o esclarecimento de fatos de interesse 
jurídico-social (FRANÇA, 1998).   

O capítulo da identificação, considerado 
uma das mais importantes funções do perito Médi-
co e Odontolegal, é muito vasto e complexo, não 
podendo ser confundido com reconhecimento. 
Este último trata-se de um procedimento empíri-

co baseado apenas em conhecimento prévio, cuja 
base de sustentação é unicamente testemunhal 
(GALVÃO, 1998).

A investigação do crânio, em algumas situa-
ções, pode fornecer elementos importantes para 
a  identificação do sexo  de uma pessoa. Essas 
situações podem se tratar  de um indivíduo vivo,  
cadáver cronologicamente recente,  cadáver em 
processo de putrefação ou de esqueletização,  car-
bonizados,  esqueleto completo ou  partes dele, 
como por exemplo o crânio (FRANCESQUINI 
JUNIOR  et al., 2007).

A estimativa do sexo é um dos quatro pi-
lares do protocolo antropológico, que consiste da 
análise métrica e avaliação visual das características 
do esqueleto, do crânio e da pelve. Desse modo, 
quanto mais mensurações e dados forem obser-
vados num laudo, mais confiável será o resultado 
(KIMMERLE; ROSS; SLICE, 2008; GALVÃO, 
1998). 

A mandíbula também é um importante ref-
erencial no momento da determinação do sexo. 
No sexo masculino, se apresenta robusta, as in-
serções musculares do masséter e do pterigóideo 
medial são mais evidentes. Há diferenças signifi-
cativas entre os sexos quando se compara o peso 
da mandíbula e a forma da base mandibular entre 
indivíduos do sexo masculino e feminino ( LIMA; 
GALVÃO; ALVES, 2008).

Na verdade, o grande problema que en-
volve a Antropologia Forense é a variabilidade 
morfológica e métrica que ocorre em populações 
diferentes, devido a fatores climáticos, alimentares 
e sócio-organizacionais, sendo necessária a realiza-
ção de mais estudos em nossa população (VEY-
RE-GOULET et al., 2008).

O presente estudo é uma tentativa de verifi-
car o dimorfismo sexual e estimar a idade, exami-
nando mandíbulas secas de adultos.

Materiais e métodos 
Foram utilizados para o estudo 189 man-

díbulas secas, sendo 81 do sexo feminino e 108 
do sexo masculino, todas maiores de 20 anos de 
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idade. As mandíbulas foram obtidas de acordo 
com a lei Nº 8501 de 1992, que trata do uso de 
cadáveres não reclamados para uso em estudos e 
pesquisas. Para a obtenção das medidas foi utiliza-
do  um transferidor e uma grafite. Foram tomadas 
as seguintes medidas angulares: ângulo mandibu-
lar e ângulo da incisura mandibular. A amostra foi 
estatisticamente tratada utilizando-se os seguintes 
métodos: para predição do sexo foi  utilizado  o 
teste t, para comparação das médias e intervalo 
de confiança, regressão logística, análise de fun-
ção discriminante e o método da regressão linear 
múltipla, este último para estimativa da idade. Em 
todos os testes utilizados foi adotado um nível de 
significância de 5% e os cálculos foram realizados 
com o uso do sistema SAS.

Resultados e Discussão 
A análise de variância dos dados mostrou 

que os indivíduos do sexo masculino apresenta-
ram médias das variáveis maiores que as do sexo 
feminino. De acordo com o teste t, ocorreu dife-
rença significativa das médias na variável am, não 
ocorrendo o mesmo na variável aim. Os intervalos 
de confiança de todas as variáveis se apresentaram 
desconexos, ou seja, não houve interposição de 
faixas, indicando que estas variáveis apresentam 
bons indícios para discriminação do sexo a par-
tir das medidas realizadas. Para a análise discrimi-
nante, foram construídas duas equações a partir 
dos dados encontrados.

A avaliação da capacidade de discriminação 
foi obtida através de um processo de ressubstitu-
ição ou reclassificação no qual os dados conduzi-
ram a uma estimativa do sexo.  Por este processo, 
houve índice de acerto da ordem de 59,26% para 
o sexo feminino e 60,19% para o sexo mascu-
lino, apresentando  uma taxa total de acertos de  
59,72%, superior  àquela obtida em dependência 
do acaso, que seria de 50%.

Pela regressão logística, partindo do es-
tudo de seleção das  variáveis através do método 
Stepwise, foi verificado que para apoiar a decisão 
de seleção do sexo seria adequado o uso de uma 

das duas variáveis medidas: ângulo mandibular. 
Através deste método, foi atingido um índice de 
concordância de 60,5%. 

 A  estimativa da idade foi realizada através 
de um modelo de regressão linear múltipla, que foi 
iniciado através da análise de variância do modelo 
de regressão.  De acordo com os dados, foi con-
statado que o modelo de predição da idade  não 
foi significativo para todas as variáveis(p: 0,1042).

Conclusões 
A metodologia realizada para a estimativa 

do sexo através de medidas em mandíbulas secas 
de adultos, de acordo com os resultados da técnica 
da regressão logística, com a amostra utilizada, 
obteve-se índice de  acerto de 60,5%. A amostra 
foi também, durante a investigação, submetida à 
análise de função discriminante, por média e pelo 
intervalo de confiança. Quanto à estimativa da 
idade, o modelo do estudo  não apresentou sig-
nificância estatística. É possível que metodologias 
como a empregada no presente estudo, isolada ou 
ao lado de outras, possam vir a contribuir para o 
acerto de pesquisas sobre a investigação do sexo 
dentro da Medicina  Legal e de outros campos de 
estudo afins.   
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Resumo: 
Introdução - A Odontologia Legal tem 

grande importância no processo de identificação, 
principalmente quando os profissionais da área 
recebem para análise apenas a porção cefálica do 
corpo. O objetivo deste estudo é verificar o dimor-
fismo sexual e estimação da idade através de men-

surações faciais. Material e Métodos - Os autores 
estudaram uma amostra de 149 crânios secos, sen-
do 80 masculinos e 69 femininos, que pertenceram 
a indivíduos com idade acima de 20 anos, e com 
sexo e idade conhecidos com absoluta segurança. 
Foram realizadas as seguintes mensurações: a al-
tura Basiobregmática e longitude Glabelo-meta-
lambda.Resultados - De acordo com a análise 
estatística, houve índice de acerto de 73,0% por 
regressão logística e 66,98% pela análise discrimi-
nante. Foi também verificada a média e intervalo 
de confiança através do teste t e utilizado o mé-
todo da regressão linear múltipla para a predição 
da idade, constatando que o modelo não apresen-
tou significância em todas as variáveis. (p=0,7139). 
Conclusões - Os resultados permitiram a elabora-
ção de metodologia estatística para o diagnóstico 
do sexo e idade em observações futuras.

Introdução 
O processo de identificação de pessoas, a 

partir de exames periciais, do segmento cefálico ou 
de partes dele, tem sido de significante importân-
cia para o esclarecimento de fatos de interesse 
jurídico-social (FRANÇA, 1998).   

O capítulo da identificação, considerado 
uma das mais importantes funções do perito Médi-
co e Odontolegal, é muito vasto e complexo, não 
podendo ser confundido com reconhecimento. 
Este último trata-se de um procedimento empíri-
co baseado apenas em conhecimento prévio, cuja 
base de sustentação é unicamente testemunhal 
(GALVÃO, 1998).

A investigação do crânio, em algumas situa-
ções, pode fornecer elementos importantes para 
a identificação do sexo  de uma pessoa. Essas 
situações podem se tratar de um indivíduo vivo,  
cadáver cronologicamente recente,  cadáver em 
processo de putrefação ou de esqueletização,  car-
bonizados,  esqueleto completo ou  partes dele, 
como por exemplo o crânio (FRANCESQUINI 
JUNIOR  et al., 2007).

A estimativa do sexo é um dos quatro pi-
lares do protocolo antropológico, que consiste da 
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análise métrica e avaliação visual das característi-
cas do esqueleto, do crânio e da pelve. Desse modo, 
quanto mais mensurações e dados forem observados 
num laudo, mais confiável será o resultado (KIM-
MERLE; ROSS; SLICE, 2008; GALVÃO, 1998). 

Quantitativamente, os crânios masculinos 
são também, em geral, maiores do que os femi-
ninos, podendo-se relatar algumas características 
como: capacidade craniana, peso, diâmetro ân-
tero-posterior, diâmetro transverso, altura crani-
ana, largura bizigomática e espessura óssea (GAP-
ERT; BLACK; LAST, 2009; HATIPOGLU et al., 
2008).  De acordo com alguns estudos,o sexo do 
indivíduo pode ser facilmente estimado com o uso 
de um pequeno conjunto de 11 variáveis cranio-
métricas (KONIGSBERG; ALGEE-HEWITT; 
STEADMAN, 2009).

O exame do dimorfismo sexual através 
do crânio tem sido objeto de numerosos estudos 
morfológicos e craniométricos, mas a desvanta-
gem desses estudos é que eles são dependentes 
da experiência do operador. Na verdade, o grande 
problema que envolve a Antropologia Forense é 
a variabilidade morfológica e métrica que ocorre 
em populações diferentes, devido a fatores climáti-
cos, alimentares e sócio-organizacionais, sendo 
necessária a realização de mais estudos em nossa 
população (VEYRE-GOULET et al., 2008).

O presente estudo é uma tentativa de veri-
ficar o dimorfismo sexual e estimar a idade, ex-
aminando crânios secos através do Índice Vertical 
Craniano..

Materiais e métodos 
Foram utilizados para o estudo 149 crânios 

secos, sendo 69 do sexo feminino e 80 masculi-
nos, todos maiores de 20 anos de idade. Os crânios 
foram obtidos de acordo com a lei Nº 8501 de 
1992, que trata do uso de cadáveres não reclama-
dos para uso em estudos e pesquisas. Para a ob-
tenção das medidas foi utilizado um compasso 
de espessura da marca Vonder e uma régua mi-
limetrada. Foram tomadas as seguintes medidas 
lineares: altura Basiobregmática e longitude Gla-

belo-metalambda A partir destas medidas foi cal-
culado o Índice Craniano Vertical A amostra foi 
estatisticamente tratada utilizando-se os seguintes 
métodos: para predição do sexo foi  utilizado  o 
teste t, para comparação das médias e intervalo 
de confiança, regressão logística, análise de fun-
ção discriminante e o método da regressão linear 
múltipla, este último para estimativa da idade. Em 
todos os testes utilizados foi adotado um nível de 
significância de 5% e os cálculos foram realizados 
com o uso do sistema SAS.

Resultados e Discussão 
A análise de variância dos dados mostrou 

que os indivíduos do sexo masculino apresenta-
ram médias das variáveis maiores que as do sexo 
feminino.  De acordo com o teste t, ocorreu dife-
rença significativa das médias de todas as variáveis.   
Os intervalos de confiança de todas as variáveis e 
apresentaram desconexos, ou seja, não houve in-
terposição de faixas, indicando que estas variáveis 
apresentam bons indícios para discriminação do 
sexo a partir das medidas realizadas. 

Para a análise discriminante, foram construí-
das duas equações a partir dos dados encontrados.

A avaliação da capacidade de discriminação 
foi obtida através de um processo de ressubstitu-
ição ou reclassificação no qual os dados conduzi-
ram a uma estimativa do sexo.  Por este processo, 
houve índice de acerto da ordem de 65,22% para 
o sexo feminino e 68,75% para o sexo masculino, 
apresentando uma taxa total de acertos de  66,98%, 
superior  àquela obtida em dependência do acaso, 
que seria de 50%.

Pela regressão logística, partindo do estudo 
de seleção das variáveis através do método Step-
wise, foi verificado que para apoiar a decisão de 
seleção do sexo seria adequado o uso de duas das 
três variáveis medidas: altura básio-bregmática e índice 
vertical craniano.Através deste método, foi atingido 
um índice de concordância de 73,0%.

 A estimativa da idade foi realizada através 
de um modelo de regressão linear múltipla, que foi 
iniciado através da análise de variância do modelo 
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de regressão.  De acordo com os dados, foi con-
statado que o modelo de predição da idade não foi 
significativo para todas as variáveis(p: 0,7139),

Conclusões
A metodologia realizada para a estimativa 

do sexo através de medida de distâncias entre 
pontos da face e do crânio, de acordo com os re-
sultados da técnica da regressão logística, com a 
amostra utilizada,obteve-se índice de  acerto de 
73,0%. A amostra foi também, durante a investiga-
ção, submetida à análise de função discriminante, 
por média e pelo intervalo de confiança. Quanto à 
estimativa da idade, o modelo do estudo também 
apresentou significância estatística, demonstrando 
portanto, confiabilidade. É possível que metodo-
logias como a empregada no presente estudo, iso-
lada ou ao lado de outras, possam vir a contribuir 
para o acerto de pesquisas sobre a investigação do 
sexo dentro da Medicina Legal e de outros campos 
de estudo afins.   
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Resumo: 
Introdução - A Medicina Legal e a Odon-

tologia Legal tem grande importância no processo 
de identificação, principalmente quando os profis-
sionais da área recebem para análise apenas partes 
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do corpo humano ou ossos isolados. O objetivo 
deste estudo foi verificar o dimorfismo sexual e 
estimação da idade através de mensurações utili-
zando calcâneos e tálus secos de adultos. Material 
e Métodos - Os autores estudaram uma amostra 
de 134 calcâneos e 134 tálussecos do lado direito, 
sendo 82 do sexo masculino e 52 do feminino, que 
pertenceram a indivíduos com idade acima de 20 
anos com sexo e idade conhecidos com absolu-
ta segurança. Os ossos pertencem ao acervo do 
Laboratório de Anatomia Humana da Universi-
dade Tiradentes (UNIT). Para este estudo foram 
realizadas as seguintes mensurações: peso, compri-
mento total, altura e largura do tálus; peso, com-
primento total, altura e largura do calcâneo. Resul-
tados - De acordo com a análise estatística, houve 
índice de acerto de 85,6% por regressão logística 
e 80,63% pela análise discriminante. Através do 
teste t observou-se diferença significativa entre 
as médias e intervalos de confiança (p=<0,0001).  
Utilizou-se também ométodo da regressão linear 
múltipla para a predição da idade, constatando que 
o modelo foi significativo (p=0,0504). Conclusões 
- Os resultados permitiram uma análise quantita-
tiva dos ossos estudados e seu comportamento em 
relação ao sexo e idade com estabelecimento de 
metodologia estatística para avaliação futura.

Introdução 
O processo de identificação de pessoas, a 

partir de exames periciais, do segmento cefálico ou 
de partes dele, tem sido de significante importân-
cia para o esclarecimento de fatos de interesse 
jurídico-social (FRANÇA, 1998).   

O capítulo da identificação, considerado 
uma das mais importantes funções do perito Médi-
co e Odontolegal, é muito vasto e complexo, não 
podendo ser confundido com reconhecimento. 
Este último trata-se de um procedimento empíri-
co baseado apenas em conhecimento prévio, cuja 
base de sustentação é unicamente testemunhal 
(GALVÃO, 1998).

A investigação do crânio, em algumas situa-
ções, pode fornecer elementos importantes para 

aidentificação do sexo  de uma pessoa. Essas 
situações podem se tratarde um indivíduo vivo,  
cadáver cronologicamente recente,  cadáver em 
processo de putrefação ou de esqueletização,  car-
bonizados,  esqueleto completo ou  partes dele, 
como por exemplo o crânio (FRANCESQUINI 
JUNIOR  et al., 2007).

A estimativa do sexo é um dos quatro pilares 
do protocolo antropológico, que consiste da análise 
métrica e avaliação visual das características do es-
queleto, do crânio e da pelve. Desse modo, quanto 
mais mensurações e dados forem observados num 
laudo, mais confiável será o resultado (KIMMER-
LE; ROSS; SLICE, 2008; GALVÃO, 1998).

Os ossos curtos como o Calcâneo e o Tálus, 
tem sido alvo de estudos para o estabelecimento de 
dados biotipológicos como sexo, estatura e idade. 
Alguns autores têm estudado o dimorfismo sexu-
al e idade através da análise morfométrica destes 
ossos (ABD-ELALEEM ; ABD-ELHAMEED; 
EWIS, 2012; BIDMOS; ASALA, 2003; DIDIA; 
DIMKPA, 1999.).

Na verdade, o grande problema que en-
volve a Antropologia Forense é a variabilidade 
morfológica e métrica que ocorre em populações 
diferentes, devido a fatores climáticos, alimentares 
e sócio-organizacionais, sendo necessária a realiza-
ção de mais estudos em nossa população (VEY-
RE-GOULET et al., 2008).

O presente estudo é uma tentativa de verifi-
car o dimorfismo sexual e estimar a idade a partir 
do calcâneo e do tálus de adultos.

Materiais e métodos 
Foram utilizados para o estudo 134 calcâ-

neos e 134 tálus secos de adultos, sendo 52 do sexo 
feminino e 82 do sexo masculino, todos maiores 
de 20 anos de idade. Osossos foram obtidos de 
acordo com a lei Nº 8501 de 1992, que trata do uso 
de cadáveres não reclamados para uso em estudos 
e pesquisas. Para a obtenção das medidas foi uti-
lizada uma tábua osteométrica graduada em milí-
metros e uma balança digital de precisão graduada 
em gramas da marca Camry, modelo EK 5055. 
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Foram tomadas as seguintes medidas lineares: 
peso do tálus (pt), comprimento do tálus (ct), altura 
do tálus (at), largura do tálus (lt), peso do calcâneo 
(pc), comprimento do calcâneo (cc), altura do cal-
câneo (ac) e largura do calcâneo (lc). A amostra foi 
estatisticamente tratada utilizando-se os seguintes 
métodos: para predição do sexo foi  utilizado  o 
teste t, para comparação das médias e intervalo 
de confiança, regressão logística, análise de fun-
ção discriminante e o método da regressão linear 
múltipla, este último para estimativa da idade. Em 
todos os testes utilizados foi adotado um nível de 
significância de 5% e os cálculos foram realizados 
com o uso do sistema SAS.

Resultados e Discussão 
A análise de variância dos dados mostrou 

que os indivíduos do sexo masculino apresenta-
ram médias das variáveis maiores que as do sexo 
feminino. De acordo com o teste t, ocorreu dife-
rença significativa das médias nas oito variáveis. 
Os intervalos de confiança de todas as variáveisse 
apresentaram desconexos, ou seja, não houve in-
terposição de faixas, indicando que estasvariáveis 
apresentam bons indícios para discriminação do 
sexo a partir das medidas realizadas. Para a análise 
discriminante, foram construídas duas equações a 
partir dos dados encontrados.

A avaliação da capacidade de discriminação foi 
obtida através de um processo de ressubstituição ou 
reclassificação no qual os dados conduziram a uma 
estimativa do sexo.  Por este processo, houve índice 
de acerto da ordem de 80,77% para o sexo feminino 
e 80,49% para o sexo masculino, apresentandouma 
taxa total de acertos de  80,63%, superior  àquela ob-
tida em dependência do acaso, que seria de 50%

Na regressão logística, partindo do estudo 
de seleção dasvariáveis através do método Stepwise, 
foi verificado que para apoiar a decisão de seleção 
do sexo seria adequado o uso de três das oito 
variáveis: pt, cce ac.Através deste método, foi atin-
gido um índice de concordância de 85,6%. 

 Aestimativa da idade foi realizada através 
de um modelo de regressão linear múltipla, que foi 

iniciado através da análise de variância do mod-
elo de regressão.  De acordo com os dados, foi 
constatado que o modelo de predição da idadefoi 
significativo para todas as variáveis(p: 0,0504).

Conclusões
A metodologia realizada para a estimativa 

do sexo atravésde medidas lineares do calcâneo e 
do tálus, de acordo com os resultados da técnica da 
regressão logística, com a amostra utilizada,obteve-
se índice de  acerto de 85,6%. A amostra foi tam-
bém, durante a investigação, submetida à análise 
de função discriminante, por média e pelo inter-
valo de confiança. Quanto à estimativa da idade, 
o modelo não apresentou significância estatística. 
É possível que metodologias como a empregada 
no presente estudo, isolada ou ao lado de outras, 
possam vir a contribuir para o acerto de pesquisas 
sobre a investigação do sexo dentro da Medicina-
Legal e de outros campos de estudo afins.   
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Resumo: 
Introdução - A Medicina Legal e a Odon-

tologia Legal tem grande importância no processo 
de identificação, principalmente quando os profis-
sionais da área recebem para análise apenas partes 
do corpo humano ou ossos isolados. O objetivo 
deste estudo foi verificar o dimorfismo sexual e 
estimação da idade através de mensurações utili-
zando clavículas secas de adultos. Os autores es-

tudaram uma amostra de 137 clavículas secas do 
lado direito, sendo 68 do sexo masculino e 69 do 
feminino, que pertenceram a indivíduos com idade 
acima de 20 anos com sexo e idade conhecidos 
com absoluta segurança. Os ossos pertencem ao 
acervo do Laboratório de Anatomia Humana da 
Universidade Tiradentes (UNIT). Para este estudo 
foram realizadas as seguintes mensurações: com-
primento total da clavícula e peso da clavícula. De 
acordo com a análise estatística, houve índice de 
acerto de 85,8% por regressão logística e 76,63% 
pela análise de função discriminante. Através do 
teste t houve diferença significativa entre as médias 
e intervalos de confiança (p=<0,0001).  Utilizou-
se também o método da regressão linear múlti-
pla para a predição da idade, constatando  que o 
modelo  foi significativo (p=0,0022). Os resulta-
dos permitiram uma análise quantitativa dos os-
sos estudados e seu comportamento em relação ao 
sexo e idade com estabelecimento de metodologia 
estatística para avaliação futura..

Introdução 
O processo de identificação de pessoas, a 

partir de exames periciais, do segmento cefálico ou 
de partes dele, tem sido de significante importân-
cia para o esclarecimento de fatos de interesse 
jurídico-social (FRANÇA, 1998).   

O capítulo da identificação, considerado uma 
das mais importantes funções do perito Médico e 
Odontolegal, é muito vasto e complexo, não poden-
do ser confundido com reconhecimento. Este último 
trata-se de um procedimento empírico baseado ape-
nas em conhecimento prévio, cuja base de sustenta-
ção é unicamente testemunhal (GALVÃO, 1998).

A investigação do esqueleto, em algumas 
situações, pode fornecer elementos importantes 
para a identificação do sexo de uma pessoa. Es-
sas situações podem se tratar de um indivíduo 
vivo, cadáver cronologicamente recente, cadáver 
em processo de putrefação ou de esqueletização, 
carbonizados, esqueleto completo ou partes dele, 
como por exemplo, o crânio (FRANCESQUINI 
JUNIOR  et al., 2007).



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 916 ]

A estimativa do sexo é um dos quatro pilares 
do protocolo antropológico, que consiste da análise 
métrica e avaliação visual das características do es-
queleto, do crânio e da pelve. Desse modo, quanto 
mais mensurações e dados forem observados num 
laudo, mais confiável será o resultado (KIMMER-
LE; ROSS; SLICE, 2008; GALVÃO, 1998).

Os ossos longos e alongados como a clavícu-
la, tem sido alvo de estudos para o estabelecimen-
to de dados biotipológicos como sexo, estatura e 
idade. Alguns autores têm estudado o dimorfismo 
sexual através da análise morfométrica destes os-
sos (HONH, C. et al,2008; JIZONG, Z; BING, H, 
1994; JIZONG, Z; XUE MEI, T, 2001; JIZONG, 
Z; YONGKANG, S; SHIXIAN, C, 1989).

Na verdade, o grande problema que en-
volve a Antropologia Forense é a variabilidade 
morfológica e métrica que ocorre em populações 
diferentes, devido a fatores climáticos, alimentares 
e sócio-organizacionais, sendo necessária a realiza-
ção de mais estudos em nossa população (VEY-
RE-GOULET et al., 2008).

O presente estudo é uma tentativa de verificar 
o dimorfismo sexual e estimar a idade, através do com-
primento e do peso em clavículas secas de adultos.

Materiais e métodos 
Foram utilizadas para o estudo 137 clavícu-

las secas de adultos, sendo 69 do sexo feminino e 
68 do sexo masculino, todos maiores de 20 anos 
de idade. As clavículas foram obtidas de acordo 
com a lei Nº 8501 de 1992, que trata do uso de 
cadáveres não reclamados para uso em estudos e 
pesquisas. Para a obtenção das medidas foi utiliza-
da uma tábua osteométrica graduada em milímet-
ros e uma balança digital de precisão graduada em 
gramas da marca Camry, modelo EK 5055. Foram 
tomadas as seguintes medidas lineares: compri-
mento total da clavícula (CTC),e peso do clavícula 
(PC). A amostra foi estatisticamente tratada utili-
zando-se os seguintes métodos: para predição do 
sexo foi utilizado o teste t, para comparação das 
médias e intervalo de confiança, regressão logísti-
ca, análise de função discriminante e o método 

da regressão linear múltipla, este último para esti-
mativa da idade. Em todos os testes utilizados foi 
adotado um nível de significância de 5% e os cál-
culos foram realizados com o uso do sistema SAS

Resultados e Discussão 
A análise de variância dos dados mostrou 

que os indivíduos do sexo masculino apresenta-
ram médias das variáveis maiores que as do sexo 
feminino. De acordo com o teste t, ocorreu dife-
rença significativa das médias nas duas variáveis. 
Os intervalos de confiança de todas as variáveis se 
apresentaram desconexos, ou seja, não houve in-
terposição de faixas, indicando que estas variáveis 
apresentam bons indícios para discriminação do 
sexo a partir das medidas realizadas. Para a análise 
discriminante, foram construídas duas equações a 
partir dos dados encontrados.

A avaliação da capacidade de discriminação 
foi obtida através de um processo de ressubstitu-
ição ou reclassificação no qual os dados conduzi-
ram a uma estimativa do sexo. Por este processo, 
houve índice de acerto da ordem de 78,26% para o 
sexo feminino e 75% para o sexo masculino, apre-
sentandouma taxa total de acertos de  76,63%, su-
perior  àquela obtida em dependência do acaso, 
que seria de 50%.

Pela regressão logística, partindo do estudo 
de seleção das variáveis através do método Stepwise, 
foi verificado que para apoiar a decisão de seleção 
do sexo seria adequado o uso das duas variáveis: 
PC e CTC. Através deste método, foi atingido um 
índice de concordância de 85,8%. 

 A estimativa da idade foi realizada através 
de um modelo de regressão linear múltipla, que foi 
iniciado através da análise de variância do mod-
elo de regressão.  De acordo com os dados, foi 
constatado que o modelo de predição da idade foi 
significativo para t as duas variáveis(p: 0,0022).

Conclusões
A metodologia realizada para a estimativa 

do sexo através de medidas em clavículas secas de 
adultos, de acordo com os resultados da técnica 
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da regressão logística, com a amostra utilizada, 
obteve-se índice de acerto de 85,8%. A amostra 
foi também, durante a investigação, submetida 
à análise de função discriminante, por média e 
pelo intervalo de confiança. Quanto à estimativa 
da idade, o modelo não apresentou significância 
estatística. É possível que metodologias como a 
empregada no presente estudo, isolada ou ao lado 
de outras, possam vir a contribuir para o acerto de 
pesquisas sobre a investigação do sexo dentro da 
Medicina Legal e de outros campos de estudo afins.
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Resumo: 
Introdução - A Medicina Legal e a Odonto-

logia Legal tem grande importância  no processo 
de identificação, principalmente quando os profis-
sionais da área recebem para análise apenas partes 
do corpo humano ou ossos isolados. O objetivo 
deste estudo é verificar o dimorfismo sexual e esti-
mação da idade através de mensurações angulares 
utilizando mandíbulas secas de adultos. Material e 
Métodos - Os autores estudaram uma amostra de 
160 mandíbulas secas, sendo 79 do sexo masculino 
e 81 do sexo feminino, que pertenceram a indi-
víduos com idade acima de 20 anos com sexo e 
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idade conhecidos com absoluta segurança. Os os-
sos pertencem ao acervo do Laboratório de Anato-
mia Humana da Universidade Tiradentes (UNIT). 
Para este estudo foram realizadas  as seguintes 
mensurações: distância entre as bases das língulas 
(ibl) e distância entre os processos coronóides (ipc). 
Resultados - De acordo com a análise estatística, 
houve índice de acerto de 78,9% por regressão 
logística e 71,26% pela análise de função discrimi-
nante. Através do teste t houve diferença signifi-
cativa entre as médias das duas variáveis. Com re-
lação aos intervalos de confiança verificou-se que 
houve interposição de faixas nas duas variáveis.  
Utilizou-se também o método da regressão linear 
múltipla para a predição da idade, constatando que 
o modelo não foi significativo (p=0,4631), muito 
pouco da variação da idade está associada às varia-
ções das medidas efetuadas. Conclusões - Os re-
sultados permitiram uma análise quantitativa dos 
ossos estudados e seu comportamento em relação 
ao sexo e idade com estabelecimento de metodo-
logia estatística para avaliação futura.

Introdução 
O processo de identificação de pessoas, a 

partir de exames periciais, do segmento cefálico ou 
de partes dele, tem sido de significante importân-
cia para o esclarecimento de fatos de interesse 
jurídico-social (FRANÇA, 1998).   

O capítulo da identificação, considerado 
uma das mais importantes funções do perito Médi-
co e Odontolegal, é muito vasto e complexo, não 
podendo ser confundido com reconhecimento. 
Este último trata-se de um procedimento empíri-
co baseado apenas em conhecimento prévio, cuja 
base de sustentação é unicamente testemunhal 
(GALVÃO, 1998).

A investigação do crânio, em algumas situa-
ções, pode fornecer elementos importantes para 
a  identificação do sexo  de uma pessoa. Essas 
situações podem se tratar  de um indivíduo vivo,  
cadáver cronologicamente recente,  cadáver em 
processo de putrefação ou de esqueletização,  car-
bonizados,  esqueleto completo ou  partes dele, 

como por exemplo o crânio (FRANCESQUINI 
JUNIOR  et al., 2007).

A estimativa do sexo é um dos quatro pi-
lares do protocolo antropológico, que consiste da 
análise métrica e avaliação visual das características 
do esqueleto, do crânio e da pelve. Desse modo, 
quanto mais mensurações e dados forem obser-
vados num laudo, mais confiável será o resultado 
(KIMMERLE; ROSS; SLICE, 2008; GALVÃO, 
1998). 

A mandíbula também é importante ref-
erencial no momento da determinação do sexo. 
No sexo masculino, se apresenta robusta, as in-
serções musculares do masséter e do pterigóideo 
medial são mais evidentes. Há diferenças signifi-
cativas entre os sexos quando se compara o peso 
da mandíbula e a forma da base mandibular entre 
indivíduos do sexo masculino e feminino ( LIMA; 
GALVÃO; ALVES, 2008).

Na verdade, o grande problema que en-
volve a Antropologia Forense é a variabilidade 
morfológica e métrica que ocorre em populações 
diferentes, devido a fatores climáticos, alimentares 
e sócio-organizacionais, sendo necessária a realiza-
ção de mais estudos em nossa população (VEY-
RE-GOULET et al., 2008).

O presente estudo é uma tentativa de veri-
ficar o dimorfismo sexual e estimar a idade através 
de medidas angulares em mandíbulas secas de 
adultos.

Materiais e métodos 
Foram utilizados para o estudo 160 man-

díbulas secas, sendo 81 do sexo feminino e 79 
do sexo masculino, todas maiores de 20 anos de 
idade. As mandíbulas foram obtidas de acordo 
com a lei Nº 8501 de 1992, que trata do uso de 
cadáveres não reclamados para uso em estudos 
e pesquisas. Para a obtenção das medidas foi uti-
lizado  um paquímetro de precisão graduado em 
milímetros da marca Mitutoyo. Foram tomadas as 
seguintes medidas lineares: distância entre as bas-
es das língulas(ibl) e distância entre os processos 
coronóides (ipc). A amostra foi estatisticamente 
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tratada utilizando-se os seguintes métodos: para 
predição do sexo foi  utilizado  o teste t, para com-
paração das médias e intervalo de confiança, re-
gressão logística, análise de função discriminante 
e o método da regressão linear múltipla, este úl-
timo para estimativa da idade. Em todos os testes 
utilizados foi adotado um nível de significância de 
5% e os cálculos foram realizados com o uso do 
sistema SAS.

Resultados e Discussão
A análise de variância dos dados mostrou 

que os indivíduos do sexo masculino apresenta-
ram médias das variáveis maiores que as do sexo 
feminino. De acordo com o teste t, ocorreu dife-
rença significativa das médias nas duas variáveis. 
Os intervalos de confiança de todas as variáveis se 
apresentaram desconexos, ou seja, não houve in-
terposição de faixas, indicando que estas  variáveis 
apresentam bons indícios para discriminação do 
sexo a partir das medidas realizadas. Para a análise 
discriminante, foram construídas duas equações a 
partir dos dados encontrados.

A avaliação da capacidade de discriminação 
foi obtida através de um processo de ressubstitu-
ição ou reclassificação no qual os dados conduzi-
ram a uma estimativa do sexo.  Por este processo, 
houve índice de acerto da ordem de 70,37% para 
o sexo feminino e 72,15% para o sexo mascu-
lino, apresentando  uma taxa total de acertos de  
71,26%, superior  àquela obtida em dependência 
do acaso, que seria de 50%.

Pela regressão logística, partindo do es-
tudo de seleção das  variáveis através do método 
Stepwise, foi verificado que para apoiar a decisão 
de seleção do sexo seria adequado o uso das duas 
variáveis: ibl e ipc. Através deste método, foi atin-
gido um índice de concordância de 78,9%. 

 A  estimativa da idade foi realizada através 
de um modelo de regressão linear múltipla, que foi 
iniciado através da análise de variância do modelo 
de regressão.  De acordo com os dados, foi con-
statado que o modelo de predição da idade  não 
foi significativo para todas as variáveis(p: 0,4631).

Conclusões 
A metodologia realizada para a estimativa 

do sexo através de medidas em mandíbulas secas 
de adultos, de acordo com os resultados da técnica 
da regressão logística, com a amostra utilizada,  
obteve-se índice de  acerto de 78,9%. A amostra 
foi também, durante a investigação, submetida à 
análise de função discriminante, por média e pelo 
intervalo de confiança. Quanto à estimativa da 
idade, o modelo não apresentou significância 
estatística. É possível que metodologias como 
a empregada no presente estudo, isolada ou ao 
lado de outras, possam vir a contribuir para o 
acerto de pesquisas sobre a investigação do sexo 
dentro da Medicina  Legal e de outros campos 
de estudo afins.   
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Resumo: 
Introdução - A Medicina Legal e a Odonto-

logia Legal tem grande importância  no processo 
de identificação, principalmente quando os profis-
sionais da área recebem para análise apenas partes 
do corpo humano ou ossos isolados. O objetivo 
deste estudo foi verificar o dimorfismo sexual e es-
timação da idade através de mensurações em ulnas 
secas de adultos. Material e Métodos - Os autores 
estudaram uma amostra de 150 ulnas secas, sendo 
80 do sexo masculino e 70 do sexo feminino, que 
pertenceram a indivíduos com idade acima de 20 
anos com sexo e idade conhecidos com absoluta 
segurança. Os ossos pertencem ao acervo do Lab-
oratório de Anatomia Humana da Universidade 
Tiradentes (UNIT). Para este estudo foram real-
izadas as seguintes mensurações: altura da incisura 
troclear (ait), diâmetro ulnar (du) e peso da ulna 
(pu). Resultados - De acordo com a análise estatísti-
ca, houve índice de acerto de 91,4% por regressão 
logística e 82,68% pela análise de função discrimi-

nante. Através do teste t houve diferença significa-
tiva entre as médias nas três variáveis. Com relação 
aos intervalos de confiança verificou-se que não 
houve interposição de faixas em todas as variáveis.  
Utilizou-se também o método da regressão linear 
múltipla para a predição da idade, constatando que 
o modelo não foi significativo (p=0,0578), pouco 
da variação da idade está associada às variações 
das medidas efetuadas. Conclusões - Os resulta-
dos permitiram uma análise quantitativa dos os-
sos estudados e seu comportamento em relação ao 
sexo e idade com estabelecimento de metodologia 
estatística para avaliação futura.

Introdução 
O processo de identificação de pessoas, a 

partir de exames periciais, do segmento cefálico ou 
de partes dele, tem sido de significante importân-
cia para o esclarecimento de fatos de interesse 
jurídico-social (FRANÇA, 1998).   

O capítulo da identificação, considerado 
uma das mais importantes funções do perito Médi-
co e Odontolegal, é muito vasto e complexo, não 
podendo ser confundido com reconhecimento. 
Este último trata-se de um procedimento empíri-
co baseado apenas em conhecimento prévio, cuja 
base de sustentação é unicamente testemunhal 
(GALVÃO, 1998).

A investigação de ossos longos, em algumas 
situações, pode fornecer elementos importantes 
para a  identificação do sexo  de uma pessoa. Es-
sas situações podem se tratar  de um indivíduo 
vivo,  cadáver cronologicamente recente,  cadáver 
em processo de putrefação ou de esqueletização,  
carbonizados,  esqueleto completo ou  partes dele, 
como por exemplo o crânio (FRANCESQUINI 
JUNIOR  et al., 2007).

A estimativa do sexo é um dos quatro pilares 
do protocolo antropológico, que consiste da análise 
métrica e avaliação visual das características do es-
queleto, do crânio e da pelve. Desse modo, quanto 
mais mensurações e dados forem observados num 
laudo, mais confiável será o resultado (KIMMER-
LE; ROSS; SLICE, 2008; GALVÃO, 1998).
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Os ossos longos, como a ulna, tem sido 
alvo de estudos para o estabelecimento de dados 
biotipológicos como sexo e estatura. Alguns au-
tores têm estudado o dimorfismo sexual através 
da análise morfométrica destes ossos (BARRIER; 
L`ABBÉ, 2008; SINGH, 1974). 

Na verdade, o grande problema que en-
volve a Antropologia Forense é a variabilidade 
morfológica e métrica que ocorre em populações 
diferentes, devido a fatores climáticos, alimentares 
e sócio-organizacionais, sendo necessária a realiza-
ção de mais estudos em nossa população (VEY-
RE-GOULET et al., 2008).

O presente estudo é uma tentativa de verifi-
car o dimorfismo sexual e estimar através do com-
primento e peso de ulnas secas de adultos.

Materiais e métodos 
Foram utilizados para o estudo 150 ulnas  

secas de adultos, sendo 70 do sexo feminino e 80 
do sexo masculino, todos maiores de 20 anos de 
idade. As  ulnas foram obtidas de acordo com a 
lei Nº 8501 de 1992, que trata do uso de cadáveres 
não reclamados para uso em estudos e pesqui-
sas. Para a obtenção das medidas foi utilizado um 
paquímetro digital de precisão graduado em milí-
metros da marca Mitutoyo e uma balança digital 
de precisão graduada em gramas da marca Camry, 
modelo EK 5055. Foram tomadas as seguintes me-
didas lineares: altura da incisura troclear (ait), diâ-
metro ulnar (du) e peso da ulna (pu). A amostra foi 
estatisticamente tratada utilizando-se os seguintes 
métodos: para predição do sexo foi  utilizado  o 
teste t, para comparação das médias e intervalo 
de confiança, regressão logística, análise de fun-
ção discriminante e o método da regressão linear 
múltipla, este último para estimativa da idade. Em 
todos os testes utilizados foi adotado um nível de 
significância de 5% e os cálculos foram realizados 
com o uso do sistema SAS.

Resultados e Discussão 
A análise de variância dos dados mostrou 

que os indivíduos do sexo masculino apresenta-

ram médias das variáveis maiores que as do sexo 
feminino. De acordo com o teste t, ocorreu dife-
rença significativa das médias nas três variáveis. 
Os intervalos de confiança de todas as variáveis se 
apresentaram desconexos, ou seja, não houve in-
terposição de faixas, indicando que estas  variáveis 
apresentam bons indícios para discriminação do 
sexo a partir das medidas realizadas. Para a análise 
discriminante, foram construídas duas equações a 
partir dos dados encontrados.

A avaliação da capacidade de discriminação 
foi obtida através de um processo de ressubstitu-
ição ou reclassificação no qual os dados conduzi-
ram a uma estimativa do sexo.  Por este processo, 
houve índice de acerto da ordem de 82,86% para 
o sexo feminino e 82,50% para o sexo mascu-
lino, apresentando  uma taxa total de acertos de  
82,68%, superior  àquela obtida em dependência 
do acaso, que seria de 50%.

Pela regressão logística, partindo do es-
tudo de seleção das  variáveis através do método 
Stepwise, foi verificado que para apoiar a decisão 
de seleção do sexo seria adequado o uso de duas 
variáveis: ait e pu. Através deste método, foi atin-
gido um índice de concordância de 91,4%. 

 A  estimativa da idade foi realizada através 
de um modelo de regressão linear múltipla, que foi 
iniciado através da análise de variância do modelo 
de regressão.  De acordo com os dados, foi con-
statado que o modelo de predição da idade  não 
foi significativo para todas as variáveis(p: 0,0578).

Conclusões
A metodologia realizada para a estimativa 

do sexo e idade através de medidas em ulnas secas 
de adultos, de acordo com os resultados da técnica 
da regressão logística, com a amostra utilizada,  
obteve-se índice de  acerto de 91,4%. A amostra 
foi também, durante a investigação, submetida 
à análise de função discriminante, por média e 
pelo intervalo de confiança. Quanto à estimativa 
da idade, o modelo não apresentou significância 
estatística. É possível que metodologias como a 
empregada no presente estudo, isolada ou ao lado 
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de outras, possam vir a contribuir para o acerto de 
pesquisas sobre a investigação do sexo dentro da 
Medicina  Legal e de outros campos de estudo afins.  
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Resumo: 
Introdução - A Odontologia Legal tem 

grande importância  no processo de identificação, 
principalmente quando os profissionais da área 
recebem para análise apenas a porção cefálica do 
corpo. O objetivo deste estudo é verificar o dimor-
fismo sexual e estimação da idade através de men-
surações faciais. Material e Métodos - Os autores 
estudaram uma amostra de 162 crânios secos, sen-
do 80 masculinos e 82 femininos, que pertenceram 
a indivíduos com idade acima de 20 anos, e com 
sexo e idade conhecidos com absoluta segurança. 
Foram realizadas as seguintes mensurações: dis-
tância entre os forames palatinos maiores; distân-
cia entre o forame incisivo e o ponto médio entre 
os forames palatinos maiores; distância entre o 
básio e o ponto médio entre os forames palatinos 
maiores; área do triângulo palatino e  área do triân-
gulo basilar. Resultados - De acordo com a análise 
estatística, houve índice de acerto de 76,1% por 
regressão logística e 71,59% pela análise discrimi-
nante. Foi também verificada a média e intervalo 
de confiança através do teste t e utilizado o  mé-
todo da regressão linear múltipla para a predição 
da idade, constatando que o modelo apresentou 
significância em todas as variáveis. (p=0,0424). 
Conclusões - Os resultados permitiram a elabora-
ção de metodologia estatística para o diagnóstico 
do sexo e idade em observações futuras.

Introdução 
O processo de identificação de pessoas, a 

partir de exames periciais, do segmento cefálico ou 
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de partes dele, tem sido de significante importân-
cia para o esclarecimento de fatos de interesse 
jurídico-social (FRANÇA, 1998).   

O capítulo da identificação, considerado 
uma das mais importantes funções do perito Médi-
co e Odontolegal, é muito vasto e complexo, não 
podendo ser confundido com reconhecimento. 
Este último trata-se de um procedimento empíri-
co baseado apenas em conhecimento prévio, cuja 
base de sustentação é unicamente testemunhal 
(GALVÃO, 1998).

A investigação do crânio, em algumas situa-
ções, pode fornecer elementos importantes para 
a  identificação do sexo  de uma pessoa. Essas 
situações podem se tratar  de um indivíduo vivo,  
cadáver cronologicamente recente,  cadáver em 
processo de putrefação ou de esqueletização,  car-
bonizados,  esqueleto completo ou  partes dele, 
como por exemplo o crânio (FRANCESQUINI 
JUNIOR  et al., 2007).

A estimativa do sexo é um dos quatro pilares 
do protocolo antropológico, que consiste da análise 
métrica e avaliação visual das características do es-
queleto, do crânio e da pelve. Desse modo, quanto 
mais mensurações e dados forem observados num 
laudo, mais confiável será o resultado (KIMMER-
LE; ROSS; SLICE, 2008; GALVÃO, 1998).

Quantitativamente, os crânios masculinos 
são também, em geral, maiores do que os femi-
ninos, podendo-se relatar algumas características 
como: capacidade craniana, peso, diâmetro ântero-
posterior, diâmetro transverso, altura craniana, lar-
gura bizigomática e espessura óssea (GAPERT; 
BLACK; LAST, 2009; HATIPOGLU et al., 2008).  
De acordo com alguns estudos,  o sexo do indi-
víduo pode ser facilmente estimado com o uso 
de um pequeno conjunto de 11 variáveis cranio-
métricas (KONIGSBERG; ALGEE-HEWITT; 
STEADMAN, 2009). 

 O exame do dimorfismo sexual através 
do crânio tem sido objeto de numerosos estudos 
morfológicos e craniométricos, mas a desvanta-
gem desses estudos é que eles são dependentes 
da experiência do operador. Na verdade, o grande 

problema que envolve a Antropologia Forense é 
a variabilidade morfológica e métrica que ocorre 
em populações diferentes, devido a fatores climáti-
cos, alimentares e sócio-organizacionais, sendo 
necessária a realização de mais estudos em nossa 
população (VEYRE-GOULET et al., 2008).

O presente estudo é uma tentativa de verifi-
car o dimorfismo sexual e estimar a idade, exami-
nando crânios secos através de medidas da base do 
crânio e palato duro.

Materiais e métodos 
Foram utilizados para o estudo 162 crânios 

secos, sendo 82 do sexo feminino e 80 masculinos, 
todos maiores de 20 anos de idade. Para a obten-
ção das medidas foi utilizado  um paquímetro digi-
tal de precisão graduado em milímetros da marca 
Mitutoyo. Foram tomadas as seguintes medidas 
lineares: distância interforame palatino maior (dif-
pm), distância forame incisivo-ponto interforame 
palatino maior (dfipifpm), distância básio-ponto 
interforame palatino maior (dbasiopifpm). A partir 
destas medidas foram calculadas duas áreas  tri-
angulares: área do triângulo palatino (atp) e área 
do triângulo basilar (atb). A amostra foi estatistica-
mente tratada utilizando-se os seguintes métodos: 
para predição do sexo foi  utilizado  o teste t, para 
comparação das médias e intervalo de confiança, 
regressão logística, análise de função discriminante 
e o método da regressão linear múltipla, este úl-
timo para estimativa da idade. Em todos os testes 
utilizados foi adotado um nível de significância de 
5% e os cálculos foram realizados com o uso do 
sistema SAS.

Resultados e Discussão 
A análise de variância dos dados mostrou 

que os indivíduos do sexo masculino apresentaram 
médias das variáveis maiores que as do sexo femi-
nino.  De acordo com o teste t, ocorreu diferença 
significativa das médias de todas as variáveis.   Os 
intervalos de confiança de todas as variáveis se 
apresentaram desconexos, ou seja, não houve in-
terposição de faixas, indicando que estas  variáveis 
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apresentam bons indícios para discriminação do 
sexo a partir das medidas realizadas. A avaliação da 
capacidade de discriminação foi obtida através de 
um processo de ressubstituição ou reclassificação 
no qual os dados conduziram a uma estimativa do 
sexo.  Por este processo, houve índice de acerto da 
ordem de 73,17% para o sexo feminino e 73,33% 
para o sexo masculino, apresentando  uma taxa to-
tal de acertos de  73,25%, superior  àquela obtida 
em dependência do acaso, que seria de 50%.

Pela regressão logística, partindo do es-
tudo de seleção das  variáveis através do método 
Stepwise, foi verificado que para apoiar a decisão 
de seleção do sexo seria adequado o uso de duas 
das três variáveis medidas: dbasiopifpm; atb. Através 
deste método, foi atingido um índice de con-
cordância de 76,1%. Os parâmetros de correlação 
indicaram  valores em torno de 52,4% .

 A  estimativa da idade foi realizada através 
de um modelo de regressão linear múltipl. De 
acordo com os dados, foi constatado que o mode-
lo de predição da idade  foi significativo para todas 
as variáveis(p: 0,0424),

Conclusões 
A metodologia realizada para a estimativa do 

sexo através de medida de distâncias entre pontos 
da face e do crânio, de acordo com os resultados 
da técnica da regressão logística, com a amostra 
utilizada,  obteve-se índice de  acerto de 76,1%. A 
amostra foi também, durante a investigação, sub-
metida à análise de função discriminante, por média 
e pelo intervalo de confiança. Quanto à estimativa 
da idade, o modelo não apresentou significância 
estatística. É possível que metodologias como a 
empregada no presente estudo, isolada ou ao lado 
de outras, possam vir a contribuir para o acerto de 
pesquisas sobre a investigação do sexo dentro da 
Medicina  Legal e de outros campos de estudo afins.   
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Área e sub-área: Ciências Biológicas e 
da Saúde, Odontologia

Palavras-chave: morfometria, sexo, áxis

Resumo: 
Introdução - A Medicina Legal e a Odonto-

logia Legal tem grande importância  no processo 
de identificação, principalmente quando os profis-
sionais da área recebem para análise apenas partes 
do corpo humano ou ossos isolados. O objetivo 
deste estudo foi verificar o dimorfismo sexual e 
estimação da idade através de mensurações utili-
zando áxis secas de adultos. Material e Métodos 
- Os autores estudaram uma amostra de 158 áxis 
secas, sendo 98 do sexo masculino e 60 do sexo 
feminino, que pertenceram a indivíduos com idade 
acima de 20 anos com sexo e idade conhecidos 
com absoluta segurança. Os ossos pertencem ao 
acervo do Laboratório de Anatomia Humana da 
Universidade Tiradentes (UNIT). Para este estudo 
foram realizadas as seguintes mensurações: diâ-
metro ântero-posterior, diâmetro transverso máxi-
mo, diâmetro ântero-posterior do forame vertebral 
e diâmetro transverso do forame vertebral. Resul-
tados - De acordo com a análise estatística, houve 
índice de acerto de 82,8% por regressão logística 
e 76,6% pela análise discriminante. Através do 
teste t houve diferença significativa entre as mé-
dias e intervalos de confiança.  Utilizou-se tam-
bém o  método da regressão linear múltipla para a 
predição da idade, constatando que o modelo não 
foi significativo (p=0,0587), pouco da variação 
da idade está associada às variações das medidas 
efetuadas. Conclusões - Os resultados permitiram  
uma análise quantitativa dos ossos estudados e seu 
comportamento em relação ao sexo e idade com 
estabelecimento de metodologia estatística para 
avaliação futura..

Introdução 
O processo de identificação de pessoas, a 

partir de exames periciais, do segmento cefálico ou 
de partes dele, tem sido de significante importân-

cia para o esclarecimento de fatos de interesse 
jurídico-social (FRANÇA, 1998).   

O capítulo da identificação, considerado 
uma das mais importantes funções do perito Médi-
co e Odontolegal, é muito vasto e complexo, não 
podendo ser confundido com reconhecimento. 
Este último trata-se de um procedimento empíri-
co baseado apenas em conhecimento prévio, cuja 
base de sustentação é unicamente testemunhal 
(GALVÃO, 1998).

A investigação das vértebras, em algumas 
situações, pode fornecer elementos importantes 
para a  identificação do sexo  de uma pessoa. Es-
sas situações podem se tratar  de um indivíduo 
vivo,  cadáver cronologicamente recente,  cadáver 
em processo de putrefação ou de esqueletização,  
carbonizados,  esqueleto completo ou  partes dele, 
como por exemplo o crânio (FRANCESQUINI 
JUNIOR  et al., 2007).

A estimativa do sexo é um dos quatro pilares 
do protocolo antropológico, que consiste da análise 
métrica e avaliação visual das características do es-
queleto, do crânio e da pelve. Desse modo, quanto 
mais mensurações e dados forem observados num 
laudo, mais confiável será o resultado (KIMMER-
LE; ROSS; SLICE, 2008; GALVÃO, 1998).

A coluna vertebral, como as vértebras cer-
vicais, tem sido alvo de estudos para o estabeleci-
mento de dados biotipológicos como sexo, idade 
e estatura. Alguns autores têm estudado o di-
morfismo sexual através da análise morfométrica 
destes ossos (LIGUORO; WANDERMEERSCH; 
GUERIN, 1994; MAC LAUGHLIN; OLDALE, 
1992; MARINO, 1995). 

Na verdade, o grande problema que en-
volve a Antropologia Forense é a variabilidade 
morfológica e métrica que ocorre em populações 
diferentes, devido a fatores climáticos, alimentares 
e sócio-organizacionais, sendo necessária a realiza-
ção de mais estudos em nossa população (VEY-
RE-GOULET et al., 2008).

O presente estudo é uma tentativa de verifi-
car o dimorfismo sexual e estimar através do com-
primento e peso de ulnas secas de adultos.
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Materiais e métodos 
Foram utilizados para o estudo 158 áxis, 

sendo 60 do sexo feminino e 98 do sexo mascu-
lino, todos maiores de 20 anos de idade. Estas vér-
tebras foram obtidas de acordo com a lei Nº 8501 
de 1992, que trata do uso de cadáveres não rec-
lamados para uso em estudos e pesquisas. Para a 
obtenção das medidas foi utilizado um paquímet-
ro digital de precisão graduado em milímetros da 
marca Mitutoyo e uma balança digital de precisão 
graduada em gramas da marca Camry, modelo 
EK 5055. Foram tomadas as seguintes medidas 
lineares: diâmetro anteroposterior (dap), diâmetro 
transverso máximo (dtm), diâmetro anteroposteri-
or do forame vertebral (dapfv), diâmetro transverso 
do forame vertebral (dtfv) e peso da vértebra (p). A 
amostra foi estatisticamente tratada utilizando-se 
os seguintes métodos: para predição do sexo foi  
utilizado  o teste t, para comparação das médias 
e intervalo de confiança, regressão logística, análise 
de função discriminante e o método da regressão 
linear múltipla, este último para estimativa da idade. 
Em todos os testes utilizados foi adotado um nível 
de significância de 5% e os cálculos foram realiza-
dos com o uso do sistema SAS.

Resultados e Discussão 
A análise de variância dos dados mostrou 

que os indivíduos do sexo masculino apresentaram 
médias das variáveis maiores que as do sexo femi-
nino. De acordo com o teste t, ocorreu diferença 
significativa das médias em todas as variáveis. Os 
intervalos de confiança de todas as variáveis se 
apresentaram desconexos, ou seja, não houve in-
terposição de faixas, indicando que estas  variáveis 
apresentam bons indícios para discriminação do 
sexo a partir das medidas realizadas exceto na 
variável dtfv. Para a análise discriminante, foram 
construídas duas equações a partir dos dados en-
contrados.

A avaliação da capacidade de discriminação 
foi obtida através de um processo de ressubstitu-
ição ou reclassificação no qual os dados conduzi-
ram a uma estimativa do sexo.  Por este processo, 

houve índice de acerto da ordem de 76,7% para 
o sexo feminino e 76,5% para o sexo masculino, 
apresentando  uma taxa total de acertos de  76,6%, 
superior  àquela obtida em dependência do acaso, 
que seria de 50%.

Pela regressão logística, partindo do estudo 
de seleção das  variáveis através do método Step-
wise, foi verificado que para apoiar a decisão de 
seleção do sexo seria adequado o uso de uma  das 
cinco variáveis: dap. Através deste método, foi atin-
gido um índice de concordância de 82,8%. 

 A  estimativa da idade foi realizada através 
de um modelo de regressão linear múltipla, que foi 
iniciado através da análise de variância do modelo 
de regressão.  De acordo com os dados, foi con-
statado que o modelo de predição da idade  não 
foi significativo para todas as variáveis(p: 0,0587).

Conclusões
A metodologia realizada para a estimativa 

do sexo e idade através de medidas em áxis se-
cas de adultos, de acordo com os resultados da 
técnica da regressão logística, com a amostra uti-
lizada,  obteve-se índice de  acerto de 82,8%. A 
amostra foi também, durante a investigação, sub-
metida à análise de função discriminante, por média 
e pelo intervalo de confiança. Quanto à estimativa 
da idade, o modelo não apresentou significância 
estatística. É possível que metodologias como a 
empregada no presente estudo, isolada ou ao lado 
de outras, possam vir a contribuir para o acerto de 
pesquisas sobre a investigação do sexo dentro da 
Medicina  Legal e de outros campos de estudo afins.   
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Palavras - chave: Controle de Quali-
dade, Banco de sangue, Hemocomponentes.

O Programa de Qualidade do Sangue tem 
por objetivo fundamental garantir a execução 

dos testes com resultados confiáveis em todas 
as suas fases: pré-analítica, analítica e pós-analíti-
ca; monitorar o grau de imprecisão e inexatidão 
do método, seja através de controle comercial, 
amostras-controle de pacientes ou médias móveis, 
e mensurar as variações analíticas e, assim, contro-
lar os erros aleatórios e sistêmicos (Ministério da 
Saúde, 2012). O objetivo deste estudo foi realizar 
uma análise do relatório do Controle de Quali-
dade de Hemocomponentes durante o período 
de janeiro a junho de 2015. Foram utilizados os 
relatórios de controle do laboratório de apoio do 
Centro de Hemoterapia de Sergipe. Em relação ao 
concentrado de hemácias as amostras apresenta-
ram-se CONFORME para os parâmetros; Teor de 
Hemoglobina, Hematócrito com 100%, volume 
com 77% e Grau de Hemólise com 54%. Fizemos 
coleta para Análise Microbiológica com resulta-
do de 100% CONFORME. - 23% As amostras 
apresentaram-se NÃO CONFORME para o parâ-
metro: volume. - 46% As amostras apresentaram-
se NÃO CONFORME para o parâmetro: Grau 
de Hemólise. O Concentrado de Plaquetas- As 
amostras apresentaram-se CONFORME para os 
parâmetros: Volume, Dosagem de pH, Hemá-
cias residuais, Leucócitos residuais e Swirlig em 
100%, e 65% para contagem de plaquetas, com 
exame Microbiológico 100% negativo. - 35% das 
amostras apresentaram-se NÃO CONFORME 
para o parâmetro: Contagem de plaquetas. O 
Concentrado de Plaquetas - Aférese- As amostras 
apresentaram-se CONFORME para os parâmet-
ros: Volume, Dosagem de pH, Hemácias resid-
uais, Leucócitos residuais e Swirling em 100%, e 
72,72% para contagem de plaquetas, com exame 
Microbiológico 100% negativo. - 27,27% das 
amostras apresentaram-se NÃO CONFORME 
para o parâmetro: Contagem de plaquetas. Plasma 
Fresco Congelado (Antes do Congelamento)- As 
amostras apresentaram-se CONFORME para os 
parâmetros: Contagem de Plaquetas Residuais, 
volume, Contagem de Hemácias Residuais 100% 
e, Contagem de Leucócitos Residuais em 100%. 
Plasma Fresco Congelado (Após Congelamento)- 
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As amostras apresentaram-se CONFORME para 
o parâmetro: TTPA em 100%.
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DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À 
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Palavras-chave: Depressão. Idoso. 
Qualidade de vida

Introdução: O Programa de Assistência 
Integral à Melhor Idade (PAIMI) foi desenvolvido 
na Universidade Tiradentes, município de Aracaju, 
com intuito de propiciar aos idosos o desenvolvi-
mento de suas potencialidades, para que possam 
manter sua autonomia e independência. Objetivo: 
Traçar o perfil epidemiológico dos idosos que es-
tão inseridos no PAIMI. Metodologia: Pesquisa 
transversal, quantitativa e descritiva realizada no 
PAIMI. A amostra é composta por idosos inscritos 
no Programa e utilizou-se questionário composto 
por: idade, etnia, escolaridade, participação na ren-
da familiar, estado civil, residência, uso de medica-
mentos. Rastreamento de depressão foi aplicada a 
Escala de Depressão Geriátrica (GDS). Os dados 
foram analisados no Microsoft Excel 2010. Resul-
tados: Com relação às características sóciodemo-
gráficas, verificou-se que a totalidade (40 partici-
pantes) era do sexo feminino, parda (55%), viúvas 
(35%), com idades entre 59 e 69 anos (55%), par-
ticipação parcial a total na renda familiar (65%), 
escolaridade acima de oito anos (45%) e a maioria 
mora com cônjuge (30%). Com relação aos medi-

camentos, 45% usam três ou mais. Quanto à avalia-
ção da Escala de Depressão Geriátrica (GDS - 15), 
afere-se que a maioria (57,5%) não foi rastreada 
com sintomas depressivos. O estudo chama aten-
ção para a importância da participação de idosos 
em grupos de convivência e elaboração de estraté-
gias para prevenir, rastrear e tratar adequadamente 
comorbidades que aumentam com a idade. Dessa 
maneira, promove um envelhecimento ativo pela 
melhora da qualidade de vida. 
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Palavras Chave: Gravidez, Adolescên-
cia, DST.
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ITP 2

Introdução 
A gravidez na adolescência é considerada 

um sério problema de saúde publica, com isto ex-
ige programas de orientação, preparação e acom-
panhamento durante a gravidez e o parto, por ser 
um problema que oferece risco ao desenvolvim-
ento da criança, bem como risco para a própria 
gestante (DIAS, 2010). O objetivo da pesquisa foi 
identificar as conseqüências da gravidez enfrenta-
das na adolescência no período de 27 de julho a 12 
de setembro de 2015.

Materiais e métodos 
A pesquisa é do tipo exploratório e descri-

tivo. Foi aplicado um questionário contendo per-
guntas sobre gravidez na adolescência e suas con-
seqüências a 103 indivíduos do sexo masculino e 
feminino na faixa etária de 15 a 73 anos, esses dados 
foram analisados de uma forma quantiqualitativa. 

Resultados e Discussão 
Dos 103 indivíduos entrevistados 81,25% 

(84) é do sexo feminino e 18,4% (19) do sexo 
masculino, destes 60,1% (62) possuem faixa etária 
acima de 18 anos. Em relação ao namoro de um 
adolescente com um adulto 54,3% (56) afirmaram 
que concordam, quando questionados sobre  se 
conhece meninas que engravidaram na faixa etária 
entre 12 a 18 anos, 96,1% (99) afirmaram que sim. 
Quando interrogados a respeito da gravidez na 
adolescência 95,1% (98) disseram ser preocupante.
De acordo com o conhecimento sobre Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST), 95,1% (98) 
afirmaram ter conhecimento. Referindo-se sobre 
a divulgação das DST’s, 61,1% (63) disseram que 
tinha pouca divulgação. Quanto a acessibilidade 

de métodos preventivos, 56,3% (58) disseram que 
tinha uma boa facilidade. Quando foram questio-
nados se eram contra ao aborto em casos de es-
tupros, 56,3% (58) disseram que não são contra. 
Em relação ao conhecimento de como é realizado 
um aborto, 55,3% (57) afirmaram ter entendimen-
to sobre o assunto. Quando interrogados sobre a 
causa da maioria dos abortos, 62,1% (64) relataram 
que era por vaidade, para não ter responsabilidade. 
Além disso, perguntou-se se eles eram a favor das 
escolas falarem sobre sexualidade com os alunos a 
partir da qual série, 54,3% (56) disseram que entre 
7º e 9º ano. Em relação ao que acham sobre as 
informações relacionadas a sexualidade e métodos 
preventivos, foram questionados se desta maneira 
o índice de gravidez na adolescência iria diminuir, 
90,2% (93) afirmaram que sim. 

Conclusões 
Diante do estudo foi observado que um 

pequeno número de entrevistados não tinham 
conhecimento sobre as DST, nem dos métodos 
preventivos, estabelecendo desta maneira a neces-
sidade da família, escola, instituições religiosas e 
principalmente o setor de saúde orientar e sensi-
bilizar o individuo a respeito da gravidez na ado-
lescência e suas conseqüências.
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Resumo: 
Fator determinante na análise dos efeitos 

do envelhecimento e sua relação com a saúde, o 
“estado funcional” ou capacidade funcional (CF) 
do é definida pela ausência de dificuldades no des-
empenho de certos gestos e de certas atividades da 
vida cotidiana. O presente trabalho teve como ob-
jetivo caracterizar a Capacidade Funcional de mul-
heres praticantes de exercícios físicos do Programa 
Academia da Cidade Aracaju. Foi desenvolvido um 
estudo descritivo transversal com 127 mulheres 
numa faixa etária de 30 a 79 anos de idade. A avalia-
ção da CF foi realizada pelo questionário de “Auto 
Avaliação da Capacidade Funcional de Rikli e Jones 
(1999)”. Os dados foram analisados através de 
meios estatísticos descritivos (média desvio padrão 
e proporções) e inferenciais (Teste Kruskal-Wallis) 
com nível de significância p<0,05. A amostra estu-
dada caracterizou-se com uma média de idade de 
56,79 (± 12,01), onde se verificou que 3,9% apre-
sentaram uma baixa CF, 52,0% uma CF Moderada 
e, 44,1% uma alta CF. Observou-se também uma 
variação diminuição na manutenção da CF com 
passar das décadas, estatisticamente significativa 
(p<0,03). Tendo em vista os resultados acima ex-
postos, pode-se concluir que as mulheres pratican-
tes de exercícios físicos do Programa Academia da 

Cidade Aracaju, apresentam níveis satisfatórios de 
Capacidade Funcional.

Introdução 
Fator determinante na análise dos efeitos 

do envelhecimento e sua relação com a saúde, o 
“estado funcional” ou capacidade funcional (CF) 
do é definida pela ausência de dificuldades no des-
empenho de certos gestos e de certas atividades da 
vida cotidiana. Segundo HEIKKINEN R (1998) 
apud MATSUDO (2001), essa capacidade pode 
ser definida como habilidade pessoal de desem-
penhar atividades que garantam o bem estar bi-
ológico, psicológico e social. O presente trabalho 
teve como objetivo caracterizar a Capacidade Fun-
cional de mulheres praticantes de exercícios físicos 
do Programa Academia da Cidade Aracaju.

 
Materiais e métodos
Foi desenvolvido um estudo descritivo 

transversal com 127 mulheres numa faixa etária 
de 30 a 79 anos de idade. A avaliação da CF foi 
realizada pelo questionário de “Auto Avaliação da 
Capacidade Funcional de Rikli e Jones (1999)”. 
Os dados foram analisados através de meios es-
tatísticos descritivos (média desvio padrão e pro-
porções) e inferenciais (Teste Kruskal-Wallis) com 
nível de significância p<0,05.

Resultados e Discussão 
A amostra estudada caracterizou-se com 

uma média de idade de 56,79 (± 12,01), onde se 
verificou que 3,9% apresentaram uma baixa CF, 
52,0% uma CF Moderada e, 44,1% uma alta CF. 
Observou-se também uma variação diminuição na 
manutenção da CF com passar das décadas, esta-
tisticamente significativa (p<0,03). 

Conclusões 
Tendo em vista os resultados acima expos-

tos, pode-se concluir que as mulheres praticantes 
de exercícios físicos do Programa Academia da 
Cidade Aracaju, apresentam níveis satisfatórios de 
Capacidade Funcional.
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Resumo: 
Muitos estudos tem comprovado a perda 

gradativa dos níveis de força muscular com o 
passar da idade e, acompanhado deste, também 
observa-se a redução da capacidade cardiorrespi-
ratória. O objetivo deste estudo foi associar os va-
lores de força muscular com VO2MÁX em mulheres 
idosas. Foi realizado um estudo descritivo trans-
versal com uma amostra de 39 mulheres idosas 
participantes do programa “Academia da Cidade”, 
da Prefeitura Municipal de Aracaju, com média de 
idade de 66,43 (± 5,2) anos de idade. Os dados 
foram coletados através do testes de sentar e le-
vantar de 30 segundos e, do teste de caminhada de 
1 milha, em seguida foram analisados a partir do 
Teste do Chi-quadrado com nível de significância 
p<0,05. Verificou-se que em relação ao nível de 
força muscular as idosas apresentaram um perfil 
de 23,1% muito ruim, 30,8% ruim, 28,2% regular, 
15,4% bom e 2,6% muito bom, já em relação a 
avaliação do Vo2max observou-se que 33,3% es-
tavam muito fracas, 17,9% fracas, 33,3% regula-
res, 12,8% e 2,6% excelentes. Diante destes dados 
foi identificada uma associação estatisticamente 
significativa (p=0,007). Fundamentados nestas 
informações, pode-se concluir que, quanto maior 
o nível de força nos membros inferiores, melhor 
será a performance cardiorrespiratória na mul-
heres idosas.

Introdução 
Muitos estudos tem comprovado a perda 

gradativa dos níveis de força muscular com o pas-
sar da idade e, acompanhado deste, também obser-
va-se a redução da capacidade cardiorrespiratória. 
O objetivo deste estudo foi associar os valores de 
força muscular com VO2MÁX em mulheres idosas. 

Materiais e métodos 
Foi realizado um estudo descritivo transver-

sal com uma amostra de 39 mulheres idosas partici-
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pantes do programa “Academia da Cidade”, da Pre-
feitura Municipal de Aracaju, com média de idade 
de 66,43 (± 5,2) anos de idade. Os dados foram co-
letados através do testes de sentar e levantar de 30 
segundos e, do teste de caminhada de 1 milha, em 
seguida foram analisados a partir do Teste do Chi-
quadrado com nível de significância p<0,05.

Resultados e Discussão 
Verificou-se que em relação ao nível de 

força muscular as idosas apresentaram um perfil 
de 23,1% muito ruim, 30,8% ruim, 28,2% regular, 
15,4% bom e 2,6% muito bom, já em relação a 
avaliação do Vo2max observou-se que 33,3% es-
tavam muito fracas, 17,9% fracas, 33,3% regulares, 
12,8% e 2,6% excelentes. Diante destes dados foi 
identificada uma associação estatisticamente sig-
nificativa (p=0,007). 

Conclusões 
Fundamentados nestas informações, pode-

se concluir que, quanto maior o nível de força nos 
membros inferiores, melhor será a performance 
cardiorrespiratória na mulheres idosas.
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Resumo
Introdução: As queimaduras geram impacto 

significativo na saúde publica, suas consequências 
podem causar alterações severas de caráter físico, 
psicológico e sociocultural. Não se restringe ape-
nas o trabalho do médico, exige uma equipe mul-
tidisciplinar capacitada. Promover a reabilitação, 
visando à qualidade de vida dos afetados. Ao re-
lacionar queimaduras e infecção hospitalar, verifi-
cou-se que no ambiente hospitalar, sua ocorrência 
se dá geralmente após 72 horas da admissão, po-
dendo estar atrelada a realização de procedimen-
tos hospitalares e sua apresentação pode ser até no 
pós a alta. Nesse sentido o objetivo desse estudo, 
foi compreender as mudanças fisiopatológicas em 
vítimas de queimaduras e a sua vulnerabilidade a 
infecções hospitalares com base na literatura. Jus-
tifica-se a relevância da temática, por contribuir na 
discussão junto ao meio acadêmico e profissional, 
permitindo a apropriação em torno da temática. 
Trata-se de uma revisão de literatura de cunho 
critico e reflexivo com a utilização de revisão bib-
liográfica disponível nas bases online de saúde. 
Identifica-se que o estudo sobre o tratamento de 
queimados, amplia a possibilidade de contribuir no 
ensino aprendizado, em especial da enfermagem.

Introdução 
Caracterizada por lesões agressivas à pele, 

as queimaduras são de forma direta ou indireta, 
ocasionadas pela ação do calor intenso ou ex-
posição ao frio extremo e extenso, ainda pode-se 
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relacionar pelo processo exacerbado da atuação 
de fatores químicos e ambientais (GUIMARÃES, 
2013). Na lesão térmica ocorre a destruição da 
barreira epitelial que é um revestimento natural e 
mecânico da pele, que representa uma proteção 
contra a invasão microbiológica. 

A sepse ocorre do desequilíbrio entre in-
vasor e hospedeiro, assim a presença de tecidos 
lesionados e desvitalizados favorece um meio de 
cultura favorável para invasão e o desenvolvim-
ento de patógenos. O objetivo desta investigação 
foi compreender as alterações fisiopatológicas que 
ocorrem no paciente, devido o risco de infecções. 
Identificar os sinais clássicos de infecção.

Ressalta-se a importância da ação do enfer-
meiro nos cuidados e orientações principalmente 
com relação à ingesta, desbridamento da ferida, 
prevenção de complicações (infecções e lesões do 
pulmão); reabilitação, terapia ocupacional junta-
mente aporte psicológico para os pacientes e fa-
miliares. Nesse sentido observe-se a importância 
da temática para os graduandos e profissionais 
pluridisciplinares obtendo conhecimento, através 
de bagagem teórica, uma vez que é necessário in-
tegrar e analisar melhor o conjunto de fatores que 
determinam nos queimados o processo infeccioso.

Materiais e métodos 
A realização deste trabalho caracteriza-

se pela busca de publicações, de cunho crítico e 
reflexivo, na perspectiva da revisão bibliográfica 
de artigos disponíveis nas bases de dados online. 
Elegeram-se referenciais teóricos publicados nos 
últimos cinco anos. Dessa forma, foram levanta-
das premissas para dar subsídios à pesquisa sendo 
uma excelente ferramenta que oferece ao pesquisa-
dor um embasamento teórico do conhecimento e 
treinamento científico que habilitam à produção 
de trabalhos originais.

Resultados e Discussão 
As infecções hospitalares significam um 

importante causa de morbidade e mortalidade 
no mundo. Os dados epidemiológicos exatos das 
causas queimaduras ainda são pouco conhecidos, 

porém o valor investido para o tratamento e re-
cuperação desses vitimados, pelo Ministério da 
Saúde é elevado.

O risco de infecção hospitalar está princi-
palmente associado uso exagerado de antibióticos, 
que deu origem a micro-organismos multirresis-
tentes, e aos efeitos adversos de procedimentos 
invasivos incorretos e tratamentos com imunossu-
pressores decorrentes da lesão térmica, tornando 
assim a sepse, por ser a principal causa de óbito no 
queimado (MADOFF, 2015). 

Os sintomas clássicos são febre constante, 
taquicardia, taquipnéia, emagrecimento. Neste 
sentido, a enfermagem desempenha relevante con-
tribuição no tratamento e recuperação das vitimas 
de queimaduras, não observando apenas o com-
prometimento físico mais também o psicológico 
que geralmente é abalado, tendo uma abordagem 
holisitca compartilhando o tratamento do paciente 
com seus familiares, favorecendo assim uma res-
posta terapêutica e recuperação favoráveis.

Conclusões 
Este estudo permitiu conhecer os riscos de 

infecções na vítima de queimaras que podem ser 
minimizados diminuir com adoção de interven-
ções especializadas na atenção do profissional de 
enfermagem. Cabe, portanto, respeitar os proces-
sos de segurança desde o primeiro atendimento 
até a conclusão do tratamento.

Esse tipo de lesão ocasiona comprometi-
mento corporal, sequelas irreversíveis, sendo dor 
uma queixa importante à ser tratada, os transtor-
nos emocionais precisam ser observados e acom-
panhados no paciente e família. Nesse contexto, 
faz-se necessária que sejam adotados fatores es-
senciais no tratamento terapêutico e evitando a 
evolução para um quadro de septicemia.
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Resumo: 
Investigou-se o efeito da administração oral do 

extrato hidroalcoólico da própolis vermelha brasileira 
(EHPV) em carcinomas de células escamosas orais 
(CCEOs) induzidos por DMBA em roedores. Para 
tanto, o EHPV foi obtido e caracterizado por cro-
matografia líquida de alta eficiência (HPLC). A car-
cinogênese foi induzida utilizando 9,10-dimetil-1,2-
benzantraceno (DMBA) através da aplicação tópica 
no lábio inferior dos 25 camundongos experimentais. 
O EHPV foi administrado por via oral nas doses de 
10, 50 e 100 mg/kg (EHPV10, EHPV50 e EHPV100, 
respectivamente), enquanto água destilada e Tween 80 
à 2% foram administrados para os grupos controles 
negativos (TUM1 e TUM2) em dias alternados à 
aplicação do DMBA. A análise cromatográfica iden-
tificou três compostos principais: formononetina 
(23.29±0.06 mg/g), biochanina A (0.67±0.01 mg/g) 
e daidzeína (0.38±0.01 mg/g). Após 26 semanas, 
foram avaliados nos tumores (amostras de tecido), a 
classificação de malignidade histológica e a expressão 
imunohistoquímica de Ki-67 e p16INK4A. A admin-
istração oral de EHPV inibiu 40% de crescimento em 
EHPV50 e EHPV100, bem como promoveu um re-
tardo de três semanas no desenvolvimento de tumores 
clinicamente detectáveis em todos os grupos tratados 
com EHPV. A análise histológica revelou que os tu-
mores representavam carcinoma de células escamosas 
bem diferenciados e que houve desenvolvimento de 
lesões displásicas em amostras clinicamente livres de 
tumor. A análise da expressão imunohistoquímica de 
Ki67 e p16INK4a não apresentou diferença significa-
tiva entre os grupos (p>0,05). Os resultados sugerem 
que o EHPV exerce atividade quimiopreventiva sobre 
a progressão da displasia epitelial para CCEOs num 
modelo experimental de carcinogênese labial.

Introdução 
A própolis é um produto natural resinoso 

balsâmico produzido por abelhas Apis mellifera L. 
Recentemente, os efeitos citotóxicos deste produto 
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natural em diferentes linhagens celulares derivadas 
de tumores malignos humanos foram demon-
stradas (Suresh et al, 2009;  Li et al., 2010). No 
entanto, as vias sinalizadoras envolvidas no efeito 
antitumoral promovido pela própolis, associadas a 
eventos proliferativos, apoptóticos ou à diferencia-
ção celular, ainda são pouco elucidadas (Clifford, 
Di Giovanni et al., 2010). Assim, o objetivo deste 
trabalho foi investigar o efeito da administração 
oral do extrato hidroalcoólico da própolis vermel-
ha brasileira sobre o desenvolvimento tumoral e a 
expressão imunohistoquímica do Ki-67 e p16INK4A 
em carcinomas de células escamosas orais induzi-
dos por DMBA em roedores.

Materiais e métodos 
A própolis vermelha foi coletada em 

apiário localizado no município de Brejo Grande 
no Estado de Sergipe, Brasil (S 10°28’25’’ e O 
36°26’12’’). Posteriormente, o extrato hidroal-
cóolico da própolis vermelha (EHPV) foi obti-
do e caracterizado por cromatografia líquida de 
alta eficiência (HPLC). O trabalho foi aprova-
do pelo Comitê de Ética em Uso de Animais 
da Universidade Tiradentes com número de 
protocolo 191208. A carcinogênese foi indu-
zida utilizando 9,10-dimetil-1,2-benzantraceno 
(DMBA) através da aplicação tópica no lábio 
inferior dos 25 camundongos experimentais. O 
EHPV foi administrado por via oral nas doses 
de 10, 50 e 100 mg/kg (EHPV10, EHPV50 e 
EHPV100, respectivamente), enquanto água 
destilada e Tween 80 à 2% foram administra-
dos para os grupos controles negativos (TUM1 
e TUM2) em dias alternados a aplicação do 
DMBA. Os animais foram monitorados dia-
riamente para registro do aparecimento de tu-
mores clínicos. Após 26 semanas, os animais 
foram eutanasiados e os tumores removidos 
para análise macro e microscópica. Os dados 
obtidos foram analisados por ANOVA (teste 
de Tukey) e teste do qui-quadrado, e as diferen-
ças entre os grupos foram consideradas signifi-
cativas quando p<0,05).

Resultados e Discussão 
Após 25 semanas, observou-se que a ad-

ministração oral do EHPV inibiu significativa-
mente a frequência relativa de carcinoma de célu-
las escamosas orais (CCEO) em 40% dos animais 
de EHPV50 e EHPV100 (Figura 1). Além disso, 
observou-se um retardo de três semanas no desen-
volvimento de tumores clinicamente detectáveis 
nos animais tratados com EHPV.

Figura 1. Frequência relativa do desenvolvi-
mento dos tumores clinicamente detectáveis nos 
diferentes grupos experimentais após 25 semanas 
de tratamento com DMBA.

A análise histológica da amostra de tecido 
removido dos cinco animais tratados com EHPV 
sem tumor clinicamente detectável revelou alte-
rações displásicas marcantes no epitelial de re-
vestimento, classificados como displasia severa e 
carcinoma in situ. O que sugere que o EHPV não 
impede o surgimento dos tumores, mas retarda 
seu desenvolvimento.

O efeito antitumoral não foi relacionado 
com a modulação da fração proliferativa tumoral 
(expressão do antígeno ki-67) nem com alterações 
na expressão da proteína supressora de tumor 
p16INK4A.

Conclusões 
Os resultados sugerem que o EHPV exerce 

atividade quimiopreventiva sobre a progressão 
da displasia epitelial para CCEOs induzidos por 
DMBA em modelo experimental roedor. No en-
tanto, estudos posteriores ainda são necessários a 
fim de esclarecer os mecanismos exatos relaciona-
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dos aos efeitos quimiopreventivos do EHPV na 
carcinogênese perioral.
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Resumo: 
A imagem corporal pode ser definida com 

a imagem que temos em nossa mente em relação 
ao tamanho, forma e aparência do nosso corpo 
e, a sua insatisfação é considerada um problema 
de saúde pública, pois, existem possibilidades dos 
indivíduos adotarem atitudes e condutas compor-
tamentais não saudáveis. Diante desta situação, 
este estudo teve como objetivo, verificar a asso-
ciação entre o risco cardiovascular e a insatisfação 
da imagem corporal em indivíduos fisicamente 
ativos. Procedeu-se um estudo descritivo quanti-
tativo de corte transversal com 124 indivíduos do 
gênero feminino e masculino, em uma faixa etária 
de 30 a 79 anos, usuários do Programa Academia 
da Cidade na Cidade e Aracaju. Para a coleta de 
dados, foram realizadas avaliações do risco car-
diovascular pela Relação Cintura Quadril (RCQ) 
e da Imagem Corporal através do questionário 
de Soresen e Stunkard (1993). Os dados foram 
analisados através de meios estatísticos descritivos 
(média desvio padrão e proporções) e inferenciais 
(Teste do Chi-quadrado) com nível de significância 
p<0,05. Verificou-se na amostra estudada uma mé-
dia de idade de 56,39 (± 11,52). Identificou-se que 
83% da amostra está insatisfeita com sua Imagem 
Corporal, além disso, observou-se que 31,5% estão 
classificados em um estado de risco cardiovascular 
muito alto, 41,9% em risco elevado. Diante disto foi 
percebida uma associação estatisticamente significa-
tiva entre a insatisfação com a Imagem Corporal e 
o risco cardiovascular (p<0,000).  Com base nas in-
formações apresentadas, pode-se concluir que risco 
cardiovascular proposto pela RCQ está associado a 
insatisfação com a imagem corporal nos praticantes 
de exercícios físicos. 

Introdução 
A imagem corporal pode ser definida com 

a imagem que temos em nossa mente em relação 
ao tamanho, forma e aparência do nosso corpo e, 
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a sua insatisfação é considerada um problema de 
saúde pública, pois, existem possibilidades dos in-
divíduos adotarem atitudes e condutas comporta-
mentais não saudáveis. Diante desta situação, este 
estudo teve como objetivo, verificar a associação 
entre o risco cardiovascular e a insatisfação da ima-
gem corporal em indivíduos fisicamente ativos.

 
Materiais e métodos 
Procedeu-se um estudo descritivo quantita-

tivo de corte transversal com 124 indivíduos do 
gênero feminino e masculino, em uma faixa etária 
de 30 a 79 anos, usuários do Programa Academia 
da Cidade na Cidade e Aracaju. Para a coleta de 
dados, foram realizadas avaliações do risco car-
diovascular pela Relação Cintura Quadril (RCQ) 
e da Imagem Corporal através do questionário 
de Soresen e Stunkard (1993). Os dados foram 
analisados através de meios estatísticos descritivos 
(média desvio padrão e proporções) e inferenciais 
(Teste do Chi-quadrado) com nível de significância 
p<0,05.

Resultados e Discussão
Verificou-se na amostra estudada uma mé-

dia de idade de 56,39 (± 11,52). Identificou-se que 
83% da amostra está insatisfeita com sua Imagem 
Corporal, além disso, observou-se que 31,5% estão 
classificados em um estado de risco cardiovascular 
muito alto, 41,9% em risco elevado. Diante disto 
foi percebida uma associação estatisticamente sig-
nificativa entre a insatisfação com a Imagem Cor-
poral e o risco cardiovascular (p<0,000).  

Conclusões
Com base nas informações apresentadas, 

pode-se concluir que risco cardiovascular proposto 
pela RCQ está associado a insatisfação com a ima-
gem corporal nos praticantes de exercícios físicos. 
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Resumo: 
O queijo de coalho é típico do Sertão nor-

destino tendo lugar de destaque entre a culinária 
da região. O processo do coalho foi observado 
quando os viajantes percorriam longas distân-
cias carregando o leite nas mochilas, conhecidas 
como matulão, fabricadas a partir do estomago de 
animais jovens: o leite coagulava e sua massa que 
ficava era saborosa, dando origem ao queijo de 
coalho. A pesquisa de aromatização do queijo co-
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alho com a mangaba visa agregar valor nutricional, 
sendo que esta fruta possui uma alta concentração 
de vitamina C e outras em menores valores e desta 
forma também agregar um maior valor econômico 
a este produto, fomentando a demanda tanto do 
queijo coalho como da fruta mangaba fazendo as-
sim desenvolvimento nessas culturas produtivas. 
Sendo assim, o objetivo do trabalho foi desenvolv-
er um queijo coalho que agregue valor econômico. 
Para a produção do queijo foi utilizado leite de 
vaca pasteurizado, adquirido em um supermer-
cado da cidade. Incialmente foi aquecido o leite 
a temperatura de 47º C e após aquecê-lo foi adi-
cionado o coagulante, seguindo a recomendação 
o fabricante leite/g, adicionado sal. Foi auferida a 
temperatura de 15 em 15 minutos por cerca de 1 
hora e meia até que as amostras formarem o soro e 
uma coalhada firme, retirou-se o soro e enformou 
o queijo juntamente com a geleia de mangaba. Foi 
realizada uma análise sensorial da produção e in-
tenção de compra. Os resultados foram constados 
pela análise total dos submetido a prova, sendo 
que 73% gostou do produto e 80% comprariam.

Introdução 
O queijo de coalho é considerado como um 

patrimônio da população nordestina e desperta o 
interesse dos agentes promotores do desenvolvi-
mento e de Instituições públicas e privadas, car-
acteriza por ser um queijo de massa branca, de 
formato retangular, com sabor levemente ácido e 
salgado, podendo se consumido cru, assado, frito, 
puro ou como acompanhamento Apesar de sua 
popularidade na Região Nordeste, o queijo co-
alho produzido artesanalmente, muitas vezes, não 
atende aos requisitos mínimos de qualidade para 
ser destinado ao consumo humano (LIMA, 2010; 
DUARTE et al., 2005). 

A produção do queijo de coalho artesanal, 
produto derivados do leite, destaca-se o em con-
sumo a nível regional - Nordeste e em vários es-
tados brasileiros. Vale salientar, que essa produção 
é carregada de valores culturais, e simbólicos. No 
Nordeste do Brasil, a maior parte da produção 

de queijo coalho artesanal é obtida em pequenas 
e médias queijarias, as quais movimentam, men-
salmente, algo em torno de 10 milhões de reais 
(Perry, 2004), o que sinaliza ser essa atividade im-
portante em termos social e econômico na região. 

Na história popular há diversos relatos 
sobre a origem do queijo de coalho no nordeste 
brasileiro, sendo este um produto típico dos 
sertões nordestinos, um desses relatos narra que 
seu surgimento teve origem nas longas viagens 
realizadas pelos vaqueiros, que levavam o leite 
em um recipiente feito do estômago de animais, 
chamado de matulão, esse leite coagulava, e a mas-
sa resultante era muito saborosa, resultando daí a 
origem do queijo de coalho, feito de forma rústica 
e artesanal. Com o tempo à produção do queijo 
de coalho, foi ganhando diversas formas de fab-
ricação usando sacos feitos de pano, prensas de 
madeira entre outras, no entanto, jamais perdendo 
a rusticidade e a originalidade, sendo sempre feito 
com as mãos de quem o produz. O queijo de co-
alho tem base na coagulação do leite bovino cru e 
na prensagem da massa branca, de formato retan-
gular, com sabor levemente ácido e salgado. Nesse 
momento é que podemos aromatizar o queijo. Em 
nosso projeto a proposta é aromatizar com a fruta 
Mangaba, fruta que representa o Litoral Sul Ser-
gipana e que virá a agregar valor ao produto.

Materiais e métodos 
Caracterizações da pesquisa quanto ao 

modo de abordagem

Para Malhotra (2006), a pesquisa quanti-
tativa tem como objetivo quantificar os dados e 
generalizar os resultados da amostra para a pop-
ulação-alvo; normalmente é usada para amostras 
com grande número de casos representativos; a 
coleta de dados é estruturada; a análise de dados é 
estatística e os resultados recomendam uma linha 
de ação final.

Usaremos na pesquisa modo de abordagem 
quantitativa, que representará uma mensuração es-
tatística do perfil sensorial de aceitação do queijo 
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coalho aromatizado com mangaba, onde será tra-
çado um ponto de vista do público pesquisado es-
pecifico do setor.

Utilizando de formulários com questões 
fechadas e amostras para degustação montado es-
tatisticamente o perfil sensorial e sua aceitação do 
produto pesquisado. Sendo que a amostra terá um 
quantitativo de 30 sendo incluídos chefes, profis-
sionais da aera e estudantes de gastronomia para 
melhor avaliar as características aqui analisadas.

Resultados e Discussão 
No gráfico 1 – mostra o resultado da análise 

sensorial realizada com a produção do queijo coal-
ho aromatizado com mangaba e pode se constatar 
que se consideramos um somatório daqueles que 
gostaram em todos os graus teria se cerca de 73% 
que aprovaram sua aparência, sabor e textura do 
produto analisado, sendo que ainda foi realizado 
um levantamento para intenção de compra e ob-
tivesse 80% comprariam o produto.

Conclusões
Após análise dos resultados, concluímos que 

o queijo coalho aromatizado com mangaba, ape-
sar da grande maioria optou por gostei extrema-
mente e gostei ligeiramente, precisasse analisar e 
verificar as mudanças na aparência e apresentação. 
Contudo, a produção é viável, pois agrega valor 
econômico e nutricional ao queijo coalho, produto 
característico do nordeste, bem como nos permite 
nortear novos experimentos em laboratórios de 
outras formas produção e aromatização do queijo 
coalho com outras frutas.
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Resumo:
O processo de identificação de pessoas, a 

partir de exames periciais,  tem sido de significan-
te importância para o esclarecimento de fatos de 
interesse jurídico-social. A tarefa exige técnicas e 
métodos mais precisos que venham auxiliar peritos 
médicos e odontólogos legistas a desempenharem 
eficientemente seu trabalho de auxiliar cientifica-
mente a justiça, quer no direito civil, penal, do tra-
balho e, em certos casos, até no direito administra-
tivo. O capítulo da identificação, considerado uma 
das mais importantes funções do perito Médico e 
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Odontolegal, é muito vasto e complexo, não po-
dendo ser confundido com reconhecimento. Este 
último trata-se de um procedimento empírico 
baseado apenas em conhecimento prévio, cuja 
base de sustentação é unicamente testemunhal. Há 
certas energias que modificam o estado do cor-
po ou pelo menos parte dele, acarretando lesões 
orgânicas de gravidade variável, que podem levar 
à morte. Entre os agentes capazes de conduzir a 
esses resultados, encontram-se a temperatura e a 
eletricidade. A ação dos meios térmicos sobre o 
organismo produz reações de magnitude variável, 
mas que podem ser tão intensas a ponto de leva-
rem a óbito. O objetivo do nosso estudo é uma 
tentativa de  realizar uma revisão de literatura com 
relação a agentes produtores de lesões, em especial 
a temperatura.

Introdução
A Medicina e a Odontologia legal são 

ciências de largas proporções e de extraordinária 
importância no conjunto dos interesses da cole-
tividade, porque elas existem e exercitam cada vez 
mais em razão das necessidades de ordem pública 
e social. Nesse contexto, são de grande valia na 
redução de acidentes em massa, esclarecimento de 
homicídios de diversas outras situações no âmbito 
jurídico (FRANÇA, 2001).

O direito moderno não pode deixar de 
aceitar a contribuição cada vez mais íntima des-
sas ciências, e o magistrado não deve desprezar os 
conhecimentos dos técnicos, pois só assim é pos-
sível a aproximação da verdade que se quer apurar. 
Não é nenhum exagero afirmar que é inconcebível 
uma boa justiça sem a contribuição da Medicina e 
da Odontologia Legal, cristalizando-se a ideia de 
que a justiça não se limita ao conhecimento da lei, 
mas também é embasada nas informações perici-
ais. Tais informações são obtidas através do estudo 
dos agentes produtores de lesão (GALVÃO, 1996; 
VANRELL, 2002).

Há certas energias que modificam o estado 
do corpo ou pelo menos parte dele, acarretando 
lesões orgânicas de gravidade variável, que podem 

levar à morte. Entre os agentes capazes de con-
duzir a esses resultados, encontram-se a tempera-
tura e a eletricidade (GOMES, 2004).

O objetivo do nosso estudo é uma tentativa 
de se realizar uma revisão de literatura com rela-
ção a agentes produtores de lesões, em especial a 
temperatura.

Revisão de Literatura
A temperatura é uma grandeza física comu-

mente associada às noções de quente e frio. No 
entanto, do ponto de vista microscópico, a tem-
peratura é definida como medida de energia ciné-
tica associada à vibração das partículas, ou seja, 
é um valor numérico que expressa o estado de 
agitação térmica de um corpo. (KAPP, NUNES-
KAPP, 2010).

Sob uma variedade de condições físicas e 
ambientais, o equilíbrio entre a produção e a perda 
de calor, que é resultante da ação dos centros ter-
morreguladores, mantém a temperatura corporal 
em níveis estáveis. No entanto, quando o corpo é 
exposto a situações térmicas excedentes, seja por 
temperaturas muito elevadas, seja por temperatu-
ras muito baixas, desestabilizando sua homeoter-
mia, desequilíbrio nos processos metabólicos e/
ou lesões teciduais poderão ocorrer, e se manti-
dos, tornar-se-ão irreversíveis. (GALLOIS, 2002; 
GUYTON; HALL, 2006).

As termoses são resultantes da ação do calor 
difuso sobre o corpo. Nelas, encontram-se a inso-
lação, cuja fonte é o sol, e a intermação, cuja fonte 
calor é artificial (fornalha, caldeira). A insolação é 
uma emergência médica que pode ser reconhecida 
quando a temperatura corporal está acima de 41ºC. 
Nesse estado, o organismo responde à perda de 
líquidos reduzindo o fluxo sanguíneo para a pele e 
glândulas sudoríparas. Confusão, tontura e perda de 
consciência são sintomas decorrentes do compro-
metimento do Sistema Nervoso Central. (COHEN; 
WOOD, 2002; GAMBRELL, 2002; PAROLIN et 
al., 2009; RHOADES; TANNER, 2005).

 A intermação é causada pelo aumento da 
temperatura corporal e pela incapacidade do or-
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ganismo de resfriar-se adequadamente. Configura 
um quadro semelhante à insolação, porém pode 
levar à morte (GUYTON; HALL, 2006).

A queimadura pode ser definida como a 
condição resultante de ação direta ou indireta do 
calor sobre o organismo humano e resultam tanto 
em respostas locais quanto em sistêmicas (HET-
TIARATCHY E DZIEWULSKI, 2004). Na aval-
iação das queimaduras devem ser observados, 
entre outros fatores, sua profundidade e extensão 
(DO VALE, 2005). 

A exposição ao frio produz efeitos fisiológi-
cos como a vasoconstrição periférica (para di-
minuir a perda do calor) e tremores (para aumen-
tar a produção de calor) bem como causar doenças 
como a geladura ou frostbite, hipotermia, além da 
urticária pelo frio, a irritação das vias aéreas e a 
redução de performance e capacidade física para o 
trabalho (SANTOS JUNIOR, 2003). 

As causas da hipotermia são tanto primárias 
quanto secundárias. Hipotermia primária ou aci-
dental ocorre em indivíduos saudáveis inadequa-
damente vestidos e expostos a resfriamento seve-
ro (AINSLIE E REILLY, 2003). Na Hipotermia 
secundária, alguma outra doença predispõe o in-
divíduo à Hipotermia acidental. O mecanismo da 
Hipotermia secundária parece ser uma falha aguda 
na regulação da termorregulação (VALNICEK E 
CHASMAR,1993). Doenças Endócrinas (VAL-
NICEK E CHASMAR,1993), Doenças Cardio-
vasculares (HOLMES,2003) e Doenças Neu-
rológicas (KIBAYASHI E SHOJO,2003) 

Geladuras (Frostbites), o tipo mais comum 
de lesão causada pelo frio, é definida como o con-
gelamento e cristalização de fluidos nos espaços 
intersticial e celular como consequência da ex-
posição prolongada a temperaturas congelantes. 
Os locais anatômicos mais suscetíveis à geladura 
incluem as mãos, os pés e tecidos expostos (orel-
has, nariz e lábios).

Pé de imersão ou pé de trincheira, uma 
doença dos nervos simpáticos e vasos sanguíneos 
dos pés, é observada em sobreviventes de nau-
frágio ou em soldados cujos pés tenham estado 

molhados, mas não congelados, por períodos pro-
longados. (UNGLEY E BLACKWOOD, 1942)

Conclusões
A exposição prolongada a temperaturas am-

bientais muito baixas sem a devida proteção pode 
provocar um problema geral ao nível do funciona-
mento do organismo  ou problemas locais em de-
terminadas partes do corpo. Com relação a temper-
aturas ambientais elevadas ao longo de um período 
de tempo, poderá também provocar, sobretudo em 
pessoas pouco habituadas, insuficiências nos me-
canismos responsáveis pelo controle da tempera-
tura do corpo e originar graves problemas. 
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Resumo: 
A fibromialgia (FM) é uma síndrome re-

umática predominante no sexo feminino, de etio-
logia específica desconhecida, caracterizada por 
dor musculoesquelética crônica difusa, além de 
pontos dolorosos específicos à palpação. O pre-
sente estudo teve como objetivo avaliar o efeito 
da corrente interferencial (CI) na funcionalidade 
em pacientes com FM. Trata-se de um estudo pro-
spectivo controlado por placebo, com distribuição 
aleatória, sendo incluídos no estudo 29 pacientes 
fibromiálgicos, do gênero feminino, com idades 
entre 18 e 60 anos não submetidas a nenhum trata-
mento fisioterapêutico. As pacientes foram recru-
tadas no ambulatório do Hospital Universitário 
da Universidade Federal de Sergipe e distribuídas 
aleatoriamente entre três grupos: Intensidade Mo-
tora; Intensidade Sensorial e Placebo. Para verifi-
car o efeito do tratamento foram utilizados os se-
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guintes métodos de mensuração: Questionário de 
Impacto da Fibromialgia (QIF) e Fadiga. Quando 
analisada a QIF, observou-se diferença significa-
tiva no grupo intensidade motora, na avaliação 
intragrupo (p=0,01). Entretanto, nas análises in-
tergrupo não houve diferença significativa no pré-
tratamento e no pós-tratamento (p>0,05). Quanto 
à fadiga, houve resultados significativos na análise 
intra-grupo motor (p=0,02) e sem significância 
estatística na análise inter-grupo (p>0,05 para as 
análises inter-grupo pré-tratamento e inter-grupo 
pós tratamento). Apesar de não oferecer resulta-
dos significativo intergrupo, a CI trouxe diferença 
significativa na redução do impacto da doença no 
grupo intensidade motora. Os resultados sugerem 
que quando utilizada em altas intensidades a CI 
traz benefícios em relação à diminuição da fadiga 
de mulheres fibromiálgicas. Além disso, outros 
métodos de mensuração estão sendo avaliados, 
como parte do projeto de pesquisa realizado na 
instituição.

Introdução 
A fibromialgia (FM) é uma síndrome re-

umática que afeta milhões de pessoas no mun-
do, com predominância do sexo feminino, de 
etiologia específica desconhecida, caracteriza-
da por dor musculoesquelética crônica difusa, 
além de pontos dolorosos específicos à palpa-
ção (WOLFE et al., 1990). Estudos recentes 
demonstram que terapias não-farmacológicas 
têm sido eficazes na redução da dor e aumento 
da capacidade funcional e qualidade de vida 
desses pacientes (VITORINO et al., 2006). A 
Corrente Interferencial (CI) é uma terapia não-
farmacológica, e sua modalidade de eletroes-
timulação é eficaz no alívio da dor. Este estudo 
justifica-se pela deficiente comprovação cientí-
fica em verificar o real efeito da CI na funcio-
nalidade em indivíduos fibromiálgicos. Além 
disso, pouco se conhece sobre os parâmetros 
ideais de estimulação da CI. Pouco se têm in-
vestigado sobre a intensidade (ou amplitude de 
pulso) dessa corrente.

Materiais e métodos 
Trata-se de um estudo prospectivo contro-

lado por placebo, com distribuição aleatória. A 
casuística  foi composta por pacientes fibromiál-
gicos, do gênero feminino. Todas as participantes 
foram previamente diagnosticadas de acordo com 
os critérios de classificação do ACR, com idade 
entre 18 e 60 anos e que não realizassem tratamen-
to fisioterapêutico. Para cálculo do n Amostral foi 
analisada a eficácia da CI na melhora do quadro 
funcional dos indivíduos acordo com estudos 
anteriormente publicados, onde, foi definido um 
n de 20 sujeitos por grupo, totalizando 60 indi-
víduos.  O pacientes foram distribuídos aleatoria-
mente em três grupos: 1) Intensidade Sensorial; 2) 
Intensidade Motora; 3)Placebo. Foi realizado 10 
sessões de aplicação da CI, duas vezes por semana, 
nas pacientes participantes do estudo, totalizando 
5 semanas de tratamento. A aplicação da corrente 
ocorreu durante 30 minutos. Duas correntes de 
média frequência foram aplicadas, uma de 4000 
Hz e outra de 4100 Hz, que interagiram entre si 
para gerar uma frequência de amplitude modulada 
de 100 Hz. Após a estimulação, os sujeitos foram 
reavaliados. Os métodos de mensuração foram: 
Questionário de Impacto da Fibromialgia (QIF), e 
Fadiga (mensurada através de uma escala numérica 
de 11 pontos, composta por números de 0 a 10). O 
questionário de Impacto da Fibromialgia e Fadiga  
analisados estatisticamente utilizando o programa 
SPSS, versão 15.0. Para verificação da normalidade 
dos dados, foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk, 
seguindo uma análise paramétrica. O teste T de 
Student foi utilizado para comparação dos resul-
tados encontrados, antes e após o tratamento, nos 
questionários e escalas aplicados e o teste ANO-
VA de um fator para análise intergrupo, antes e 
após o tratamento com CI. Além disso, os dados 
foram descritos como média ± erro padrão. Os 
demais testes estão em análise estatística. Esse 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa com seres humanos sob protocolo CAAE 
16037113.0.0000.5546. Após aprovação, os sujei-
tos somente foram incluídos no estudo mediante 
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assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE).

Resultados e Discussão 
Foram avaliados 46 pacientes, sendo que 

desse total, foram excluídas 17 participantes devido 
à dificuldade de transporte (n=08), conciliação com 
as atividades do trabalho (n=05), gravidez (n=02) 
e desistência (n=02). Sendo assim, 29 voluntárias 
foram alocadas nos três grupos dessa pesquisa.

Quando analisada a QIF, observou-se dife-
rença significativa no grupo intensidade motora, 
na avaliação intragrupo (p=0,01). Entretanto, nas 
análises intergrupo não houve diferença significati-
va no pré-tratamento e no pós-tratamento (p>0,05). 
Quanto à fadiga, os resultados encontrados foram 
significativos na análise intra-grupo motor (p=0,02) 
e sem significância estatística na análise inter-grupo 
(p>0,05 para as análises inter-grupo pré-tratamento 
e inter-grupo pós tratamento).

Conclusões 
A utilização a CI trouxe diferença significa-

tiva na redução do impacto da doença no grupo 
intensidade motora, apesar de não demonstrar 
diferença significativa nas análises intergrupo no 
pré-tratamento e no pós-tratamento. Na análise da 
fadiga foram encontrados resultados significativos 
intra-grupo motor, e isso sugere que quando uti-
lizada em altas intensidades a CI traz benefícios 
em relação à diminuição da fadiga de mulheres 
fibromiálgicas. Além disso, outros métodos de 
mensuração estão sendo avaliados, como parte do 
projeto de pesquisa realizado na instituição.
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(INTRODUÇÃO) A fisioterapia ex-
erce um papel importante na gestação, visando 
à promoção da saúde e do bem-estar da mulher 
através de orientações quanto à sua preparação 
física, prevenção de problemas e a manutenção 
da saúde no período pré-natal, durante o parto e 
no período pós-natal. (OBJETIVO) Investigar a 
influência na atuação da fisioterapia no período 
gestacional. (MATERIAIS E MÉTODOS) O 
presente trabalho foi elaborado mediante desen-
volvimento de pesquisa qualitativa exploratória no 
Scielo e PubMed, através da delimitação do tema, 
levantamento bibliográfico e estudo de 11 arti-
gos. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) O pre-
sente estudo apresentou resultados significantes 
da fisioterapia na gestação: MORENO (2009) cita 
um ensaio clínico randomizado que investigou o 
efeito de exercícios de fortalecimento do assoalho 
pélvico realizados durante a gravidez notando sua 
eficácia; GIL (2011), relata que o grupo de RPG 
(estudado) apresentou decréscimo estatisticamente 
significativo na intensidade da dor antes e depois 
das sessões. A análise de covariância indicou que 
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o tratamento com RPG estava associado à menor 
intensidade da dor percebida ao final do estudo; 
Segundo RUDGE (2003), em seu artigo um grupo 
de gestantes do grupo controle (84,2%) foram car-
acterizadas por dor na região lombar, com intensi-
dade leve (18,2%) e grave (18,4%); A evolução dos 
sintomas foi diferenciada, confirmando-se piora 
em 63,6% das gestantes do Controle e melhora em 
65,8% das participantes do Programa (p<0,05). 
(CONCLUSÕES) Conclui-se que o trabalho 
fisioterapêutico durante o período gestacional re-
flete positivamente na adaptação do corpo da ges-
tante ao crescimento do feto.
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Resumo: 
Qualidade de vida tem um conceito mul-

tidimensional, podendo ser entendida como a 
autoestima e o bem-estar pessoal, o que garante 
uma promoção na saúde de forma satisfatória 
para o indivíduo.  As doenças corneanas afetam a 
qualidade de vida, sendo o transplante a conduta 
indicada para o tratamento das ceratopatias. OB-
JETIVO: Avaliar a qualidade de vida dos trans-
plantados de córnea. METODOLOGIA: Estudo 
quantitativo, transversal e retrospectivo, de análise 
descritiva, com transplantados de córnea cadastra-
dos na Central de Notificação, Captação e Distri-
buição de Órgãos de Sergipe (CNCDO/SE). Foi 
aplicado o questionário VF-14, adaptado pelas 
pesquisadoras. RESULTADOS: Foram analisa-
dos 90 prontuários, destes foi possível ser feita 
a pesquisa com 35 transplantados. No perfil dos 
entrevistados destacou-se maioria jovens do sexo 
masculino e solteiros. O ceratocone foi a causa de 
maior indicação do transplante sendo a miopia a 
patologia mais associada. A córnea esquerda foi 
a mais acometida, uma pequena quantidade da 
amostra apresentou rejeição do enxerto e retrans-
plante. A maioria continua precisando usar óculos 
e não sente dor depois do procedimento. 42,86% 
estão satisfeitos com visão, 74,29% acharam que 
ela melhorou depois do transplante. O VF-14 per-
mitiu avaliar o grau de dificuldade com base na 
realização das tarefas: 46,45% referiram não ter 
dificuldades e 9,33% sentiram dificuldade intensa 
de realizar as atividades. CONCLUSÂO: O pre-
sente estudo permitiu avaliar como satisfatória a 
realização do transplante influenciando assim na 
qualidade de vida dos transplantados.
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Resumo:
O estudo sobre humanização da as-

sistência em unidade de terapia intensiva per-
passa pelo cenário da percepção do enfermeiro 
servindo este, como base para assistência qual-
ificada e humanizada em pacientes de unidade 
de terapia intensiva. O objetivo do estudo é 
investigar a percepção do enfermeiro inten-
sivista acerca da humanização assistencial em 
seu trabalho. Trata-se de um estudo transversal 
de abordagem qualitativa descritiva, realizado 
por meio de entrevista, utilizando-se um for-
mulário com questões abertas com finalidade 
de esclarecer junto a um grupo de 17 enfer-
meiros atuantes na Unidade de Terapia Inten-
siva, relacionando os elementos que compõem 
e estruturam a forma da humanização prestada 
em pacientes críticos e identificar os principais 
problemas que dificultam a aplicação da as-
sistência humanizada. Para a coleta de dados 
buscou-se avaliar o conceito dos enfermeiros 
acerca da aplicabilidade do cuidado human-
izado, causando efeito de forma direta na ma-
nutenção e suporte na recuperação do cliente. 
Através da pesquisa pode-se evidenciar que os 
profissionais reconhecem a importância da hu-
manização da assistência, mas que é uma reali-
dade pouco vivenciada nas unidades. 
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Resumo: 
A esquistossomose é uma das principais 

doenças de veiculação hídrica, endêmica no Brasil 
e com elevada prevalência no Estado de Sergipe. 
Apesar do Programa de Controle da Esquistos-
somose (PCE). Este trabalho teve como objetivo 
fazer um levantamento bibliográfico e identificar 
a prevalência de casos de esquistossomose no es-
tado de Sergipe, utilizando dados  do ministério 
da saúde referente aos 51 municípios endêmi-
cos entre os anos de 2005  a 2008. Considerada 
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a segunda doença parasitária mais devastadora 
do mundo pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a esquistossomose infectou mais de 63 mil 
brasileiros no ano de 2011, As altas prevalências da 
esquistossomose coincidem com os baixos níveis 
socioeconômicos e de saneamento da população, 
por tanto infelizmente a doença ainda continua 
fazendo parte do cotidiano de muitas pessoas e 
a melhor forma de erradicação desta parasitose 
é oferecer condições de dignas de higiene para a 
população.

Introdução 
A esquistossomose é uma doença parasi-

tária que afeta aproximadamente 200 milhões de 
indivíduos em todo mundo. Das seis espécies de  
Schistosoma que parasitam o homem, apenas o S. 
mansoni ocorre nas Américas do Sul e Central. A 
introdução da esquistossomose no Brasil se deu 
por causa do tráfico de escravos originários da cos-
ta ocidental da África em meados do século XVI, 
chegando no país pelos portos de Salvador e Recife 
e se expandindo do nordeste para outros estados 
do Brasil, devido a grande insalubridade da época e 
da presença dos caramujos do gênero Biomphalaria 
( MS; MELO, 2014). O parasita aloja-se principal-
mente no fígado  e plexos venosos da parede intes-
tinal, causando processos inflamatórios e fibrose, o 
que ocasiona o quadro de ascite. Este quadro deu 
origem ao nome popular da parasitose conhecida 
como Barriga d’água ( REY, 2014). 

Revisão de literatura 
Considerada a segunda doença parasitária 

mais devastadora do mundo pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). A esquistossomose 
é endêmica em vasta extensão do território na-
cional, considerada ainda um grave problema de 
saúde publica no Brasil por acometer milhões de 
pessoas, provocando um número expressivo de 
formas graves e óbitos (JESUS et al., 2010). 

No intuito de combater este problema, na 
década de 70 foi criado o Programa de controle 
da Esquistossomose (PEC), visando o controle da 

parasitose por meio de vigilância epidemiológica 
com o intuito de reduzir a morbidade e a mor-
talidade, evitando a ocorrência das formas mais 
graves da patologia além de, diminuir a expansão 
da parasitose no país ( PRATA, 2005; MS, 2014). 

Entretanto, essas medidas não têm surtido 
muito efeito no controle do aumento de número 
de casos devido a falta de integração das ações 
de saneamento e das ações de educação sanitária 
e informação. Considerando a complexidade do 
mecanismo de transmissão da esquistossomose e a 
diversidade dos fatores condicionantes, o controle 
da doença depende de várias ações preventivas ( 
JESUS et al.,2010; MELO, 2014).

Resultados e Discussão 
A esquistossomose infectou mais de 63 

mil brasileiros no ano de 2011, segundo dados do 
Ministério da Saúde, em Sergipe a transmissão da 
esquistossomose é endêmica em 51 dos 75 mu-
nicípios. Foi registrado que entre os municípios de 
Sergipe nos anos de 2005-2008, a prevalência de 
esquistossomose era muito mais sobressalente nas 
regiões próximas as bacias hidrográficas. 

Dos 75 municípios do Estado de Sergipe, 
havia dados do PCE relativos a 42 municípios em 
2005, 46 em 2006, 48 em 2007 e 37 em 2008. Em 
todos os anos, 100% dos municípios analisados 
tiveram resultados positivos para infecção por S. 
mansoni. O número de exames realizados em 2005 
foi de 106.272, em 2006 foi de 145.259, em 2007 
foi de 134.502 e 78.854 em 2008(MELO, 2014).

A prevalência da esquistossomose no Es-
tado de Sergipe, representada em termos de posi-
tividade parasitológica dos exames realizados pelo 
PCE foi de 13,6% (14471/106287) de exames 
nos anos de 2005, 11,2% (16196/145069) em 
2006, 11,8% (10220/86824) em 2007 e 10,6% 
(8329/78859) em 2008. Em média, 57% dos 
municípios enviaram dados para o PCE nesses 
4 anos. Observa-se que os municípios afetados 
encontram-se distribuídos em todas as bacias hi-
drográficas do estado. No entanto, a bacia do São 
Francisco, que corresponde a maior do estado, 
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tem poucos municípios avaliados pelo programa, 
apesar de terem intensa atividade agrícola irrigada. 
Em 2008, 6 municípios apresentaram prevalência 
< 5%, 28 entre 5 e 25% e 3 entre 25 e 50%. En-
tre os últimos, estavam São Cristovão (42,4%) Ilha 
das Flores (39,3%) e Muribeca (29,2%) ( JESUS et 
al.,2010; MELO, 2014).

Apesar de Sergipe ter elevada prevalência da 
esquistossomose e fatores socioeconômicos e ambi-
entais favoráveis ao desenvolvimento do S. mansoni, 
há uma escassez de dados recentes na literatura, cor-
roborada pela subnotificação de novos casos dificul-
tando avaliar com precisão a situação epidemiológica 
da doença no Estado (JESUS et al., 2010).

FIGURA 1:

A Figura 1 mostra as prevalências dos mu-
nicípios que em algum ano de avaliação apresentou 
prevalência acima de 20%. Dos 75 municípios do 
estado, 37 a 48 (Média ± SD 43.3 ± 4.8) enviaram 
dados para o PCE nos anos de 2005 a 2008. (JE-
SUS et al., 2010).

Conclusões 
As altas prevalências da esquistossomose 

coincidem com os baixos níveis socioeconômicos 
e de saneamento da população, por tanto infeliz-
mente a doença ainda continua fazendo parte do 
cotidiano de muitas pessoas e a melhor forma de 
erradicação do esquistossomo é oferecer condições 
de dignas de higiene para a população. O controle 
da parasitose vai além do acesso ao tratamento no 
sistema de saúde pública, é necessária uma ação 
governamental eficiente integrando o saneamento, 
a educação sanitária e a informação. 
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Resumo
A Cromatografia Circular Plana é uma téc-

nica criada por Ehrenfried Pfeiffer em meados do 
século passado que permite observar detalhes da 
atividade enzimática específica durante a fermen-
tação e o equilíbrio proteico na formação da ma-
téria orgânica do solo. Entretanto o seu uso em 
solos ricos em matéria orgânica solúveis impossi-
bilita a impregnação do papel filtro.  Essa pesquisa 
objetivou comprovar o uso das duas formas de 
dissolução da solução extratora citadas por Pin-
heiro (2011) como alternativa para esse problema. 
Foram utilizados sete amostras de solo e quatro 
biofertilizantes diferentes durante o trabalho. Para 
a realização da análise cromatográfica utilizou-se o 
método descrito por Pinheiro (2011). Entretanto, 
fez-se 3 amostras de um mesmo substrato em dife-
rentes proporções. Uma com 5 gramas de substra-
to e sem alterações posteriores que foi considerada 
o controle. Outra também com 5 gramas de sub-
strato, entretanto, esta tendo 5 mL da solução ex-
tratora misturada com mais 5 mL de soda cáustica 
antes da segunda impregnação e outra utilizando 
apenas 2,5 gramas de substrato sem alterações ao 
decorrer do processo. As duas últimas forma con-
sideradas os testes. No final de cada análise, as zo-
nas dos cromatogramas testes foram comparadas 
com as zonas do controle de um mesmo substrato. 
Os resultados obtidos com este trabalho mostr-
aram que as duas técnicas de dissolução utilizadas 
não influenciaram no final da técnica de cromato-
grafia. Conclui-se então que esses métodos podem 
ser utilizados como alternativa para a análise cro-
matográfica de solos ricos em matéria orgânica.

Introdução  
Em contrapartida a este cenário atual do 

aumento da demanda por adubos quimicos e do 
uso excessivo solo, surgem tecnologias que obje-

tivam o manejo sustentável da terra. Uma dessas 
novas formas de manejo agrícola que vêm ganhan-
do força é a Agricultura Orgânica. No Brasil, essa 
prática é realizada em sua maioria por pequenos 
agricultores (Ormond et al, 2002) e possui o cres-
cimento mercadológico anual igual a 50% (Santos 
et al, 2001).

Segundo Campanhola & Valarine (2001) 
este tipo de agrcultura faz uso de diversos comp-
ostos orgânicos para a manutenção do solo e para 
se obter uma alta produtividade faz-se necessário a 
análise regular do solo e do biocomposto. 

Segundo Pinheiro (2011), a Cromatografia 
de Pfeiffer é uma tecnica que permite a “análise in-
tegral do solo” e que acompanha o seu tratamento 
de modo auto-interpretativo. Conforme Santos et 
al. (2012) este método permite mostrar a qualidade 
do solo através de cores que são atribuídas a ma-
térias essenciais para o desenvolvimento do solo.

Entretanto ainda existem algumas dificul-
dades no uso dessa técnica, e uma delas, é a impos-
sibilidade da impregnação do papel filtro a partir de 
subtâncias ricas em matéria orgânicas solúveis. O 
objetivo desse trabalho foi determinar duas formas 
de dissolução da solução extratora na Cromatogra-
fia de Pfeiffer para a resolucao desse problema cita-
das por Pinheiro, 2011 como verdadeiras.

Materiais e métodos
O período das análises cromatogáficas 

ocorreram durante os meses de Janeiro a Julho 
de 2015 dentro do Laboratório de Catálise, En-
ergia e Materiais (LCEM) localizado no Instituto 
de Tecnlogia e Pesquisa (ITP). Como substrato, 
foram utilizadas sete amostras de diferentes solos 
escolhidos aleatoriamente dentro do espaço da 
Universidade Tiradentes e quatro biofertilizantes 
produzidos pelo LCEM.

Para o início da análise, foram peneiradas 
duas amostras de cinco gramas e uma de 2,5 gram-
as de um mesmo substrato seco. A solução extra-
tora consistiu na adição de 50 mL de Soda Cáus-
tica (NaOH) a 1% em cada uma dessas amostras 
dentro de um recipente plástico. Após a formação 
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da solução extratora, foram feitos seis movimentos 
no sentido horário e seis no sentido anti horário, 
repetindo-se este ciclo 6 vezes, deixando a mistura 
descansar por 15 minutos, repetindo o mesmo 
movimento. Depois a foi deixado a solução des-
cansar por mais uma hora, quando o processo 
de mistura é realizada mais uma vez. Após isso, a 
solução extratora ficou inerte durante seis horas.

Ja para o preparo da solucao reveladora se-
guiu-se a metodologia utilizada por Pinheiro, 2011. 
Após o final dos dois procedimentos anteriores, 
foi realizada a segunda impregnação do papel filtro 
utilizando cinco mL do sobrenadante da solução 
extratora. Um dos recipientes da solução extratora 
no qual foi utilizado cinco gramas de substrato 
teve a sua amostra do sobrenadante misturada a 
mais cinco mL de soda cáustica a 1%. Já as outras 
duas amostras restantes (5 e 2,5 gramas de sub-
strato) foram utilizadas puras na segunda impreg-
nação do papel. Nessa fase, o líquido da solução 
extratora percorrereu o papel filtro até a marca de 
seis centímetros, sendo este colocado para secar 
no escuro por 24 horas e em seguida ser revelado 
indiretamente a luz solar em um período de até 
dez dias. O cromatograma em que utilizou-se cin-
co gramas de substrato e que não foi dissolvido 
posteriormente foi considerado o controle. 

Para a confirmação das técnicas utilizadas 
depois de prontos, comparou-se cada uma das 
três zonas dos cromatogramas em que o substrato 
tenha sido utilizado dissolvido com o controle.  

Resultados e Discussão  
Comparando os cromatogramas testes com 

os controles de todas as 10 analises é possivel 
constatar pouca ou nenhuma alteracao quanto a 
analise das caracteristicas representadas no final 
do processo da Cromatografia de Pfeiffer. 

Analisando a zona central e periferica do 
cromatograma controle da Figura 1 e 2, que rep-
resentam um solo pobre e outro rico em materia 
organica com os seus respectivos cromatogramas 
testes, nao é possivel observar diferencas quanto 
a cor predominante das zonas ou no tamanho e 

densidade das nuvens do material. O cromato-
grama controle da figura 2, que possuiu a area in-
termediaria desenvolvida, tambem assemelhou-se 
aos controles em todas as tres zonas.

Essas semelhancas observadas entre os cro-
matogramas controles e testes de um solo de quali-
dades diferentes apontam que a menor concetracao 
de substrato na solucao extratora nao interfere na 
leitura do processo final da cromatografia de Pfeiffer.

Figura 1: Cromatograma de uma amostra de solo 

(Controle, Teste 1 e Teste 2).

Figura 2: : Cromatograma de uma amostra de composto 

orgânico (Controle, Teste 1 e Teste 2).

Conclusões  
Conclui-se com este trabalho que os dois 

metodos de dissolucao da solucao extratora que 
possuem como finalidade a analise de substratos 
ricos emhumus e material organico estao corretos 
e podem ser utilizados nao importando o estado 
fisico do substrato ou os seus aspectos bioquimicos.

Referências  
Casali, V.W.D.; Santos, R.H.S.; Silva, F.; Conde, 
A.R. 2001. Efeito residual da adubação com 
composto orgânico sobre o crescimento e 
produção de alface. Pesquisa Agropecuária 
Brasileira, Brasilia-DF, v. 36, n.11, p. 1395-1398.
Campanhola, C. & Valarine, P.J.; 2001. A 
agricultura organica e o seu potencial para 
o pequeno agricultor. Cadernos de Ciência & 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 951 ]

Tecnologia, Brasília, v.18, n.3, p.69-101.
Ormond, J.G.P.; Paula, S.R.L.; Filho, P.F.; Rocha, 
L. T. M. 2002. Agricultura organica: quando 
o passado é futuro. BNDES Setorial, Rio de 
Janeiro, n. 15, p. 3-34.
Pinheiro, S. 2011. Cartilha da saúde do 
solo (Cromatografia de Pfeiffer). Ed. Salles 
Editora Rio Grande do Sul. Il.120 p. Copyright 
SATYAGRAHA, J. C.
Santos, D.J.; Santos, M.S.; Junior, G.B. 2012. 
Analise cromatografica dos solos de duas 
unidades agroflorestais na Bacia do Pajeu-
PE. II Seminário Piauiense de Agroecologia, 
Esperantina - PI. II UEPI, 2012. v. 1. p. 1-1.
Tenorio, L.L.; Benatto, L. ; Santos, L.L.C.; Costa, 
N. D. F.; Costa, T.D.; Rocha, C.T. 2012. Curso de 
Cromatografia da Saúde do solo de Pfeiffer 
a autotocertficação camponesa. Revista 
Brasileira de Agroecologia.

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE 
DISTÚRBIO HEMATOLÓGICO: 

ANEMIA FERROPRIVA E FALCIFORME

Carmen Silva; Elizabeth Andrade; Fer-
nanda Sandes; Fernanda Silva; Ianny T. V. L. 
Costa; Márcia Cruz; Leandro Jesus; Yanne 
Franca Santos; (Docentes/Enfermagem-
Unit), e-mail: iannytamara@hotmail.com; 
Dayse Rosangela Santos Marques (Orienta-
dor), e-mail: day-ro@hotmail.com.

Universidade Tiradentes/Enferma-
gem/Aracaju, SE. 

Palavras-chave: Anemias, Distúrbios 
hematológicos, Assistência de Enfermagem. 

Resumo: 
Anemia, distúrbio hematológico oriundo 

de alteração significativa nos níveis de ferro sérico. 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define 

como resultado de carência de um ou mais nutri-
entes essenciais. Ferro, ator principal na síntese 
das células vermelhas e transporte de oxigênio.  
Anemia ferropriva se instala “quando o aporte de 
ferro nutricional é inadequado para a síntese de 
hemoglobina” (BRUNNER; SUDDARTH, 2011). 
Ao investiga-la, em alguns casos, é possível “diag-
nosticar uma doença maligna em fase ainda poten-
cialmente curável” (CANÇADO, 2010). A Anemia 
falciforme considerada prevalente no Brasil entre 
afrodescendente. Levou a inclusão da mesma na 
“triagem para hemoglobinopatias no Programa 
Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), determi-
nada em 2001, através da Portaria nº 822/01 do 
Ministério da Saúde” (FIGUEIREDO, 2010). Sua 
condição esta relacionado à deformação da hemá-
cia, tornando-a rígida. É preciso compreender a 
relação fisiológica entre hemácia, hemoglobina e 
ferro, como paradigma para melhor análise da sua 
fisiopatologia. Para tanto a pesquisa fomentada, 
pela disciplina de Saúde do Adulto I, constituiu-se 
de revisão de literatura por livros disponibilizados 
na Biblioteca Central da Universidade Tiradentes e 
artigos na SCIELO.ORG e BVS. O interesse é facil-
itar o entendimento dos estudantes e profissionais 
da saúde. Contudo busca-se a cura, quando possív-
el, ou o controle, tendo como relevância o incen-
tivo pela prevenção e promoção de saúde com ori-
entação a população quanto às fontes de alimento 
detentor dos nutrientes necessários para combate à 
anemia. E, tratamentos ofertados pela rede pública 
de saúde. Intervindo de modo significativo na pro-
gressão da saúde do indivíduo, ou comunidade.

Introdução 
As anemias são caracterizadas pela biosín-

tese anormal de hemoglobina. As hemácias em 
desenvolvimento requerem ferro, protoporfirina e 
globina em quantidades ótimas para a produção de 
hemoglobina. Existem vários tipos de anemias, em 
que o ferro está em níveis normais, abaixo ou até 
em excesso. É fundamental, portanto, o diagnósti-
co correto para a instituição da terapêutica adequa-
da. A anemia é o mais frequente sinal encontrado 
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na prática clínica, e é definida como uma redução 
dos níveis de hemoglobina do sangue. Definir os 
níveis normais de hemoglobina não é fácil, visto 
que cada indivíduo deve ter a concentração de he-
moglobina adequada para sua massa muscular ou 
tecido metabolicamente ativo. A anemia é sempre 
um sinal secundário de outra doença de base, po-
dendo ser decorrente de múltiplas causas. 

 São classificadas de acordo com o mecanis-
mo pelo qual ocorrem, em três grandes grupos: 
anemias por falta de produção;  anemias por ex-
cesso de destruição e anemias por perdas. Nenhu-
ma ocorre fora de um desses mecanismos básicos, 

O seguinte trabalho descreve dois tipos mais 
frequentes de anemias: a falciforme e a ferropriva.

Materiais e métodos 
A pesquisa foi fomentada como parte de 

avaliação semestral da disciplina de Saúde do Adul-
to 2, ministrada pela discente Dayse R. S. Marques. 
Para tanto ela está construída como revisão de lit-
eratura por livros dos quais dispõem capítulos que 
se remetem ao tema do trabalho e, ainda, sites de 
pesquisa científica como SCIELO.ORG e a BVS.

Conclusões 
A partir das informações obtidas sobre as 

manifestações clinicas dos dois tipos de anemia 
apresentados e como diagnosticá-los, será possível 
tratar o problema, obtendo a cura, quando possível, 
ou o controle, tendo como relevância o incentivo 
pela prevenção e promoção de saúde que oriente 
a população quanto às fontes de alimento detentor 
dos nutrientes necessários para combater a anemia. 
E, tratamentos ofertados pela rede pública de saúde. 
Intervindo de modo significativamente positivo na 
progressão da saúde do paciente, ou comunidade 
através das orientações conscientemente dadas.
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Resumo: 
Os profissionais de saúde necessitam de 

uma visão multidimensional onde estejam inserin-
do nela a criança com doença oncológica, os pais, 
mas precisamente aquele que acompanha a crian-
ça em todos os seus estágios, e o próprio profis-
sional de saúde que normalmente procura inibir-
se ao abalo emocional superado diariamente nesta 
área. Há tempos atrás o câncer era desconhecido, 
quando foi descoberto ainda não tinha a ideia de 
tratar cada idade distintamente. Hoje em dia ex-
iste tratamento discriminado as faixas etárias, no 
entanto as possibilidades da não obtenção de cura 
ainda existem, sendo a morte uma possibilidade 
presente. O atual estudo observa a importância 
para o tratamento da criança, pelo fato de sem-
pre receberem procedimentos invasivos causando-
lhes grandes desconfortos e muita dor. Com isso 
a importância de um profissional da saúde para 
garantindo o máximo ao portador de câncer o 
bem estar físico e psíquico, e com isso gerando 
transformações benéficas ao paciente. Para pes-
quisa de revisão de literatura foi consultado base 
de dados do Scielo.  Foram selecionados 15 arti-

gos e analisados 07 destes. Sendo ainda utilizadas 
fontes impressas como livros. É preciso refletir a 
postura do profissional de saúde ao lidar precoce-
mente com a morte de crianças. Pois as crianças 
quando não possuem possibilidade de cura atual, 
elas necessitam de atenção maior, mas não dife-
renciada, já que elas passarão a maior parte dentro 
de um hospital, deixando de ter sua vida normal 
e muitas vezes perdem o significado do que é ser 
criança.  

Introdução
“Como vivem e pensam as crianças com 

câncer?” e por fim, “O que significa a infância 
com câncer quando ela se acaba?” (Cohn apud 
FIGEIREDO, 2010, p. 272).

É de grande importância discutir o cuidado 
profissional na saúde antes, durante e depois do 
diagnóstico da criança oncológica, visto que, o 
tratamento tem como características etapas de-
bilitadoras ocasionadas pelas terapias empregadas 
no ataque ao câncer e ainda por apresentar pos-
sibilidade de morte. O atual estudo observa a im-
portância para o tratamento da criança, pelo fato 
de sempre receberem procedimentos invasivos 
causando-lhes grandes desconfortos e muita dor. 
Daí, a importância de um profissional da saúde 
para garantir e levar o máximo ao portador de 
câncer o bem estar físico e psico, e com isso ge-
rando transformações benéficas ao paciente. Es-
sas crianças quando não possuem possibilidade de 
cura atual, elas necessitam de atenção maior, já que 
elas passarão a maior parte dentro de um hospital, 
deixando de ter sua vida normal e muitas vezes 
perdem o significado do que é ser criança. Além 
do mais, foi observado que o apoio dos seus fa-
miliares, mas essencialmente a compreensão e o 
afeto dos pais transmitindo-lhe confiança, por já 
conhecer seus hábitos intimamente, anseios e as-
pirações, ajudava a criança a carregar o fardo da 
doença com menos pesar, visto que a figura dos 
pais normalmente é associada aos super-heróis 
sendo sinônimo de exemplo a ser seguido elevan-
do as chances de cura. 
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Materiais e métodos 
Foi consultado base de dados do Scielo. 

Foram selecionados 15 artigos e analisados 07 
destes. Sendo ainda utilizadas fontes impressas 
como livros.

Resultados e Discussão 
Segundo pesquisas o câncer é considerado raro 

na infância, quando a faixa etária abaixo de 15 anos é 
atingida podendo surgir o tratamento ineficaz haven-
do uma redução na possibilidade de cura. Vale ressaltar 
que ao apresentar uma recaída no tratamento, elas pas-
sam a morar no hospital perdendo muitas vezes a es-
sência de sua infância, interrupção dos estudos e prin-
cipalmente brincar. Contudo essa internação se faz 
necessário por que o ambiente limpo é favorável e faz 
toda a diferença na sua melhora clínica. Mostram-se 
“carentes” e necessitados dos cuidados prestados pela 
equipe, criando assim, um laço de força e afetividade 
entre os envolvidos no processo da doença, deixando 
transparecer à criança uma sensação de confiança. E 
mesmo que não for para alcançar a cura, mas que seja 
pelo menos para suportar com menos temor os está-
gios que sucedem a doença.

Conclusões 
O compromisso da equipe de saúde com 

o paciente, e seus familiares não deve ser ignora-
dos partindo do propósito de que o profissional 
de saúde não deve se deter apenas a doença, mas 
inclusive a pessoa propriamente dita, aquela porta-
dora da enfermidade. No caso do câncer pediátrico 
isso vai muito além porque ali está um ser carente 
de cuidados e se faz desentendido de praticamente 
tudo o que está acontecendo. Poder incluir os pais 
nesse cuidado viabilizará o tratamento tendo em 
vista o fortalecimento emocional e psíquico buscan-
do na equipe assistir integralmente seu filho. É de 
fato um diferencial proporcionar a equipe uma vi-
sualização ampla focada por ela mesma, no qual ela 
esteja incluída permitindo aos outros que percebam 
também sua fragilidade, e a fragilidade da família e 
do paciente estabelecendo uma relação recíproca 
onde um pode buscar no outro, uma resposta.
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Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a 
AIDS. Há muitos soropositivos que vivem anos 
sem apresentar sintomas e sem desenvolver a 
doença, no entanto o compartilhamento seringas 
contaminadas, sexo sem a utilização de preservati-
vos posem ser fatores de riscos para a transmissão 
da doença. A identificação do Vírus da Imunodefi-
ciência Humana (HIV) ocorreu há pouco mais de 
duas décadas, porém, o número de pessoas infecta-
das e doentes tem aumentado vertiginosamente 
nesse curto período de tempo. (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2013). Em 1986, surgiu o primeiro 
medicamento contra a AIDS, o AZT, mas apenas 
em meados de 1992 foi que o governo federal au-
torizou a distribuição gratuita da medicação ao 
portador de HIV e pacientes com AIDS (MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE, 2014). A distribuição dos 
antirretrovirais (ARV) permitiu reduzir em 50% a 

mortalidade por AIDS no Brasil, e aumentou em 
80% o tratamento para as doenças oportunistas, 
o que reflete melhor qualidade de vida das pes-
soas que vivem com HIV/AIDS. (MARRONE, 
L et al. 2010). Esta pesquisa teve como objetivo 
enfatizar os principais medicamentos utilizados no 
tratamento do HIV/AIDS e seus efeitos. Para o 
preparo desse trabalho, utilizou-se a metodologia 
descritiva e trata-se de uma revisão de literatura 
baseados em artigos, revistas, jornais científicos no 
período de 2000 a 2014 e em informações do De-
partamento de Doenças Sexualmente Transmis-
síveis do Ministério da Saúde no período de 2014. 
O tratamento com os medicamentos antirretrovi-
rais traz muitos benefícios aos pacientes: aumen-
tam a sobrevida e melhoram a qualidade de vida 
de quem segue corretamente as recomendações 
médicas. Mas, como os medicamentos precisam 
ser muito fortes para impedir a multiplicação do 
vírus no organismo, podem causar alguns efeitos 
colaterais desagradáveis, entre eles os mais fre-
quentes são: diarreia, vômitos, náuseas, manchas 
avermelhadas pelo corpo, entre outros. (PINTO, 
2007). O acompanhamento médico da infecção 
pelo HIV é essencial, tanto para quem não apre-
senta sintomas e não toma remédios (fase assin-
tomática), quanto para quem já exibe algum sinal 
da doença e segue tratamento com os medicamen-
tos antirretrovirais, fase que os médicos classifi-
cam como AIDS. O uso irregular dos antirretrovi-
rais (má adesão ao tratamento) acelera o processo 
de resistência do vírus aos medicamentos, por isso, 
toda e qualquer decisão sobre interrupção ou troca 
de medicamentos deve ser tomada com o consen-
timento do médico que faz o acompanhamento do 
soropositivo.
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Resumo: 
O envelhecimento cutâneo está relacionado 

a fatores genéticos, o cronoenvelhecimento ou en-
velhecimento intrínseco, relacionado a diminuição 
da expectativa de vida celular, apresentando-se 
pele fina, flácida, pálida e ressecada. O outro fa-
tor é ambiental ocasionado pela exposição solar, o 
fotoenvelhecimento ou envelhecimento extrínse-
co, que conduz a degeneração das fibras elásticas 
e colágenas que levam ao envelhecimento pre-
coce.  (SOUZA, 2014). Entre os fatores que con-
tribuem para a desidratação da pele, em particular 
na estrutura do estrato córneo, estão o vento, o 
sol, a temperatura, o ar seco, os solventes orgâni-

cos. (PUJOL, 2011) O objetivo do trabalho em 
questão, conhecer uma pele madura de mulheres 
que trabalham na zona rural exposta ao sol por 
muitos anos, e que nunca tiveram cuidados e pro-
teção, mas também de conhecimentos sobre ativos 
que regeneram, que nutrem e recuperam este tipo 
de pele, foi essencial para uma avaliação cutânea a 
fim de direcionar os tratamentos adequados. Con-
cluímos que com o uso continuo e o tratamento 
de revitalização teve efeito satisfatório, pois resul-
tados visualmente foram de hidratação, nutrição, 
revitalização e clareamento da pele, sem contar 
que a elasticidade e o preenchimento de linhas de 
expressão foram facilmente percebidos ao longo 
do tratamento.

Introdução 
Envelhecimento é um processo dinâmico 

que envolve, com o passar dos anos, mudanças 
clínicas, fisiológicas, histológicas e psicológicas. 
É dividido em intrínseco e extrínseco. O envel-
hecimento extrínseco, também denominado ac-
tinossenescência, relaciona-se com alterações da 
superfície cutânea provocadas principalmente 
pelo fotoenvelhecimento, como as modifica-
ções dos contornos e elasticidade da pele, que 
se manifestam por sulcos e rugas, associados à 
flacidez. (KEDE/SABATOVICH, 2009). O en-
velhecimento intrínseco busca a compreensão da 
senescência através do conhecimento dos vários 
fatores causais que atuarão tanto nos órgãos in-
ternos quanto na pele. Atualmente se consideram 
os seguintes fatores causais do envelhecimento 
intrínseco: genéticos, hormonais, imunológicos, 
psicológicos. (KEDE/SABATOVICH, 2009). 
As intervenções para combater o envelhecimento 
incluem exercício, dieta, restrição calórica, vitami-
nas, antioxidantes, otimização hormonal, testes de 
predisposição genética, mudanças nos estilos de 
vida e tratamentos estéticos. Atualmente estamos 
tentando compreender mais a genética, que será 
de grande valor para a prevenção do envelheci-
mento. (KEDE/SABATOVICH, 2009)
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Materiais e métodos 
Para atingir o objetivo do trabalho em 

questão, conhecer uma pele madura de mulheres 
que trabalham na zona rural exposta ao sol por 
muitos anos, e que nunca tiveram cuidados e pro-
teção, mas também de conhecimentos sobre ativos 
que regeneram, nutrem e recuperam este tipo de 
pele, é essencial para uma avaliação cutânea a fi m 
de direcionar os tratamentos adequados. Será feita 
pesquisa bibliográfi ca que consiste na busca de 
elementos para resgatar essas peles, além de uma 
fi cha de anamnese facial para conhecer hábitos e 
costumes para melhor orientar, e fazer um acom-
panhamento com as pacientes durante todo pro-
cesso desse estudo.

Após o estudo feito as voluntárias será in-
formada sobre cuidados com a pele em relação à 
hidratação e proteção da mesma, juntamente com 
indicações de nutrientes e dermocosméticos que 
ajudam no processo de revitalização facial, e pre-
venção de sinais de idade e do tempo. Em seguida, 
executar um protocolo com produtos para uma hi-
dratação e recuperação dessa pele exposta há anos 
ao sol, com 4 mulheres aproximadamente de 37 e 
67 anos de idade, mostrando sinais visíveis de en-
velhecimento facial, no município de Itabaiana/SE, 

Resultados e Discussão.
Foi verifi cado durante a avaliação inicial, peles 

ressecadas, espessas com linhas de expressões profun-
das ocasionadas pelo sol, bem como uma pigmenta-
ção e hiperemia mais acentuada na região malar. 

Segundo SOUZA (2014), Por meio da ques-
tionários específi cos, respondidos por acadêmicos 
do curso de Biologia e professores e funcionários 
da Universidade Estadual de Goiás, foi concluído 
que a maioria não se protege adequadamente, dev-
ido à falta de hábito em usar o protetor solar e 
outras medidas de fotoproteção comparado a pes-
quisa em questão tivemos a mesma observação. 
Já NEVES (2008) afi rma que quanto mais clara 
a pele, maior a sensibilidade ao sol e, consequent-
emente, pior o grau de fotoenvelhecimento, con-
stituindo este tom de pele o grupo de risco para o 

fotoenvelhecimento e para o câncer de pele, que 
ocorrem com maior frequência em pele clara, do 
que em pessoas com a pigmentação mais escura.

Após o tratamento, foi constatado uma 
melhora do aspecto visual da pele, além disso foi 
observado durante o tratamento que a pele se tor-
nou hidratada, fi rme, mais iluminada, minimizan-
do linhas de expressão, mas também houve uma 
melhora no clareamento em algumas hipercromia. 

1º sessão                                            10º sessão

1º sessão                                            10º sessão  

1º sessão                                              10º sessão  

1º sessão                                               10º sessão

Conclusões 
Concluímos que com o uso continuo do 

tratamento de revitalização teve efeito satisfatório, 
pois os resultados visualmente foram de hidrata-
ção, nutrição, revitalização e clareamento da pele, 
sem contar que a elasticidade e o preenchimento 
de linhas de expressão foram facilmente percebi-
dos ao longo do tratamento No entanto, notamos 
se as pessoas forem educada e incentivada a mudar 
seus hábito sem relação ao fi ltro solar fi ltro solar 
e a trabalhar com instrumentos próprios de pro-
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teção contra o sol, termos medidas determinantes 
para o não surgimento do fotoenvelhecimento e 
do câncer de pele. 
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Resumo: 
O patrimônio de um lugar independente 

de sua classificação está sempre ligado à memória 
da comunidade na qual está inserido. São os “sa-
beres e fazeres” de pessoas que juntas, constro-
em a história, moldam a sociedade e a cultura 
alimentar local. Dentro do conjunto identificado 

encontra-se a produção de doces como ginete e 
pimentinha no município de Lagarto-Se. Trata-se 
de uma tradição que já existe no território e na 
alimentação deste povo. Dessa forma, o presente 
artigo teve como objetivo analisar a importância 
dos doces ginete e pimentinha com a memória e 
identidade da população de Lagarto-Se, por meio 
de discussão teórica e análise empírica. A partir 
da pesquisa bibliográfica e de campo se consta-
tou que as falas dos moradores e da doceira dona 
Nena sobre o doce de ginete e pimentinha se 
misturam as memórias a celebração religiosa, aos 
hábitos alimentares trazidos de um Brasil colo-
nial com a presença do açúcar, da mandioca e das 
especiarias. Como patrimônio da cidade, essas re-
memorações fazem parte da cultura alimentar de 
Lagarto, que contribuem sobremaneira para sua 
identidade territorial.

Introdução 
Patrimônio, memória e identidade são três 

concepções que se inter-relacionam de forma 
equilibrada. O patrimônio de um lugar está sem-
pre ligado à memória da comunidade na qual está 
inserido. Intitula-se os “saberes e fazeres” de pes-
soas que juntas, moldam a história e a cultura lo-
cal. De acordo com Nora (1993), os “lugares de 
memória”, sejam físicos, simbólicos ou funcionais, 
em sua dinâmica natural se contrapõem, mas se 
completam. Eles são [...] “um elemento essencial 
do que se costuma chamar de identidade, individ-
ual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades 
fundamentais dos indivíduos e das sociedades de 
hoje” [...] (LE GOFF, 1990, p. 476).

Nesse âmbito, a comida e seus repertórios 
culinários passaram a ser considerados como parte 
do patrimônio imaterial de grupos, nações e lo-
calidades, tornando-se referências da memória e 
da identidade dos lugares. Pois, como salienta Ma-
cena (2003, p. 63), é patrimônio [...] “tudo o que 
existe como elemento essencial para o registro da 
memória individual e coletiva, e que possa contri-
buir com a formação do sentimento de pertença 
de uma comunidade”. Nesse contexto, a especi-
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ficidade da produção alimentar em um respectivo 
território transforma-se em um tradutor do modo 
de vida local, como ocorre com os doces tradicio-
nais de ginete e pimentinha de Lagarto, em Sergipe.

Nesse sentido, o presente artigo teve como 
objetivo analisar a importância dos doces ginete e 
pimentinha com a memória e identidade da popu-
lação de Lagarto-Se, por meio de discussão teórica 
e análise empírica.

Revisão de Literatura 
A metodologia utilizada foi à pesquisa bibli-

ográfica com o aporte teórico conceitual sobre Le 
Goff  (1990), Nora (1993); patrimônio cultural em 
Macena (2003); alimentação em Freyre (2007). A 
pesquisa se pautou também no trabalho de campo 
durante a visita a feira do município de Lagarto-Se, 
onde foram colhidos depoimentos da população e 
de Dona Nena (doceira que vende o doce de gi-
nete e pimentinha). 

Resultados e Discussão 
A cana-de-açúcar foi responsável por trans-

formar a doçaria brasileira em um rico processo de 
interpenetração de culturas, onde “[...] a sombra 
dessa lavoura e dessa indústria, desenvolveu-se uma 
arte de doces que se situa entre as artes mais im-
portantes da civilização brasileira” (FREYRE, 2007 
[1939], p. 26). Em Lagarto-Se não foi diferente, es-
timulando a produção de uma alimentação à base da 
cana-de-açúcar e farinha de mandioca (Figura 01).

Figura 1 – Doce de Ginete Produzido em 
Lagarto-Sergipe

Autor: Érica Fraga (2014)

Figura 2 – Doce de Pimentinha Produzido 
em Lagarto-Sergipe

Autor: Érica Fraga (2014)

Embora sejam confeccionados no decor-
rer do ano, há uma intensificação da produção, 
venda e consumo dos doces tradicionais durante 
a comemoração da festa da padroeira de Lagar-
to, muito embora sendo constatada na pesquisa 
de campo a presença de um pequeno número de 
vendedores. 

Em depoimento, D. Nena (2014) acrescen-
ta que “no seu tempo de criança os doces mais 
vendidos e feitos em Lagarto eram o ginete e pi-
mentinha, agora tem pouca gente fazendo”.

Conclusões 
Com o estudo in loco se constatou que as falas 

dos moradores e da doceira dona Nena sobre o doce 
de ginete e pimentinha se misturam as memórias a 
celebração religiosa, aos hábitos alimentares trazi-
dos de um Brasil colonial com a presença do açúcar, 
da mandioca e das especiarias. Como patrimônio da 
cidade, essas rememorações fazem parte da cultura 
alimentar de Lagarto, que contribuem sobremaneira 
para sua identidade territorial.
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Resumo
A Síndrome de Sturge- Weber caracteriza-

se por uma rara condição de formação heredi-
tária com etiologia desconhecida, 1 caso clínico 
para 50.000 nascidos vivos. O presente trabalho 
permite descrever as principais características da 
Síndrome de Sturge-Weber na paciente com nevo 
cutâneo em uma breve revisão de literatura. Uma 
paciente gênero feminino, compareceu ao am-
bulatório Dr° João Garcez, Aracaju/SE a fim de 
melhorar sua condição oral, por Hiperplasia gen-

gival considerável. Ao exame físico, evidenciou-se 
mancha de cor vinhosa em face, lábios, pescoço e 
tórax. Quanto à região labial é evidente o aumento 
do volume aparente e ocorreu em lábio inferior 
bilateralmente ulcerações, que foram sanadas em 
sessões de laserterapia. O prognóstico da Angio-
matose Encefalotrigeminal de Sturge-Weber varia 
de acordo com a intensidade, uma simples radio-
grafia de crânio pode mostrar calcificações no ter-
ritório das malformações vasculares. No entanto, o 
diagnóstico das malformações vasculares cerebrais 
é bem visualizado através da ressonância nuclear 
magnética e a atrofia cerebral da área do Heman-
gioma pode ser visualizada através da tomografia 
axial computadorizada, portadores da Síndrome 
de Sturge-Weber possuem sinais fundamentais ao 
diagnóstico.

Introdução
A Síndrome de Sturge- Weber é relatada 

em 1860, por SHIRMER e posteriormente espe-
cificada por STURGE (1879), que descreveu as 
alterações determinada pela presença da Angio-
matose Corticocerebral, a epilepsia, calcificações 
cerebrais, afecções cerebrais, afecções oculares 
(Glaucoma), retardo mental e nevo facial, com 
coloração de vinho do porto na face.

A mesma, caracteriza-se por uma rara 
condição de formação hereditária com etiologia 
desconhecida, 1 caso clínico para 50.000 nascidos 
vivos. Como causa, acredita-se que seja a persistên-
cia de um plexo vascular ao redor da porção cefálica 
do tubo neural e o desenvolvimento ocorre entre a 
quarta e a oitava semana de vida intra-uterina, porém 
deveria sofrer regressão durante a nona semana.

O presente trabalho permite descrever as 
principais características da Síndrome de Sturge-
Weber em uma paciente com nevo cutâneo em 
uma breve revisão de literatura.

Materiais e métodos 
Paciente E.J.P., gênero feminino, compare-

ceu ao ambulatório Dr° João Garcez, Aracaju/SE 
a fim de melhorar sua condição oral, por Hiper-
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plasia gengival considerável. A lesão Hemangio-
matosa usualmente é restrita à região ipsilateral da 
maxila, mandíbula, assoalho da boca, lábios, pa-
lato, língua e região jugal.

Ao exame físico, evidenciou-se mancha 
de cor vinhosa em face, lábios, pescoço e tórax. 
Quanto à região labial é evidente o aumento do 
volume aparente e ocorreu em lábio inferior bi-
lateralmente ulcerações, que foram sanadas em 
sessões de laserterapia de baixa potência, utili-
zando-se de higienização local para remoção de 
crostas ou contenção do sangramento espontâ-
neo de pequena proporção com Soro Fisiológico 
a 0,9% (refrigerado), aplicação de laserterapia, o 
tipo da luz vermelha, realizada pontualmente com 
a potência de 2J, a cada1cm2.

Associamos ao tratamento o PDT (Pho-
todynamic therapy), com Azul de Metileno a 1%, 
com demora local de ação, em um período igual a 
5 minutos e remoção final do mesmo. Em seguida, 
aplicação da Rifamicina SV Sódica 10mg/mL e 
recomendação de hidratação peribucal preventiva 
por meio de A.G.E (Ácidos Graxos Essênciais), 
gerando reparação tecidual, cicatrização com efei-
to de lisura e continuidade do epitélio de revesti-
mento na região de lábio inferior.(Ácidos Graxos 
Essenciais (Ácidos Graxos Essenciais 

Resultados e Discussão
O prognóstico da Angiomatose Ence-

falotrigeminal de Sturge-Weber varia de acordo 
com a intensidade, uma simples radiografia de 
crânio pode mostrar calcificações no território das 
malformações vasculares. No entanto, o diagnósti-
co das malformações vasculares cerebrais é bem 
visualizado através da ressonância nuclear magné-
tica e a atrofia cerebral da área do Hemangioma 
que pode ser visualizada através da tomografia 
axial computadorizada. 

Assim, alguns casos necessitam de remoção 
cirúrgica de lesões Angiomatosas Meníngeas e o 
nevo na face é melhorado por novas técnicas de 
laserterapia. É importante saber diagnosticar para 
executar procedimentos invasivos em pacientes 

portadores de lesões Hemangiomatosas, com aval-
iação criteriosa quanto ao planejamento cirúrgico 
e a proposta de tratamento a ser instituída, devido 
à hemorragia.

Figura 1- Atendimento Odontológico: emprego 
da laserterapia e PDT (Photodynamic therapy), em 
lesão de lábio inferior (úlcera), com reparação tecidual 
e cicatrização. 

Conclusões
Portadores da Síndrome de Sturge-Weber 

possuem sinais fundamentais ao diagnóstico des-
sa moléstia e uma porcentagem variável sofre de 
manifestações convulsivas, motoras, oculares e 
mentais que podem estar associados ou não. 

Esta síndrome é pouco freqüente porém, 
precisa ser diagnosticada  precocemente, por acar-
retar muitas complicações aos seus portadores 
quando não tratada, principalmente por atingir o 
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Sistema Nervoso Central, os profissionais da saúde 
devem ser estar aptos a reconhecer seus sinais e 
sintomas característicos e melhorar a qualidade de 
vida desses pacientes.
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Resumo:
Saber qual o melhor momento para se ingerir 

algum líquido, quantidade/volume, mecanismos de 
desidratação e saber também qual o melhor líquido a 
ser ingerido, é algo que só através de uma boa orien-
tação á respeito do processo de hidratação, facilitará 
aos praticantes de um esporte á continuar buscando 
um melhor desempenho. Sendo assim, este estudo 
tem como objetivo avaliar as percepção e fontes de 
informação sobre a hidratação de atletas de futebol 
americano. Esta pesquisa se caracteriza como um 
estudo exploratório, pra isso, foi utilizado o ques-
tionário como instrumento de coleta de dados, es-
tando o/a público-alvo/amostra, caracterizado(a) 
por atletas amadores de futebol americano de um 
clube situado na cidade de Aracaju/SE. A partir 
desse questionário obtivemos resultados que mais 
de 95% dos praticantes avaliados demonstraram ter 
conhecimento acerca do assunto, porém, não tem 
idéia do volume a ser ingerido. É imprescindível 
que aja cada vez mais pesquisas, palestras, buscando 
uma evolução no conhecimento dos praticantes 
em relação à adquirir novos hábitos de hidratação. 
Sendo assim, é necessário que os atletas sejam devi-
damente informados sobre a importância de se ob-
ter um bom conhecimento á respeito da hidratação 
por um profissional de Educação Física ou outros 
profissionais que dominem este estudo. 
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Introdução 
O “football”, ou Futebol Americano 

começou a ganhar força no Brasil entre os anos 
de 1994 e 1998, devido as transmissões televisivas 
do Campeonato de Futebol Americano da época. 
O país viu esse esporte se firmar a sua populari-
dade, surgindo, assim, diversos times e entidades 
que buscam a formação de atletas, a organização 
de campeonatos e o início da profissionalização 
do mesmo no Brasil (Confederação Brasileira de 
Futebol Americano, 2015).

Esse esporte exige uma variedade de res-
postas fisiológicas de seus jogadores como resul-
tados de combinadas e excessivas corridas de alta 
intensidade e frequentes contatos, exigindo assim 
que seus praticantes tenham características como: 
velocidade, agilidade, resistência, força, flexibili-
dade e habilidades próprias (PINTO, 2014).

Seus equipamentos e uniformes são uma bar-
reira considerável para a dissipação do calor. Como 
consequência, a superfície corporal fica vedada efe-
tivamente em 50% logo, são privados dos benefícios 
do esfriamento evaporativo (SILVA et al., 2009).

Uma hidratação adequada é ferramenta fun-
damental para uma melhoria no desempenho no es-
porte. Prado et al. (2010) sugere que antes de iniciar 
uma atividade física, seja qual for a intensidade, é in-
teressante que o organismo estivesse em um estado 
de normoidratação e durante a atividade, é impre-
scindível que aja o controle da ingestão de líquidos, 
para se evitar uma possível desidratação, processo 
esse conhecido como reidratação.

Sabe-se que o consumo inadequado de 
líquidos pode desencadear uma desidratação du-
rante treinamentos e/ou competições, ocasion-
ando efeitos negativos no desempenho físico 
e cognitivo-motor (SAWKA; CHEUVRONT; 
KENEFICK, 2012). Ou seja, a ingestão inadequa-
da de líquidos pode ocasionar uma queda no ren-
dimento do atleta durante um evento esportivo ou 
até desencadear problemas de saúde.

Tanto a falta quanto o excesso de líquidos 
causam efeito deletério ao rendimento dos prati-
cantes, sendo assim, os envolvidos deverão criar 

estratégias de prevenção para minimizar a incidên-
cia de distúrbios acerca da hidratação durante a 
prática do Futebol Americano. 

Na atualidade existem diversos métodos 
de avaliação da hidratação utilizados. São eles: 
marcadores simples (coloração urinária e massa 
corporal), marcadores complexos (água corpo-
ral total e osmolaridade plasmática), análises em 
amostras sanguíneas, entre outros marcadores 
(concentração de hemoglobina e hematócrito, só-
dio plasmático e sede).

É inegável que o Futebol Americano está 
numa crescente popularização em território 
brasileiro. Portanto, sabe-se que devido á globaliza-
ção e a facilidade de se obter informações através 
do eixo tecnológico, torna qualquer estratégia/
ferramenta fundamental visando um diferencial 
de uma equipe para outra buscando melhores ren-
dimentos e resultados. Por isso, ter um bom con-
hecimento sobre a hidratação é uma vantagem a 
mais para os que buscam um melhor rendimento. 
O principal objetivo do presente estudo foi avaliar 
as percepção e fontes de informação sobre a hi-
dratação de atletas de futebol americano amador.

Materiais e métodos 
POPULAÇÃO E LOCAL DE ESTUDO
O público alvo do presente estudo, por 

sua vez, foi caracterizado por atletas amadores de 
Futebol Americano que atuam em um time da ci-
dade de Aracaju/SE; sendo que a amostra foi sele-
cionada de maneira aleatória; estando constituída 
por 35 atletas, sendo todos do sexo masculino; 
com média de idade entre 33 ± 17 anos. 

Todos eles praticantes desta modalidade, 
bem como, participantes de eventos esportivos re-
lacionados à modalidade em questão. 

Sendo assim, em dia e local pré-determi-
nado, os atletas, responderam a um questionário 
adaptado.

DELINEAMENTO DO ESTUDO 
Como critérios de inclusão, estabeleceu-

se que os voluntários para serem incluídos na 
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amostra, deviam ser praticantes de Futebol Ameri-
cano, sem restrição de sexo e faixa etária. 

Quanto aos procedimentos de coleta de 
dados, esses foram realizados através de uma pes-
quisa de campo; pesquisa esta, feita em um clube 
de treinamento situado na cidade de Aracaju/Se, 
onde em um primeiro momento fora feita uma 
breve explicação a respeito da finalidade da inves-
tigação proposta.

Assim, todos os voluntários assinaram um 
termo de consentimento livre e esclarecido, bem 
como foram informados e orientados com an-
tecedência sobre a realização do estudo e sobre a 
garantia da privacidade das informações.

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os resultados do questionário foram tabula-

dos/analisados no Microsoft Office Excel (2007) sen-
do por fim, expressos como frequência relativa (%).

Resultados e Discussão 
No estudo revela que cerca de 70% dos atle-

tas não tem o hábito de verificar a massa corporal 
antes ou após um treinamento e/ou competição.  
Dados semelhantes foram encontrados nos atletas 
de vôlei de praia (PRADO et al. 2010), onde em 
sua grande maioria nenhum dos atletas tem o cos-
tume de mensurar o próprio peso corporal, sendo 
esse um fator negativo que torna visível o descaso 
com este importante hábito. Segundo Moreira et 
al. (2006) diz que, a variação do peso corporal tam-
bém pode ser utilizada para a avaliação do estado 
de hidratação.

Os atletas também foram questionados 
se tiveram alguma orientação adequada de como 
devem se hidratar 62,7% foi o percentual dos 
que marcaram a opção negativa por não ter ob-
tido nenhuma informação acerca do assunto, já 
em caso afirmativo, informassem por qual meio 
que eles obtiveram tal informação, os resultados 
foram 5,7% informando que os amigos foram 
responsáveis por passarem conhecimentos sobre 
hidratação, 2,9% foi a porcentagem para: diretor 
de equipe, técnicos, livros, médicos e nutricionistas 

(Figura 6). Já a grande maioria, 17,1%, informou 
que o profissional de Educação Física foi o grande 
responsável por informar á importância de uma 
boa hidratação aos atletas.   

A respeito da opinião dos atletas sobre uso 
dos isotônicos e do soro caseiro durante e após 
o treinamento, os resultados foram os seguintes: 
8,57% responderam que o uso dos isotônicos e 
do soro caseiro apenas repõe os líquidos perdidos, 
20% informaram que apenas repõe os eletrólitos 
(sódio, potássio...), 11,43% disseram que apenas 
repõe as reservas de carboidratos (energia), 14,29% 
relataram que repõe tanto eletrólitos quanto a en-
ergia, 34,29% dizem que não apenas hidrata, como 
também repõe os eletrólitos e a energia; propor-
cionando uma capacidade de reidratação melhor 
do que a apresentada pela água e 11,43% que for-
nece a mesma capacidade de reidratação apresen-
tada pela água (Figura 7). Resultados semelhantes  
foram encontrados em Karatecas (BRITO et al. 
2006),  Capoeiristas (PRADO et al., 2010), Atletas 
de Vôlei de Praia (PRADO et al., 2010) e  Atle-
tas de Mountain Bike (CRUZ et al., 2009), onde a 
maioria das pesquisas desses estudos voltados para 
o mesmo questionamento apontou que, o uso de 
isotônicos e do soro caseiro são umas das bebidas 
mais adequadas para se ingerir durante ou após um 
treinamento. 

Conclusões 
De acordo com os resultados obtidos, con-

clui-se que os praticantes de Futebol Americano 
de Aracaju/SE, precisão obter conhecimento a 
respeito da hidratação por um profissional que do-
minem este estudo, criar novos hábitos de hidrata-
ção e qual bebida é mais adequada para a melhora 
da performance. 
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Resumo: 
Adotar o consumo de uma variedade de 

alimentos e manter o equilíbrio adequado de ener-
gia são as diretrizes básicas para uma alimentação 
saudável, sendo o uso de suplementos alimenta-
res uma estratégia para complementar deficiências 
dietéticas específicas. Participaram do estudo 71 
acadêmicos do Curso de Nutrição da Universi-
dade Tiradentes – UNIT (noturno), sendo 36 do 1º 
período e 35 do 7º período, média de idade de 21,28 
± 25,81 anos. Todos foram informados e orientados 
com antecedência sobre a realização do estudo assi-
nando o termo de consentimento livre e esclarecido 
(TCLE), sendo 6 respondidos pelo gênero mascu-
lino e 30 pelo feminino na turma do 1º período e 2 
do gênero masculino e 33 pelo feminino na turma 
do 7º período. Utilizou-se um questionário adap-
tado (DOMINGUES E MARINS 2007). Os resul-
tados do trabalho foram expressos como frequên-
cia relativa (%). É possível concluir que o nível de 
conhecimento dos alunos é insatisfatório, quando 
levamos em consideração suas fontes de informa-
ção. É alto o consumo de suplementos alimentares 
por acadêmicos do curso de nutrição, os suplemen-
tos utilizados foram os de origem proteica, onde o 
BCAA obteve um número expressivo de consumo, 
sendo que sua eficácia não é comprovada.
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Introdução 
A nutrição é um dos fatores que pode 

otimizar o desempenho atlético de quem pratica 
esporte e quando bem equilibrada, pode reduzir 
a fadiga, o que permitirá que o atleta treine por 
uma maior quantidade de horas, ou que se recu-
pere mais rapidamente entre sessões de exercícios. 
(WOLINSKY e HICKSON JR, 1996).

Atualmente, vários atletas buscam alterna-
tivas que possam levá-los a uma pequena melhora 
do rendimento diante de seus oponentes De acor-
do com Lorete (2006), duas estratégias têm sido 
sugeridas: dieta adequada e utilização de recursos 
ergogênicos nutricionais. 

Por defi nição, suplementos nutricionais são 
alimentos que servem para complementar com 
calorias e ou nutrientes, a dieta diária de uma pes-
soa saudável, nos casos em que sua ingestão, a par-
tir da alimentação, seja insufi ciente, ou quando a 
dieta requer suplementação (CONSELHO FED-
ERAL DE NUTRICIONISTAS, 2005). Postula-
se que, para fazer a prescrição de um suplemento 
nutricional é necessária uma avaliação criteriosa, 
visto que alguns estudos levantam preocupações 
com a possibilidade de efeitos colaterais da suple-
mentação (POLL E LIMA, 2013). 

Pereira, Lajolo e Hirschbruch (2010) afi rmam 
que a indicação de suplementos, muitas vezes, é feita 
por pessoas interessadas na venda desses produtos 
e que não possuem formação científi ca adequada 
para ter conhecimento sufi ciente sobre os efeitos dos 
mesmos ou a real necessidade de indicação. 

Nesse sentido, destacando a importância do 
conhecimento do profi ssional que lida diretamente 
com esses ajustes e manipulações dietéticas rela-
cionadas aos suplementos alimentares, o presente 
estudo tem como objetivo avaliar o nível de con-
hecimento sobre o uso de suplementos alimenta-
res entre acadêmicos do 1º e 7º período do curso 
de Nutrição da Universidade Tiradentes - UNIT.

Materiais e métodos
A presente pesquisa é um estudo de análise 

descritiva. Participaram do estudo 71 acadêmicos 

do Curso de Nutrição da Universidade Tiradentes 
– UNIT (noturno), sendo 36 do 1º período e 35 
do 7º período, média de idade de 21,28 ± 25,81 
anos. 

DELINEAMENTO DO ESTUDO 
Em dia e local pré-determinado, os estu-

dantes responderam a um questionário adaptado, 
segundo modelo de Domingues e Marins (2007), 
sobre o uso de suplementos alimentares.

Foram distribuídos 71 questionários, sendo 
6 respondidos pelo gênero masculino e 30 pelo 
feminino na turma do 1º período e 2 do gênero  
masculino e 33 pelo feminino na turma do 7º 
período, o mesmo foi composto por 8 perguntas 
fechadas e 1 aberta. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os resultados do questionário foram ex-

pressos como frequência relativa (%).

Resultados e discussões
Na primeira pergunta do questionário é 

possível observar que a turma do 7º período ob-
teve mais informações sobre suplementação (97% 
SIM para 3% NÃO) em relação a turma do 1º 
período (83% SIM para 17% NÃO) (fi gura 1).

Figura 1 -  Informação sobre uso de suplementos.
Foi registrado que as maiores fontes de infor-

mação consultadas pela turma do 1º período foram: a 
internet (56%), o professor de academia (50%) e ami-
gos (39%). Já os três maiores dados encontrados no 7º 
período foram: nutricionista (51%), revistas e jornais 
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científi cos (49%) e a internet (46%) (fi gura 2). Os da-
dos achados na turma do 1º período coincidem com os 
dados encontrados por Rosário (2014), o qual obteve 
como as três maiores fontes a internet e professor de 
academia (empatados com 58% cada) e amigos (56%). 
Apesar de coincidir com os dados do 1º período, estes 
mesmos números diferem dos resultados encontrados 
na turma do 7º período.

As informações a respeito de nutrição e 
atividade física são geralmente fornecidas por pes-
soas nem sempre habilitadas em nutrição esporti-
va, criando certos tabus e, dependendo de como 
são interpretadas, podem levar a um consumo di-
etético inadequado (COLARES e SOARES, 1996).

Figura 2 - Fontes de informações dos estudantes.
 Em relação a informação se os alunos de-

vem ou não consumir suplementos associados ao 
exercício, foi encontrado os seguintes dados:94% 
do 7º período e 78% do 1º período acham que não 
há necessidade do consumo de suplementação, se 
a alimentação já estiver correta. Já a indicação de 
que todos devem consumir obteve 6% na turma 
do 7º período e 19% na turma do 1º período.  Ape-
nas 3% do 1º período não indicam o consumo e 
não foi obtida nenhuma porcentagem da turma do 
7º período (fi gura 3). Já em Almeida et. al (2009), 
onde os participantes da pesquisa eram professo-
res de educação física, 38% afi rmaram que indi-
cam a utilização de suplementos, 51% afi rmaram 
que não indicam e 11% optaram por não respond-
er. Em ambos os trabalhos, foi possível verifi car 
que, os acadêmicos de nutrição e os profi ssionais 
de educação física não indicam e não acham ne-
cessário o consumo de suplementos alimentares.

Figura 3 - Consumo de suplementos asso-
ciados ao exercício.

A maior frequência de consumo de suple-
mentos no 1º período foram o whey protein 
(33%), o BCAA (19%) e barra de cereais (17%). 
Já no 7º período foram o whey protein (23%), o 
BCAA (17%) e empatados fi caram a creatina e a 
maltodextrina (14% cada) (fi gura 4), tanto o re-
sultado do primeiro como o do sétimo período 
diferem dos resultados encontrados por Poll e 
Lima (2013), os quais acharam que o consumo 
maior entre estudantes universitários é de bebidas 
isotônicas (52,4%), vitaminas e minerais (45,1%) e 
proteínas (30,5%).

Figura 4 - Suplementos mais utilizados pelos 
estudantes.

Conclusão
É possível afi rmar que o tipo de fonte con-

sultada pelos estudantes não foi a mais adequada 
e constatou que é alto o consumo de suplementos 
alimentares por acadêmicos do curso de nutrição. 
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Em sua prática diária, o 

cirurgião-dentista realiza procedimentos que resul-
tam em contato com fluidos corpóreos do paci-
ente, principalmente saliva e sangue, que podem 
albergar agentes patogênicos como vírus e bactéri-
as. Para a eliminação ou redução desses patógenos 
no ambiente do consultório, são necessárias me-
didas de desinfecção e esterilização que deverão 
ser realizadas de forma correta. Os procedimen-
tos odontológicos, por serem muitas vezes invasi-
vos, exigem uma cadeia de técnicas assépticascujo 
propósito é eliminar ou reduzir os microrganismos 
e assim minimizar a ocorrência de infecção cruzada 
(paciente-dentista, dentista-paciente, paciente-paci-
ente). OBJETIVO E METODOLOGIA: Diante 
desta realidade o atual trabalho se dispõe a fazer 
uma avaliação criteriosa e levantar as principais téc-
nicas e práticas para prevenção da infecção cruzada 
nos consultórios odontológicos recomendadas pelo 
Center for DiseaseControlandPrevention (CDC) 
e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) através do Manual de Boas Práticas. 
RESULTADO: Para evitar o risco de infecção e de 
transmissão cruzada durante o atendimento odon-
tológico, é obrigatório o uso dos equipamentos de 
proteção individual citados a seguir por toda a equi-
pe de saúde bucal. CONCLUSÃO: É necessário 
adotar as medidas de biossegurança a fim de evitar 
o contágio através de instrumentais e artigos em 
prol de minimizar os riscos de infecção cruzada.

Introdução
Os profissionais que atuam no campo da 

saúde, assim como o utilizador dos serviços de 
saúde, encontram-se expostos a múltiplos riscos ex-
ercidos na sua prática diária sendo que, para minimi-
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zar, prevenir ou reduzir estes riscos, é imprescindível 
a adoção de medidas de precaução-padrão. (Manual 
de Boas Práticas, 2009). A preocupação cada vez 
maior com a segurança da prática odontológica se 
dá devido à exposição dos profissionais e pacien-
tes a fatores de risco físico-químicos e biológicos e 
a geração de resíduos sólidos, tóxico e infectantes. 
Doenças infecciosas como herpes e tuberculose, 
vírus como hepatite B, C e D e o HIV, são denomi-
nadas como de risco para profissionais e pacientes 
em atendimento odontológico (ANVISA).

A maior concentração de microrganismos 
no consultório dentário encontra-se na boca do 
paciente e nas mãos dos profissionais de odonto-
logia, uma vez contaminadas de saliva, fluido sul-
cular e/ou sangue, são os maiores veículos para 
contaminação de superfícies. (Ranali J. et AL e 
Molinari JA). Em consultórios odontológicos, 
aerossóis e gotículas geradas ao longo do atendi-
mento cooperam para aumentar o risco de con-
taminação cruzada entre a equipe e o paciente ou 
entre pacientes. (Teixeira M, Santos MV. 1999). 

Há orientações do Center for DiseaseCon-
trolandPrevention (CDC) relacionadas à correta 
forma de esterilização e desinfecção dos instru-
mentais odontológicos, à limpeza e desinfecção 
do conjunto de acessórios e demais superfícies 
do consultório, assim como o uso de embalagens 
descartáveis em equipamentos, itens e superfícies 
que demonstrem dificuldades à esterilização ou 
desinfecção. O cirurgião-dentista que não adota as 
técnicas de prevenção está cercado de inúmeros 
focos de infecção criados por ele mesmo através 
do contato com os itens utilizados durante o pro-
cedimento (CDC, 1993 e Oliveira, M. 2010).

Diante desta realidade o projeto propõe 
uma revisão de literatura de manuais e artigos de 
biossegurança com intuito de evidenciar e expor 
as medidas corretas de prevenção da infecção cru-
zada nos consultórios odontológicos.

Materiais e métodos 
Para realização do presente estudo, utilizou-

se uma revisão de literatura de artigos e manuais 

de biossegurança que ressaltam as principais técnicas 
recomendadas pelo Center for DiseaseControlan-
dPrevention (CDC) eo Manual de Boas Práticas da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Resultados e Discussão
As referências analisadas destacam que 

muitas são as possibilidades de ocorrência de fal-
has dos métodos de desinfecção e esterilização 
entre elas estão: as falhas no reprocessamento do 
instrumental cirúrgico, uma possível contamina-
ção da água, o não seguimento das medidas profi-
láticas de biossegurança ou a ineficácia de agentes 
químicos ou físicos usados na eliminação dos mi-
crorganismos (ANVISA, 2009). Medidas simples 
de vigilância podem reduzir os riscos de exposição 
se houver o cumprimento dos normas de biosse-
gurança (ANVISA, 2009).

A fim de evitar o risco de infecção e de 
transmissão cruzada durante o atendimento odon-
tológico, é obrigatório o uso dos equipamentos 
de proteção individual citados a seguir por toda a 
equipe de saúde bucal: a) luvas, sendo que a troca 
é obrigatória a cada paciente e devem ser espe-
cíficas a cada procedimento; luvas cirúrgicas (es-
téreis), luvas para procedimentos (não estéreis) e 
luvas grossas de borracha (para limpeza); b) más-
cara descartável com filtro (no mínimo, duplo); c) 
óculos de proteção; d) avental limpo; e) gorro, em 
procedimentos cirúrgicos. A Norma Regulamen-
tadora -NR6 do Ministério do Trabalho, descreve 
sobre a obrigatoriedade do fornecimento dos eq-
uipamentos de proteção individual (EPI) aos em-
pregados, gratuitamente, adequado ao risco e em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, 
são eles: gorro, máscara de proteção, óculos de 
proteção, protetores faciais, avental, luva, calçados 
(BRASIL,1978).

Nesta pesquisa foram recolhidas infor-
mações do Center for DiseaseControl (CDC) 
e ANVISA quanto a formas mais adequadas de 
desinfecção da aparelhagem e superfícies de um 
consultório odontológico. As bancadas, cadeiras, 
cuspideiras devem ser limpas após cada atendi-
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mento com solução de água e sabão, hipoclorito 
de sódio a 1% ou álcool a 70% em uma limpeza 
mecânica com 10 minutos de contato. É impor-
tante lembrar que essas soluções devem ser pre-
paradas diariamente, uma vez que, com o passar 
do tempo, perdem sua atividade antimicrobiana. A 
cadeira odontológica, mocho e puxadores deverão 
ser cobertos com filme PVC. 

Materiais como fórceps, cabo de bisturi, 
porta agulha, agulha sem fio, piça hemostática, 
cinzéis para osso, limas para osso, brocas cirúrgi-
cas, cureta alveolar, martelo cirúrgico, osteotomo, 
alavancas, afastadores, afastador de retalho, desta-
ca periósteo e sugador de sangue metálico deverão 
ser submetidos ao procedimento de autoclavagem, 
como primeira opção, com temperatura e pressão 
para esterilização pelo vapor que variam de acordo 
com o aparelho e encontram-se dentro de: 121° 
C a 127° C (1 atm pressão) por 15 a 30 minutos 
e 132° C a 134° C (2 atm pressão) por quatro a 
sete minutos de esterilização. A estufa deverá ser 
usada como segunda opção e a esterilização us-
ando solução química sendo a menos recomen-
dada para esses instrumentais (ANVISA). A tabela 
abaixo apresenta um resumo dos principais méto-
dos de esterilização de instrumentais comumente 
encontrados em clínicas odontológicas, seguindo 
as recomendações do CDC e da ANVISA.

Tabela – Protocolos de Esterilização.

Conclusões
Diante do exposto, observa-se que é ne-

cessário adotar as medidas corretas de biosse-
gurança a fim de evitar o contágio através de in-
strumentais e artigos. É de suma importância a 
divulgação dos resultados do atual trabalho para 
evidenciação das corretas práticas atingindo o 
público alvo dos profissionais que atuam na área 
odontológica em prol de minimizar os riscos de 
infecção cruzada.
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Resumo: 
O processo de identificação de pessoas, a 

partir de exames periciais,  tem sido de significan-
te importância para o esclarecimento de fatos de 
interesse jurídico-social. A tarefa exige técnicas e 
métodos mais precisos que venham auxiliar peritos 
médicos e odontólogos legistas a  desempenharem 
eficientemente seu trabalho de auxiliar cientifica-
mente a justiça, quer no direito civil, penal, do tra-
balho e, em certos casos, até no direito administra-
tivo. O capítulo da identificação, considerado uma 
das mais importantes funções do perito Médico e 
Odontolegal, é muito vasto e complexo, não po-
dendo ser confundido com reconhecimento. Este 
último trata-se de um procedimento empírico 

baseado apenas em conhecimento prévio, cuja 
base de sustentação é unicamente testemunhal. Há 
certas energias que modificam o estado do cor-
po ou pelo menos parte dele, acarretando lesões 
orgânicas de gravidade variável, que podem levar 
à morte. Entre os agentes capazes de conduzir a 
esses resultados, encontram-se a temperatura e a 
eletricidade. A ação dos meios elétricos sobre o 
organismo produz reações de magnitude variável, 
mas que podem ser tão intensas a ponto de leva-
rem a óbito. O objetivo do nosso estudo é uma 
tentativa de  realizar uma revisão de literatura com 
relação a agentes produtores de lesões, em especial 
a eletricidade.

Introdução 
A Medicina e a Odontologia legal são 

ciências de largas proporções e de extraordinária 
importância no conjunto dos interesses da cole-
tividade, porque elas existem e exercitam cada vez 
mais em razão das necessidades de ordem pública 
e social. Nesse contexto, são de grande valia na 
redução de acidentes em massa, esclarecimento de 
homicídios de diversas outras situações no âmbito 
jurídico (FRANÇA, 2001).

O direito moderno não pode deixar de 
aceitar a contribuição cada vez mais íntima des-
sas ciências, e o magistrado não deve desprezar os 
conhecimentos dos técnicos, pois só assim é pos-
sível a aproximação da verdade que se quer apurar. 
Não é nenhum exagero afirmar que é inconcebível 
uma boa justiça sem a contribuição da Medicina e 
da Odontologia Legal, cristalizando-se a ideia de 
que a justiça não se limita ao conhecimento da lei, 
mas também é embasada nas informações perici-
ais. Tais informações são obtidas através do estudo 
dos agentes produtores de lesão (GALVÃO, 1996; 
VANRELL, 2002).

Há certas energias que modificam o estado 
do corpo ou pelo menos parte dele, acarretando 
lesões orgânicas de gravidade variável, que podem 
levar à morte. Entre os agentes capazes de con-
duzir a esses resultados, encontram-se a tempera-
tura e a eletricidade (GOMES, 2004).
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O objetivo do nosso estudo é uma tentativa 
de se realizar uma revisão de literatura com rela-
ção a agentes produtores de lesões, em especial a 
eletricidade.

Revisão de Literatura 
A eletricidade é um agente natural poderoso, 

que se manifesta por atrações ou repulsões, por faís-
cas ou descargas luminosas, pelas comoções que 
provocam no tecido orgânico animal e pela decom-
posição química  que provoca nos tecidos. As fontes 
produtoras de eletricidade podem ser naturais (raios, 
relâmpagos), biológicas (peixe-torpedo, lampreia, po-
raquê) ou geradas pela ação do homem (eletricidade 
industrial). Todas elas podem provocar lesões orgâni-
cas suscetíveis de exibir efeitos localizados, circun-
scrito ou generalizados (GOMES, 2004). 

As correntes elétricas naturais e biológicas 
sempre são contínuas, mais as correntes de ori-
gem industrial tanto podem ser continuas como 
alternadas. Nas correntes contínuas, o fluxo é 
numa única direção: os elétrons dirigem-se sem-
pre no mesmo sentido; nas correntes alternadas, 
os elétrons fluem oscilando ora para um polo (fase 
positiva) e, logo a seguir, para o polo oposto (fase 
negativa). A soma de ambas as fases constituem 
um ciclo, e o número de ciclos por segundo indica 
a frequência (FRANÇA, 2005). 

A resistência do organismo à passagem da 
corrente elétrica depende de muitos fatores, tanto 
externos como internos. É muito importante o es-
tado da pele: quanto mais espessa e seca, menor 
será a sua condutividade (ou seja, maior a sua re-
sistência). A pele úmida, transpirada ou mal enx-
ugada favorece a passagem da corrente, e mais 
ainda se a vítima se encontrar sobre um chão mol-
hado (WATANABE, 2010). 

Quando a corrente entra no organismo, 
ela não segue o trajeto mais curto, antes se dirige 
através dos tecidos que têm melhores condições 
de condutividade, isto é, menor resistência elétrica. 
A corrente circulatória é o maior condutor, já que 
os centros bulbares, cardiorrespiratório, são atingi-
dos de forma instantânea (VANRELL, 2002).

A eletroplessão é denominada a ação da 
corrente elétrica industrial sobre o organismo; essa 
ação pode variar segundo diversos fatores que se 
relacionam com as condições da própria corrente, 
dos condutores da mesma, do individuo atingido e 
dos pontos de contato entre o corpo e a fonte da 
corrente elétrica (BATISTA,2011).

Quando a corrente elétrica determina o 
efeito letal, o mesmo é obtido fundamentalmente 
por dois mecanismos: inibição do sistema nervoso 
ou fibrilação ventricular. Sabe-se que as correntes 
de lata tensão agem mais pelo primeiro mecanis-
mo, e as de media ou de baixa, pelo segundo; nem 
sempre as primeiras são as mais graves, já que há 
casos em que pacientes se recupera de choque dev-
ido à inibição nervosa, o mesmo não ocorrendo 
com a fibrilação ventricular, que tem caráter mais 
letal. Deve ainda ser lembrada a morte por tetania 
dos músculos respiratórios, com asfixia, verificada 
com baixas tensões elétricas (BATISTA, 2011).

O homicídio pelo mecanismo da eletrop-
lessão é raro, tanto na forma dolosa como culposa; 
o suplício é empregado nos Estados Unidos, onde 
os condenados à pena capital são submetidos à ca-
deira elétrica; o acidente é relativamente frequente, 
também como infortúnio do trabalho, e o suicídio 
é pouco encontrado (GATHAS, 2015).

Agindo sobre o organismo vivo, a eletricid-
ade atmosférica ocasiona a fulminação.

O mecanismo da morte por fulminação 
decorre da inibição dos centros nervosos, prin-
cipalmente dos centros respiratórios. Outros fa-
tores podem intervir: fibrilação ventricular, lesões 
traumáticas por ações mecânicas do raio, como 
fraturas e queimaduras, por vezes muito extensas, 
ocasionadas pela transformação em energia tér-
mica (WATANABE, 2010).

Ainda se pode observar lesões na pele e nos 
fâneros, nos músculos, nos vasos, nos diversos 
órgãos torácicos e abdominais, nos globos ocula-
res, no esqueleto e no snc.

As fulminações são geralmente acidentais; 
excepcionalmente, ocorrem como acidente do tra-
balho (CASTRO, 2015).
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Com relação à fulguração, ela é sempre de 
natureza acidental. A descarga de uma nuvem so-
bre a terra (raio) multiplica-se em varias descargas 
secundárias, umas mais fracas outras mais fortes. 
As primeiras, ao atingirem um indivíduo, ocasio-
nam perda de consciência ou inibição respiratória; 
as fortes matam por síncope respiratória acom-
panhada ou não de síncope cardíaca. Não se deve 
desprezar a possibilidade da morte ocorrer pelo 
medo (síncope emotiva); nesse caos a descarga 
pode ser fraca ou forte (WATANABE, 2010).

 
Conclusões
 Diante do exposto, a descarga elétrica 

pode produzir algumas alterações importantes no 
corpo, em especial, queimaduras, perturbações 
oculares, digestivas, urinárias, confusão mental e 
fraturas. Além da intensidade da corrente elétrica, 
o caminho percorrido por esta ao longo do corpo 
(do ponto onde entra até o ponto onde ela sai) 
e a duração do choque, são os principais respon-
sáveis pela extensão e gravidade destas lesões.
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Resumo: 
Introdução: Conhecer as dificuldades dos 

profissionais do CAPS sobre a sexualidade do por-
tador de sofrimento psíquico; seu entendimento 
sobre o assunto, suas estratégias e condutas frente 
à manifestação e expressão da sexualidade. Mé-
todos: Pesquisa exploratória, descritiva e qualita-
tiva, realizada no CAPS do município de Campina 
Grande/PB/Brasil com doze profissionais. O Ma-
terial empírico foi coletado através de entrevista 
semiestruturada e avaliado através da análise de 
conteúdo. Resultados: A concepção dos profis-
sionais sobre a sexualidade do portador de sofri-
mento psíquico está diretamente ligada à prática 
do ato sexual. Notou-se, ainda, dificuldade dos 
profissionais relacionada à abordagem do paciente 
frente à manifestação da sexualidade, podendo ser 
relacionado a fatores pessoais ou culturais. Con-
clusão: Os profissionais precisam reavaliar con-
ceitos e condutas frente à sexualidade do portador 
de sofrimento psíquico.

Introdução:
Formulada como uma política pública do 

Estado, a Reforma Psiquiátrica Brasileira respal-
dada pela Lei 10.216 e pelas diversas portarias 
implantadas pelo Ministério da Saúde, trouxe os 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) como 
dispositivo estratégico de maior referência na 
Saúde Mental. Este serviço mostra a real possibi-
lidade de mudanças por desenvolver atendimento 
diário e contínuo, com intuito de promover re-

inserção psicossocial dos usuários, organizando 
a porta de entrada do portador aos serviços de 
saúde mental.Entretanto, a proposta atual de cui-
dado aos portadores de sofrimento psíquico que 
prime por uma abordagem integral negligencia os 
aspectos relacionados à sexualidade. 

 Para tanto, traçou-se como problema de 
pesquisa: Quais são as dificuldades relacionada a 
sexualidade dos pacientes com transtornos men-
tais vivenciadas pelos profissionais de saúde? As-
sim, objetivou-se conhecer as dificuldades dos 
profissionais do CAPS sobre a sexualidade do por-
tador de sofrimento psíquico; seu entendimento 
sobre o assunto, suas estratégias e condutas frente 
à manifestação e expressão da sexualidade.

Materiais e métodos
Trata-se de uma pesquisa exploratória, de-

scritiva e qualitativa, realizada no CAPS porte três, 
do município de Campina Grande/Paraíba/Brasil, 
em maio de 2012. A população foi constituída pe-
los profissionais do serviço atuantes no serviço há 
pelo menos um ano, totalizando uma amostra de 
doze membros. O instrumento utilizado para cole-
tar o material empírico foi um roteiro de entrevista 
semiestruturado, com auxílio de um aparelho de 
Mídia Player.

 Após a realização das entrevistas, o ma-
terial empírico foi transcrito literalmente e seu 
produto deu origem ao corpus do trabalho. Após 
a leitura das falas dos entrevistados, as mesmas 
foram dispostas e apresentadas em forma de nar-
rativas e posteriormente analisadas segundo a téc-
nica de análise de conteúdo, categorial temática, 
proposta por Bardin(10). Seguida à análise, o ma-
terial empírico foi confrontado frente à literatura 
existente referente ao tema. 

Resultados e Discussão:
A compreensão sobre a sexualidade da pes-

soa em situação de sofrimento psíquico, apesar de 
ser compreendida pelos profissionais como algo 
inerente ao ser humano, é percebida nestes como 
sentimento exacerbado, muitas vezes sem limites, 
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associada à própria doença e voltada principal-
mente ao ato sexual.

Quando indagados quanto às dificuldades rel-
acionadas à discussão sobre sexualidade com usuário, 
os profissionais referiram-se ao fato de se tratar de 
um portador de doença psíquica, ao nível de relação 
interpessoal (profissional e paciente) e a barreira cul-
tural que existe quando se vai abordar a temática.

Apesar de não haver oficinas específicas 
para se discutir a sexualidade junto aos pacientes, a 
temática é, por vezes, trabalhada à proporção que 
os sujeitos vão expondo suas dúvidas sobre o as-
sunto e em períodos festivos, quando os sentimen-
tos sexuais são julgados mais aguçados.

Quando indagados sobre as condutas nos 
CAPS frente à confirmação de doenças sexual-
mente transmissíveis (DSTs) ou de gravidez, os 
profissionais relataram comunicar a família ou 
cuidador mais próximo para que sejam tomadas 
as medidas cabíveis, como a de procurar o atendi-
mento de clínica médica, e o encaminhamento da 
usuária para a Estratégia de Saúde da Família para 
a realização do pré-natal

Em consonância aos aspectos encontrados 
nesta pesquisa, estudos revelam que as concepções 
dos profissionais de saúde sobre a sexualidade em 
grande parte dos depoimentos, estão embasadas 
principalmente no ato sexual, sendo este, consid-
erado uma das necessidades básicas do ser hu-
mano. Por outro lado, alguns profissionais ainda 
que em minoria, relatam a sexualidade como o 
desejo de relacionamento afetivo. Nesse sentido, 
esta não deve ser restrita apenas à atividade geni-
tal, deve então ser entendida como expressão de 
afetividade, capacidade de entrar em contato com 
o outro e consigo e manifestação do desejo.

Conclusões 
O profissional que trabalha com atenção à 

saúde mental deve colaborar para a aquisição de 
um cuidado voltado para integralidade, sobretudo 
na construção de práticas preventivas. Ele deve, 
também, se dispor a analisar seus próprios concei-
tos e dificuldades para a tomada de decisões. Os 

temas que envolvem a sexualidade desses usuários 
ainda são permeados de muitos questionamentos 
e preconceitos culturais que muitas vezes refletem 
uma atenção fragmentada. 
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Resumo
A doença de Chagas humana (DC) consti-

tui uma endemia predominantemente rural, com 
a estimativa de prevalência da infecção de 16 a 18 
milhões de indivíduos nos diversos países do con-
tinente americano, estando relacionada a fatores 
ambientais, sociais e políticos. As pessoas mais 
afetadas pela DC são as que vivem em condições 
precárias, o que favorece a presença dos insetos 
vetores (DIAS, 2011). Esta pesquisa teve como 
objetivo geral, enfatizar a importância da pre-
venção como ação primordial na erradicação da 
Doença de Chagas e como objetivo especifica 
abordar de maneira sindromática, caracterizando a 
Doença de Chagas de acordo com estágios e man-
ifestações objetivando a sensibilização por parte 
dos profissionais de saúde. O estudo caracterizado 
como descritivo foi realizado a partir do levanta-
mento dos dados do laboratório central de Ser-
gipe LACEN-SE, no período de fevereiro a junho 
de 2014. Foram realizados 72 testes sorológicos 
para doença de chagas pela técnica de Imuno-
fluorescência que permite a visualização de antí-
genos nos utilizando corantes fluorescentes. Dos 
72 indivíduos que realizaram o exame laboratorial 
9,7% (7) deram sorologia positiva para a doença 
de chagas, destes 57,7% (4) são do sexo feminino 
com faixa etária de 25 a 50 anos e 42,8 (3) do sexo 
masculino com faixa etária de > 50 anos, com 
maior prevalência 57% na zona rural 43% na zona 
urbana. Como foi visto nas informações apresen-
tadas, há problemas e desafios a serem superados 
em relação a incidência da doença de Chagas no 
estado de Sergipe, principalmente em termos da 
assistência médica para os indivíduos já infectados 
e da manutenção da vigilância epidemiológica nas 
regiões de risco para que seja evitada novas con-
taminações.

Introdução 
A doença de Chagas (DC) é causada pela in-

fecção do protozoário Trypanassoma cruzi, descrito 
em 1909 pelo médico e pesquisador, brasileiro Car-
los Chagas. A infecção se dá a partir da picada do 

inseto hematófago da subfamília Tritominae. (BAR-
RETO, 2013). A doença de Chagas, sob o ponto 
de vista anatomo-patológico ou clínico, é reconhe-
cida pelas fases aguda e fase crônica (PEREIRA, 
2014). A fase aguda é caracterizada por miocardite 
difusa, com vários graus de severidade, na maioria 
das vezes só podendo ser identificadas por um ele-
trocardiograma ou até mesmo eco cardiograma. Na 
fase crônica, caso não seja realizado o tratamento 
adequadamente ocorre a redução espontânea da 
parasitemia com tendência para a evolução nas for-
mas intermediárias, cardíacas, digestivas e a forma 
congênita (BRASIL, 2010).

Materiais e Métodos 
O estudo caracterizado como descritivo 

foi realizado a partir do levantamento dos dados 
do laboratório central de Sergipe LACEM-SE de 
fevereiro a junho de 2014 contendo as variáveis 
sexo, faixa etária e localidade 

Resultados e Discussão 
Dos 72 indivíduos que realizaram o exame 

laboratorial 9,7% (7) (Figura 1) deram sorologia 
positiva para a doença de chagas, destes 57,7% (4) 
são do sexo feminino com faixa etária de 25 a 50 
anos e 42,8 (3) (Figura 2) do sexo masculino com 
faixa etária de > 50 anos, com maior prevalência 
57% na zona rural 43% na zona urbana (Figura3).

Figura 1 – Prevalência da Doença de Cha-
gas no Estado de Sergipe de fevereiro a junho de 
2014.Fonte: LACEM 2014.
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Figura 2. – Sexo e Faixa etária dos indi-
víduos com sorologia positiva para Doença de 
Chagas no Estado de Sergipe de fevereiro a junho 
de 2014.Fonte: LACEM 2014

       

Figura 3 - Localidade dos indivíduos com 
sorologia positiva para Doença de Chagas no Es-
tado de Sergipe de fevereiro a junho 2014.

Fonte: LACEM 2014

Conclusões 
Como foi visto nas informações apresenta-

das, há problemas e desafios a serem superados em 
relação a incidência da doença de Chagas no estado 
de Sergipe, principalmente em termos da assistência 
médica para os indivíduos já infectados e da ma-
nutenção da vigilância epidemiológica nas regiões 
de risco para que seja evitada novas contaminações. 
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Resumo: 
Sendo a tricomoníase uma DST não viral 

mais incidente no mundo, o exame de Papanicolau 
torna-se uma importante ferramenta para a de-
tecção do Trichomonas vaginalis. O presente estudo 
teve como objetivo comparar o número total de 
exames Citopatológico Cérvico-Vaginal e Micro-
flora em relação ao número de casos sugestivos 
deste protozoário em todas as regiões do Brasil, 
inclusive no Estado de Sergipe, no período entre 
agosto de 2013 e fevereiro de 2014. A metodo-
logia constou da coleta de dados fornecidos pelo 
Sistema de Informações de Controle do Câncer do 
Colo do Útero (SISCOLO) e transferidos para o 
programa Microsoft Excel 2013 onde os dados em 
questão foram representados sob forma de tabelas. 
Apenas 1% do número total de exames Citopa-
tológico Cérvico-Vaginal solicitados entre agosto 
de 2013 e fevereiro de 2014 apresenta como sug-
estivo de Trichomonas vaginalis, sendo o Nordeste 
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com o maior número de casos. Os resultados 
deste trabalho apresentam uma baixa incidência 
de contaminação por T. vaginalis em mulheres, o 
que indica que a infecção por este protozoário está 
sendo controlada no Brasil.

Introdução 
Trichomonas vaginalis é uma doença sexual-

mente transmissível (DST) não-viral mais comum 
no mundo, com 276,4 milhões de casos em 2008, 
sendo mais de 90% dos casos ocorrendo pessoas 
que vivem em ambientes onde há escassez de recur-
sos. Apesar do parasita não ser um grande causador 
de sequelas, a tricomoníase pode apresentar uma 
grande variedade de manifestações clínicas desde 
assintomático até um estado de vaginite (KISS-
INGER, 2015). Observa-se que na prática médica, 
a tricomoníase pode ser diagnosticada com maior 
frequência pelo exame rotineiro da citologia on-
cótica de espécimes clínicos genitais (SANTOS, 
2011). Considerando que muitas mulheres realizam 
o exame de Papanicolaou uma vez ao ano, esse mé-
todo torna-se uma importante ferramenta para a 
detecção deste parasito que é comensal ao intestino. 
(STORTI-FILHO et. al., 2009). O presente estudo 
objetivou comparar o número total de exames Ci-
topatológico Cérvico-Vaginal e Microfl ora solicita-
dos em relação ao número de casos sugestivos de 
Trichomonas vaginalis em todas as regiões do Brasil, 
inclusive no Estado de Sergipe, no período entre 
agosto de 2013 e fevereiro de 2014 através da coleta 
de dados fornecidos pelo Sistema de Informações 
de Controle do Câncer do Colo do Útero (SISCO-
LO) representados sob forma de tabelas. 

Materiais e métodos 
Realizou-se o estudo através da coleta de 

dados de exames Citopatológico Cérvico-Vaginal 
e Microfl ora fornecidos pelo Sistema de Infor-
mações de Controle do Câncer do Colo do Útero 
(SISCOLO) referente ao período compreendido 
entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014. Foram 
selecionadas variáveis como região de residência, 
quantidade de exames solicitados, agente Tricho-

monas vaginalis, período e todas as faixas etárias, 
além de informações referentes apenas ao Estado 
de Sergipe. Os dados quantitativos foram analisa-
dos e transferidos para o programa Microsoft Excel 
2013 onde dados referentes ao estudo em questão 
foram representados sob forma de tabelas.

Resultados e Discussão Resultados e Discussão 

Tabela 1 Número total de exames Citopa-
tológico Cérvico-Vaginal e Microfl ora solicitados 
por região brasileira no período entre agosto de 
2013 e fevereiro de 2014.

População submetida a avaliação pelo SIS-
COLO no período entre agosto de 2013 e fever-
eiro de 2014 no território brasileiro resultou de 
4.773.079 exames Citopatológico Cérvico-Vaginal 
e Microfl ora solicitados, sendo o Nordeste repre-
sentado por 27,75% dos exames solicitados como 
demonstrado na Tabela 1. No Estado de Sergipe, 
o valor total de solicitações foi de 45.628, sendo a 
sua capital Aracaju 4.287 (SISCOLO, 2013/2014). 

Em exames sugestivos de Trichomonas vaginalis 
no território brasileiro, a região Nordeste pontuou 
45,67% de casos em relação ao número total. Con-
siderando o Estado de Sergipe, foram 685 casos 
sugestivos do protozoário em questão, sendo 3,34% 
de toda a região Nordeste (SISCOLO, 2013/2014). 

Tabela 2 Número de exames sugestivos de 
Trichomonas vaginalis segundo região de residência no 
período entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014.
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Apenas 1% das pacientes notificadas no 
SISCOLO que fizeram exames Citopatológico 
Cérvico-Vaginal e Microflora no período entre 
agosto de 2013 e fevereiro de 2014 apresenta 
como sugestivo de Trichomonas vaginalis. Portanto, 
percebe-se que é um número não muito incidente, 
o que indica que a contaminação por este proto-
zoário não é muito comum no país ou está sendo 
controlada entre as mulheres no Brasil.

Conclusões 
Percebe-se que apesar da tricomoníase ser 

uma DST não viral mais frequente no mundo, 
principalmente em países em desenvolvimento, 
os resultados inseridos no presente trabalho apre-
sentam um número de mulheres infectadas pelo 
Trichomonas vaginalis não muito incidente, o que in-
dica que a contaminação por este protozoário no 
Brasil não é muito comum ou está havendo um mel-
hor controle através de fatores como uso do preser-
vativo, higienização pessoal adequada e utilização de 
contraceptivos tricomonicidas entre as mulheres no 
Brasil (MACIEL; TASCA; CARLI, 2004).
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LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 
SOBRE HERPES ZÓSTER NO BRASIL  

E NO MUNDO
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P. F. Ribeiro, Pâmela M. Cavalcanti Saulo dos 
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com.br); Profº Weber S. Teles¹,²,¹Universidade 
Tiradentes (UNIT) ²Laboratório de Doenças 
Infecciosas e Parasitárias - Instituto de Tec-
nologia e Pesquisa (LDIP/ITP),artecura@
hotmail.com

Palavras-chave: 
Herpes zoster. Tratamento. Complicações. 

 O herpes zoster é causado pela reativa-
ção do vírus varicela zoster nos nervos crania-
nos devido a uma imunidade celular específica 
comprometida, desencadeando a doença. Ocorre 
principalmente em pessoas imunocomprometidos 
por outras doenças e pessoas acima de 55 anos. A 
incidência nos Estados Unidos é de 3,0 a 4,0 ca-
sos por 1000 pessoas-ano, semelhante à europeia, 
que é de 2,0 a 4,6 casos por 1000 pessoas-ano. Já 
no Brasil, não estão disponíveis dados sobre a in-
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cidência. O quadro clínico é caracterizado por uma 
queimação leve a moderada na pele de um derma-
tomo, febre, calafrios, cefaleias e mal-estar, evolu-
indo para crostas. A distribuição segue nos trajetos 
dos nervos envolvidos. Novas lesões podem apa-
recer após 3 a 5 dias, apesar da terapia antiviral. A 
metodologia utilizada neste trabalho foi a revisão 
bibliográfica de artigos científicos abordando o 
VVZ, suas complicações e seu tratamento. Este 
trabalho tem como objetivo informar os levanta-
mentos de casos de herpes zoster no Brasil e no 
mundo, seus meios de contágio, prevenção, tipos de 
tratamento, e a forma que se apresenta. As compli-
cações mais conhecidas e temidas do herpes-zóster 
são as afecções neurológicas, as oftalmológicas e a 
neuralgia pós-herpética. Dentre as neurológicas, as 
mais importantes são os ataques isquêmicos tran-
sitórios, a paralisia facial e a Síndrome de Ramsey 
Hunt (herpes-zóster acometendo o ouvido). As 
oftalmológicas ocorrem principalmente na distri-
buição do nervo trigêmeo, podendo incluir ceratite, 
esclerite, uveíte, necrose aguda da retina e conjun-
tivite. Nos dias de hoje, existem várias formas de 
tratamentos e técnicas intervencionistas para con-
trolar a dor, mas alguns pacientes não aderem aos 
tratamentos submetidos. O tratamento se dá com 
fármacos antivirais que aceleram a cura das erup-
ções cutâneas, reduzem a intensidade e a duração 
da dor aguda e previnem provavelmente a ocor-
rência da neuralgia pós-herpética (NPH). Essa falta 
de dados no Brasil, referente a Herpes Zóster, não 
significa que não existam casos confirmados dessa 
doença no país, mas que pode estar existindo uma 
falta de notificação referente a doença ou até mesmo 
a omissão desses dados por parte de quem deveria 
torna-lo público. Atualmente, essa forma da doença 
pode ser mais facilmente diagnosticada pela técnica 
de reação em cadeia pela polimerase (polymerase chain 
reaction – PCR) para amplificar o DNA do VZV. 
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4.05.03.00-3 Análise Nutricional de Pop-

ulação 

PALAVRAS CHAVE: Biodiversidade, 
Alimentícia, Disseminação. 

RESUMO
O presente trabalho tem como finalidade 

levar a sociedade acadêmica e as turmas de gas-
tronomia, informações e conhecimentos acerca 
das PANC – PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO 
CONVENCIONAIS em especial algumas espé-
cies que são de fácil acesso e que podem ser vistas 
pelas ruas e praças das cidades. Na região nordeste 
do Brasil, podemos encontrar uma grande diver-
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sidade de PANC em certa abundancia. As plantas 
alimentícias encontradas no Brasil são de um todo, 
muito vastas quanto a sua biodiversidade. São mais 
de dez mil espécies catalogadas como comestíveis. 
Existem PANC que podem ser encontradas facil-
mente em jardins, canteiros urbanos, praças, en-
costamentos, meio fios das ruas, terrenos baldios 
e vários outros locais, em sua maioria são de fácil 
disseminação, suas sementes germinam com mui-
ta facilidade, são de fácil cultivo e adaptam-se em 
qualquer tipo de solo. Na agricultura, muitas das 
vezes essas plantas são consideradas como ervas 
daninhas. A maior parte da população tanto rural 
quanto urbana, não tem conhecimento da maio-
ria das PANC e poucos cozinheiros as utilizam. Já 
existem vários estudos votados à introdução das 
PANC na alimentação, mas, para que isso real-
mente aconteça é necessária a disseminação de 
conhecimento acerca deste tema. 

INTRODUÇÃO 
Existem vários nomes que se destacam na pes-

quisa das PANC, dentre os principais está o Prof. Dr. 
Eduardo Hugo Rapoport, pioneiro no estudo e di-
vulgação de PANC na America do sul. Biólogo, Prof. 
Dr. Valdely Ferreira Kinupp (IFAM-CMZL) e curador 
do Herbário EAFM e o Engenheiro Agrônomo Msc. 
Harri Lorenzi. Seus trabalhos relacionados às PANC 
são extraordinários e de grande importância para a 
área gastronômica. No Brasil assim como em todo 
o mundo existe muitas regiões onde a população so-
fre com a fome, em sua maioria devido a catástrofes 
naturais, má distribuição de renda por parte dos gov-
ernantes, desperdícios exagerados, desconhecimento 
acerca de certos alimentos e muitos outros fatores; As 
pessoas têm dificuldades sociais e muitas vezes falta à 
mesa o que comer, o poder econômico na maioria dos 
casos, influencia no hábito alimentar da população po-
dendo prejudicar a saúde dos indivíduos ou fazer com 
que eles busquem fontes alternativas de alimentos sem 
nenhum valor nutricional. 

Os povos da humanidade tiveram, na gênese de sua 
existência, grandes privações e duras necessidades. As 

necessidades de alimento [...] a humanidade vem so-
frendo com crises de fome recorrentes em escala lo-
cal. A fome pode ser causada por catástrofes ambien-
tais diversas, guerras, crises econômicas e problemas 
políticos, [...] usos indevidos e grandes desperdícios, 
desde o campo ate as nossas mesas [...]. KINUPP e 
LORENZI (2014 p. 18).

Para grande parte da população algumas 
PANC são conhecidas como ervas daninha, pois 
muitas delas são de fácil e rápida germinação e 
conseguem se adaptar facilmente a qualquer tipo 
de solo, avançando rapidamente às lavouras. O 
Bredo, a Beldroega, o Major Gomes, a Taioba, 
dentre muitas outras espécies, são facilmente en-
contradas. Segundo KINUPP e LORENZI (2014 
p.13) “Muitas plantas são denominadas ‘daninhas’, 
‘matos’, ‘invasoras’, [...] apenas porque ocorrem entre as 
plantas cultivadas”.  As PANC podem ser objeto de 
estudo em diversas áreas como Medicinal, Nutri-
cional e Gastronômica. Muitas dessas plantas pos-
suem suas informações nutricionais e medicinais 
comprovadas. Cabe ao anseio dos profissionais e 
estudantes das referidas áreas terem o interesse de 
pesquisar e levar a conhecimento de toda popula-
ção os saberes adquiridos através dessas pesquisas. 

Existem espalhadas por todo território 
nacional, inúmeras espécies de PANC. Segundo 
KINUPP e LORENZI (2014 p.22). “... estudos detec-
taram mais de 20% da riqueza florística com usos alimentí-
cios potenciais”, onde em sua maioria podem auxiliar 
e/ou complementar a alimentação básica da popu-
lação. Porem há problemas a serem solucionados. 
Muitas dessas plantas não são de conhecimento da 
população e nem tão pouco que são comestíveis; 
Segundo  KINUPP e LORENZI (2014 p.18).  “... a 
humanidade não utiliza ou subutiliza as espécies nativas ou 
adventícias com potencial para complementação alimentar, 
diversificação dos cardápios e dos nutrientes ingerido”.

 Alem das partes tradicionais utilizadas 
pelo homem na alimentação, em sua maioria os 
frutos, sementes e folhas, outras partes também 
são comestíveis e ricas em nutrientes como, por 
exemplo, as partes centrais dos caules, os rizomas 
(bulbos ou tubérculos), enfim, uma infinidade de 
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oportunidades de aproveitamento desses alimen-
tos, partes das quais as pessoas não estão acos-
tumadas a usar. 

[...] uma ou mais partes (ou derivados destas partes) 
que podem ser utilizados diretamente na alimentação 
humana, tais como: raízes tuberosas, tubérculos, bul-
bos, rizomas, cormos*, talos, folhas, brotos, flores, 
frutos e sementes  ou ainda látex,resina e goma, ou 
indiretamente quando são usadas na obtenção de 
óleos e gorduras alimentícios. [...] também as especi-
arias, substancias condimentares e aromáticas, assim 
como plantas que são usadas como substitutas do sal, 
como edulcorantes (adoçantes), amaciantes de carnes, 
corantes alimentícios e aquelas utilizadas no fabrico 
de bebidas, tonificantes e infusões. KINUPP e LO-
RENZI (2014 p.13/14).

O Brasil possui uma vasta diversidade de 
flora, com imensas possibilidades não explora-
das. É fato, ao entrar num supermercado e pro-
curar geleias, por exemplo, encontrar uma gama 
enorme de produtos considerados “importados”, 
vários sabores, mas poucos ou nenhum de frutas 
nativas, e há uma variedade exorbitante de espécies 
brasileiras que poderiam enriquecer desmedidam-
ente o mix deste produto à disposição da popu-
lação, podendo competir e futuramente buscar o 
mercado internacional valorizando cada vez mais 
essa vasta riqueza. “Mais de 500 anos pós-conquista 
e não temos geleia de jabuticaba, de butiá, de Cambuci, 
de granandi, de mapati, dos araçás, de pitomba (esta é 
inédita e inigualável), de buxixu (folhas), buxixu ou 
mirtilio – amazônico (frutos)”. KINUPP e LORENZI 
(2014 p.19). As PANC, tanto podem auxiliar na 
alimentação de forma complementar como no 
enriquecimento nutricional. Mas, porque que 
com tantas espécies existentes não só no Brasil 
(10.000 espécies), mas, em todo o mundo (60.000 
espécies) não estão sendo utilizadas na alimenta-
ção e porque não tem sua disseminação exposta 
para a população?   

[...] estimativas para o Brasil, para este grupo de Vas-
culares, chega a 56.000 espécies logo podemos espe-
rar ca. de 10.000 espécies  (apenas nativas) com uma 
parte ou mais de uma e derivados que possam ser 
usados na alimentação humana. Mesmo assim, 90% 
do alimento mundial atualmente vem de apenas 20 

espécies, as mesmas descobertas por nossos antepas-
sados do Neolítico, em diversas regiões onde a agri-
cultura teve inicio [...] e muito da agrobiodiversidade 
destas cerca de 20 espécies foram extintas, perdidas 
ou vem sofrendo grande erosão genética. KINUPP e 
LORENZI (2014 p.19-22).

Muitas das espécies de PANC além de 
comestíveis têm poder medicinal comprovado, 
auxiliando na prevenção ou no combate a algu-
mas enfermidades. Na medicina natural, muitas 
PANC já são utilizadas desde os tempos mais re-
motos, isso por descobrir na natureza, meios de 
enriquecer e aprimorar sua subsistência. Segundo 
LORENZI e MATOS (2008 p. 11). “Desde os tem-
pos imemoriáveis, os homens buscam na natureza recursos 
para melhorar suas próprias condições de vida, aumentando 
suas chances de sobrevivência”. Tudo que se obtinha de 
conhecimento das plantas através dos séculos era 
passado para as gerações seguintes de forma ver-
bal. Não sendo uma fonte segura de informação, 
pois podem ter ocorrido distorções de informa-
ção, diferente de uma informação escrita, por esse 
motivo, mesmo tendo o senso do uso de tais plan-
tas se faz necessário pesquisas mais aprofundada e 
informações técnicas que realmente comprovem 
sua eficácia. 

“O efeito causado por algumas plantas [...] contribuiu 
para elevar as plantas [...] ao longo dos anos, argutos 
observadores perceberam que uma erva capaz de in-
duzir sonolência seria também capaz de acalmar, se 
usada em dosagens menores. [...] Todo este conheci-
mento foi passado oralmente ao longo de gerações, 
que juntamente com mitos e rituais, formavam parte 
importante das culturas locais”. LORENZI e MA-
TOS (2008 p.12).  

Conclusões
De acordo com o resultado das pesquisas, é 

notável a necessidade de disseminação acerca das 
Plantas Alimentícias não Convencionais. O Brasil 
possui uma riqueza florística ainda inexplorada 
por seus habitantes e que em muitas regiões são 
carentes de alimento, tendo então a solução de di-
minuir os efeitos da fome em muitas regiões e de 
tornar produtos acessíveis financeiramente às pes-
soas com menos recursos.   
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Enfermagem Médico-Cirúrgica

Palavras-chave: Fisiopatologia da insu-
ficiência cardíaca congestiva, fatores de risco, 
intervenções de enfermagem. 

Resumo: 
As doenças coronarianas apresentam el-

evadas taxas de prevalência e incidência, dentre 
as principais doenças cardíacas destaca-se a insu-
ficiência cardíaca congestiva. A ICC é caracter-
izada quando o músculo cardíaco não é capaz de 
bombear quantidade suficiente de sangue que é 
necessário para atender as necessidades metabóli-
cas do organismo. 

Os cuidados de enfermagem têm demon-
strado eficácia durante o tratamento da patologia, 
a fim de contribuir para a identificação e inter-
venção precoce, como também orientar o cliente 

sobre a doença e a importância de aderir ao trata-
mento, além de realizar melhora hemodinâmica e 
sintomática, proporcionando qualidade de vida e 
prolongado a sobrevida desses pacientes. 

Trata-se de um estudo de caso, onde se uti-
lizou como metodologia da pesquisa a análise do 
prontuário do cliente e sites de conteúdo científico 
relacionados à patologia, como o Scielo e Google 
acadêmico, tendo como finalidade conhecer a 
doença e adequar os cuidados de enfermagem para 
a integralidade da assistência prestada ao paciente. 

Introdução 
Estudos mostram que a insuficiência 

cardíaca congestiva é um problema de saúde públi-
ca, sendo uma síndrome caracterizada pela alter-
ação funcional do coração, que leva a incapacidade 
do mesmo de ejetar sangue rico em oxigênio para o 
corpo, limitando a sua capacidade de suprir as neces-
sidades fisiológicas, causando limitações e com isso 
necessita de intervenções terapêuticas imediatas. 

A ICC é um tipo de disfunção que provo-
ca suprimento sanguíneo inadequado, é uma das 
maiores causas de internação quando relacionadas 
a doenças cardiovasculares, é importante atentar-
se para a história do paciente para identificação 
dos fatores de risco e aplicar as melhores formas 
de intervenções. 

Sabe-se que não existe uma causa única 
para o surgimento da ICC, mas sim fatores que 
aumentam a probabilidade de sua ocorrência, po-
dendo ser ocasionada por fatores de risco como a 
HAS, dislipidemia, sedentarismo, hereditariedade, 
estresse, tabagismo, obesidade e diabetes. 

É imprescindível a necessidade de conhec-
er a fisiopatologia da doença diagnosticada, bem 
como avaliar os fatores de risco a fim de estabel-
ecer tratamento adequado e direcionar os cuida-
dos de enfermagem de acordo com o caso clínico 
apresentado pelo cliente.

Os cuidados de enfermagem têm o objetivo 
de fornecer informações claras sobre o estado de 
saúde do paciente e seu prognóstico, bem como 
ajudá-lo a compreender sobre seu processo de 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 984 ]

adoecimento, sempre incentivando ao auto-cuida-
do para melhoria de sua qualidade de vida. 

Materiais e métodos
Trata-se de um estudo de caso realizado em 

um setor de cardiologia de um hospital do Estado 
de Sergipe, baseado na análise do prontuário, re-
lato do paciente e da esposa, bases de dados do 
Scielo e Google Acadêmico, no idioma português 
e inglês, encontradas no período de 2011 a 2014. 

Resultados e Discussão
Paciente pardo, sexo masculino, 66 anos, en-

sino fundamental incompleto, casado, trabalhador ru-
ral, natural de Porto da Folha/SE, segundo a esposa 
(SIC), sentiu-se mal após um dia intenso de trabalho, 
queixando-se de cansaço físico, dificuldade para respirar 
e forte dor em região torácica e edema em membros 
inferiores, sendo encaminhado ao hospital para realizar 
exames. Admitido no dia 15 de agosto deste ano, onde 
realizou ECG e raio-x de tórax, dado diagnóstico médi-
co de insuficiência cardíaca congestiva. Os achados do 
exame físico: PA: 117 x 69 mmHg, Tax: 37.1°c, FC: 69 
bpm, FR: 21 rpm, em uso de eletrodos, acesso venoso 
periférico em membro superior esquerdo, oxigênio por 
máscara e oximetro de pulso em membro superior di-
reito com SatO2: 96%, edema em membros inferiores, 
constipação (sem defecar há cinco dias) e disúria. Pa-
ciente refere ser hipertenso e diabético, não faz uso de 
medicação para o controle das mesmas, sedentário, ta-
bagista durante 30 anos, mas parou de fumar a 5 anos e 
com antecedente familiar de hipertensão arterial sistêmi-
ca. Foi orientado pela equipe de enfermagem sobre seu 
diagnóstico de ICC, como também a importância de 
realizar tratamento para hipertensão e diabetes, most-
rando a necessidade do controle dessas patologias para 
evitar conseqüentes complicações. Permanece interna-
do sob cuidados da equipe médica e de enfermagem 
para realização cirurgia cardíaca. 

Conclusões
Com a função do bombeamento do coração 

comprometida, o sangue pode acumular-se em out-
ros órgãos, caracterizando a ICC, ocasionando em 

problemas maiores para o cliente. O profissional de 
enfermagem deve ter conhecimento científico sobre 
a ICC, direcionar seus cuidados não só a patologia 
diagnosticada, mas observar o paciente como um 
todo, realizar coleta de dados, aplicar o diagnóstico 
de enfermagem, planejar e implementar cuidados 
e avaliar se ouve melhora no quadro clínico, além 
de orientar o cliente sobre todos os procedimentos 
realizados e a importância de aderir ao tratamento 
para melhorar sua qualidade de vida.
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Resumo: 
As infecções hospitalares são consideradas 

um sério problema de saúde pública, especial-
mente em pacientes que são admitidos em Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com 
os dados apresentados pela ANVISA, existe um 
elevado número de óbitos associados a infecções 
hospitalares, que estão relacionados a interven-
ções realizadas durante o período de internação. 
Com isso, o estudo teve o objetivo de identificar a 
importância dos profissionais de enfermagem em 
Unidade de Terapia Intensiva no controle e pre-
venção de infecções.

Introdução 
Segundo a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) é classificado como infecção 
hospitalar aquela contraída após admissão, poden-
do se manifestar durante o período de internação 
ou após a alta, estando relacionada com o período 
de internação devido a procedimentos realizados. 
Com isso, destaca-se a importância do cuidado 
multiprofissional constantemente, especialmente 
da equipe de enfermagem, devido ao fato de presta-
rem assistência 24 horas à beira do leito, o que per-
mite a identificação precoce dos primeiros sinais 
e sintomas de infecção, qual o tipo, tratamento e 
intervenções imediatas, pois o conhecimento pre-
coce diminui as chances de complicações, evitando 
danos à saúde, permitindo a evolução do paciente. 
A UTI é um setor de alta complexidade que presta 
cuidado contínuo e especializado, os processos 
infecciosos ocorrem com mais frequência nesses 
setores, pois os pacientes internados encontram-se 
com a saúde debilitada. Devido a isso, é de grande 
importância o conhecimento técnico-científico 
dos profissionais que prestam assistência, habi-
lidade e destreza no cuidado prestado, incluindo 
também a identificação dos sítios de ocorrência 

de infecções, isso irá auxiliar esses profissionais a 
desenvolverem e implementar técnicas eficientes e 
precisas. É preciso dá relevância ao conhecimento 
dos fatores de risco, pois permite que os profis-
sionais que prestam assistência, desenvolva um 
plano de cuidados específico para cada paciente, 
de acordo com as condições apresentadas, sendo 
revisado constantemente, diminuindo assim a 
colonização. Esses fatores podem ser intrínsecos 
ou extrínsecos, sendo intrínsecos aqueles relacio-
nados a predisposição dos pacientes como peso, 
idade, estado nutricional, entre outros e extrínse-
cos aqueles relacionados a procedimentos, técni-
cas realizadas, como também sistema de vigilância 
epidemiológica do hospital. O objetivo do estudo 
foi identificar atividades realizadas pela equipe de 
enfermagem em um setor de Unidade de Terapia 
Intensiva, que podem está refletindo em conse-
quências positivas para a prevenção e controle de 
riscos de infecção, mostrando a importância da ad-
esão de precauções dos profissionais. 

Materiais e métodos 
Trata-se de um estudo de revisão bibliográ-

fica de artigos e periódicos, no idioma português 
e inglês, encontradas no período de 2010 a 2015, 
com abordagem ao tema prevenção de infecção 
em Unidade de Terapia Intensiva, onde foram co-
letadas 6 publicações, sendo utilizados 4 publica-
ções por apresentarem aspectos que se enquadram 
com o tema proposto para a pesquisa.

Resultados e Discussão 
As infecções são causadas devido um 

desequilíbrio da microbiótica humana e os me-
canismos de defesa dos hospedeiros, que podem 
ter diversas causas, a prevenção delas está dire-
tamente relacionada com a conscientização da 
equipe de enfermagem, que é liderada pelo en-
fermeiro. A Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH) é um órgão de assessoria 
dos hospitais que criam políticas de controle, 
com apoio administrativo e do corpo clínico, 
com isso é de grande importância a partici-
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pação do enfermeiro que atua em Unidade de 
Terapia Intensiva estabelecendo vínculo e dis-
seminação de informações. O enfermeiro que 
atua na prevenção e controle de infecções hos-
pitalares deve realizar atividades de educação 
continuada da equipe multiprofissional em te-
rapia intensiva, busca ativa, controle de antimi-
crobianos, vigilância epidemiológica que é um 
indicador de qualidade da assistência, controle 
de bactéria multirresistentes, feedback com a 
equipe para avaliar resultados juntamente com 
campanhas educativas para controle. Os sinais 
e sintomas caraterísticos da infecção hospitalar 
são hipertermia, hipotensão, dispneia, alter-
ações no exame radiológico, escarro purulento, 
urocultura positiva, disúria, polaciúria, entre 
outros. O reconhecimento precoce dessas alte-
rações evita o aparecimento antecipado de out-
ras complicações que podem estar associadas, 
devido a importância da conduta adequada. A 
infecção hospitalar pode influenciar na morbi-
mortalidade dos pacientes, em especial aqueles 
que estão acamados. A prevenção dela, está di-
retamente relacionada as ações dos profission-
ais de saúde, as mãos são consideradas a princi-
pal fonte de disseminação de microorganismos, 
por isso é de grande importância a lavagem das 
mãos, uma medida simples e econômica. O 
aparecimento de infecção hospitalar mostra a 
qualidade da assistência de forma negativa, ela 
traz custos para o hospital e para o paciente, o 
controle de infecção está relacionado a quali-
dade da assistência

Conclusões 
A assistência à saúde teve uma grande 

evolução devido os avanços científicos e tec-
nológicos, resultando na melhoria das ações em 
saúde. É preciso que a equipe de enfermagem 
realize esforços constantemente, buscando 
soluções eficientes e eficazes, desta forma terá 
como meta a garantia da qualidade da assistên-
cia oferecida aos pacientes, proporcionando 
medidas profiláticas e o controle da infecção 

hospitalar. O conhecimento teórico e prático é 
necessário para que consiga integrar as medi-
das de prevenção com a assistência adequada. 
A implementação de medidas de prevenção, 
assim como o conhecimento dos principais fa-
tores de risco de infecção em UTI e a capaci-
tação de toda a equipe multiprofissional são 
fatores determinantes para haver redução das 
taxas de prevalência de infecção hospitalar em 
Unidades de Terapia Intensiva. O enfermeiro 
é responsável pela atualização e instrumen-
talização de toda a equipe, portanto ele deve 
estar preparado para desempenhar tal função, 
uma sugestão é que esse profissional integre 
a formação continuada com a Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) da 
sua instituição. É indispensável que todos os 
profissionais de saúde, especialmente a equipe 
de enfermagem, utilize medidas de prevenção 
e controle como uma filosofia indispensável 
para obter redução de infecção em sua prática 
cotidiana.
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Resumo: 
As enteroparasitoses, causadas por hel-

mintos e protozoários, são um grande problema 
de Saúde Pública, principalmente em países em 
desenvolvimento devido às condições sanitárias 
e de higiene precárias. O objetivo desta pesquisa 
foi identificar atitudes e hábitos de higiene respon-
sáveis pelo surgimento de parasitoses intestinais. 
Participaram da pesquisa 101 indivíduos de am-
bos os sexos originários do bairro da Farolândia 
na cidade de Aracaju-SE, que responderam um 
formulário com questões abertas sobre práticas de 
higiene durante o período de outubro a novem-
bro/2015. Os resultados apontaram que a maior 
parte dos entrevistados eram mulheres. A grande 
maioria dos sujeitos da pesquisa higienizam as 
mãos com água e sabão e os alimentos crus apenas 
com água e uma pequena parcela com vinagre e 
com água sanitária. O consumo alimentar indica 
preferência por carnes de animais cozida. A medi-
da adotada para controle de proliferação insetos e 
roedores é a limpeza da casa, utilização de produ-

tos químicos e o uso do lixeiro com tampa. De 
uma forma geral os entrevistados referenciaram 
boas práticas básicas de higiene e formas de con-
sumo de carnes adequadas, condições que dimin-
uem o risco de contrair parasitoses intestinais.

Introdução 
As parasitoses intestinais ou enteropara-

sitoses são doenças cujo agente etiológico é hel-
mintos ou protozoários que se localizam no apa-
relho digestório do homem. Os parasitas que mais 
acometem a saúde do homem são Ascaris lumbri-
coides, Trichuris trichiura e Ancilostomídeos (HARHAY, 
2010). A doença é um grave problema de saúde 
pública, especialmente nos países em desenvolvi-
mento com condições sanitárias inadequadas e de 
higiene, circunstâncias necessárias à multiplicação 
do parasito e risco para uma população suscetível, 
contribuindo para elevadas taxas de morbidade e 
mortalidade (ANDREAZZI et al., 2007). 

Estima-se que estas enteroparasitoses afetem 
3,5 bilhões de pessoas no mundo, causando enfermi-
dades em aproximadamente 450 milhões, (MACHA-
DO et al, 2008). As manifestações clínicas da doença 
podem ou não estarem presentes, quando ocorrem 
os principais sintomas são anemia, diarreia crônica, 
desnutrição, irritabilidade, dores abdominais, susce-
tibilidade a outras infecções, acarretando danos no 
organismo e prejudicando o desempenho das ativi-
dades físicas e intelectuais (FERREIRA et al., 2006).  
Entretanto, em sua maioria as enteroparasitoses não 
são diagnosticadas em função da sintomatologia ser 
discreta e inespecífica, dificultando sua prevalência e 
controle (SILVA, et al.2005). Em função das para-
sitoses intestinais terem grande impacto na saúde da 
população, com comprometimento físico e cogni-
tivo, uma das medidas de prevenção é a prática de 
higiene. O objetivo desta pesquisa foi identificar ati-
tudes e hábitos de higiene responsáveis pela ocorrên-
cia de parasitoses intestinais.

Materiais e Métodos
O local da pesquisa foi o conjunto Augusto 

Franco, bairro Farolândia situado na cidade de 
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Aracaju, SE. Participaram da pesquisa 101 indi-
víduos residentes no entorno da Unidade Básica de 
Saúde Augusto Franco. Para proceder à pesquisa foi 
utilizado um formulário não estruturado contendo 
as seguintes variáveis: lavagem das mãos, lavagem 
dos alimentos, preparo das carnes, destino do lixo, 
atitudes para prevenir moscas e roedores. Este for-
mulário foi aplicado entre os meses de outubro e 
novembro de 2014 nas residências dos entrevistados.

Resultados e Discussão 
Pôde-se observar que entre os 101 indivídu-

os entrevistados, 72,2% eram mulheres constitu-
indo a maior parte da amostra, com idade de 13 a 
89 anos. Em relação à lavagem das mãos, a grande 
maioria (77,2%) utiliza água e sabão. Aproximada-
mente 50% higienizam os alimentos crus apenas 
com água, 22,8% com vinagre, 17,8% com água 
sanitária e os demais usam uma mistura de sal e 
limão. Segundo Pedrazzani et al. (1990), a lavagem 
das mãos e alimentos são medidas básicas preven-
tivas e fundamentais para evitar infecções para-
sitárias. Quanto ao preparo das carnes, mais da 
metade (56,4%) a consome cozida, (25,7%) bem 
passada. Os alimentos cárneos mais consumidos 
são boi, frango e peixe. A ausência de controle 
higiênico de carnes e vegetais frescos constitui 
uma das principais fontes de disseminação de par-
asitas intestinais (NOLLA E CANTO, 2005). 

Em relação ao destino do lixo, este é basi-
camente realizado pelo serviço de coleta pública 
(84,2%) e para a prevenção de insetos e roedores, 
50,5% dos entrevistados limpa a casa como me-
dida de proteção, 23,8% utiliza produtos químicos, 
14,9% utiliza lixeiro com tampa e, 10,8% não re-
sponderam. 

Conclusões
Os dados da pesquisa possibilitaram eviden-

ciar que mais da metade dos entrevistados fazem 
uso das boas práticas básicas de higiene e, con-
somem carnes bem cozidas, condição que diminui 
o risco de se contrair enteroparasitoses. Contudo, 
se faz necessário estudo ampliado a fim de veri-

ficar se os processos de higienização das mãos e 
alimentos são realizados de forma correta e com 
periodicidade.
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Resumo: 
MAV são anomalias morfológicas neurovas-

culares caracterizadas por comunicação direta en-
tre artérias e veias. Durante a infância, na maioria 
das vezes essa doença se permanece assintomática 
e só se manifesta através de dor de cabeça súbita 
e convulsões, consequência da principal compli-
cação, a hemorragia intracraniana, ocorre devido 
à ruptura do vaso sanguíneo, assim como o AVE 
hemorrágico, sendo que é de 80-85% a apresen-
tação inicial, embora a malformação possa ser 
detectada ainda no período pré-natal. Quando 
sintomáticas, as crianças apresentam histórias 
frequentes de crises epilépticas e cefaleias semel-
hantes à enxaqueca. Nos primeiros anos de vida 
ainda pode haver complicações como insuficiência 
cardíaca congestiva (ICC), hidrocefalia e hiperten-
são intracraniana. Tendo como objetivo analisar 
as complicações da malformação arteriovenosa 
cerebral em crianças. É feita revisão de literatura 
elaborada a partir dos descritores: malformações 
arteriovenosas, hemorragias intracranianas, anor-
malidades congênitas, constituído de seis artigos 

disponibilizados nas bases de dados: Lilacs, Med-
line e Pubmed. O desaparecimento espontâneo das 
malformações arteriovenosas é muito raro, sendo 
assim necessária a excisão cirúrgica ou emboliza-
ção. Concluímos que estudos mais complexos so-
bre a MAV são necessários a fim de estabelecer 
fatores de risco e prognósticos, melhorando os 
resultados do tratamento.

Introdução 
Malformação arteriovenosa é uma conexão 

anormal no desenvolvimento dos capilares unindo 
as artérias às veias diretamente, aparecendo no 
período embrionário. Uma MAV pode se desen-
volver em qualquer região do corpo, ocorrendo 
com mais frequência no cérebro ou coluna ver-
tebral. São lesões relativamente incomuns, porém 
estão sendo mais reconhecidas como uma im-
portante causa de morbidade e mortalidade neu-
rológica. Apesar de sua origem congênita, a apenas 
18-20% das MAVs cerebrais são diagnosticados 
durante a infância. A hemorragia intracraniana é 
a principal manifestação clínica apresentando em 
75-80% dos pacientes pediátricos e tem mortali-
dade de 25%. 

Revisão de literatura
Trata-se de uma revisão bibliográfica elab-

orada a partir de materiais já publicados, consti-
tuído de seis artigos, periódicos e materiais dis-
ponibilizados em base de dados: Pubmed, Lilacs 
e Medline utilizando-se os descritores: malforma-
ções arteriovenosas, hemorragias intracranianas, 
anormalidades congênitas. Foram incluídos tra-
balhos no idioma internacional, entre os anos de 
2005 a 2015, trabalhos estes disponibilizados de 
maneira integral.

Resultados e Discussão 
O presente trabalho selecionou artigos com 

foco no tema abordado, que após análise pode-se 
perceber que os principais sintomas da MAV na 
pediatria são crises epiléticas e dores de cabeças 
semelhantes à enxaqueca, porém irão depender 
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do local e tamanho da malformação. A principal 
complicação é a hemorragia cerebral, ocasionada 
pela ruptura do vaso sanguíneo, tem como pri-
meiro sintoma a dor de cabeça súbita ou convul-
são, os pacientes pediátricos tem uma taxa de 80 a 
85% desta como apresentação inicial, que resulta 
em mortalidade de 25%, podendo representar até 
metade dos casos de AVC hemorrágico em crian-
ças e sua taxa anual recidiva é maior que no adulto. 
A malformação arteriovenosa da veia de Galeno 
durante os dois primeiros anos de vida pode cau-
sar ICC secundariamente ao desvio de grandes 
volumes de sangue ou hidrocefalia progressiva e 
hipertensão intracraniana secundária a obstrução 
das vias do líquido cefalorraquidiano (LCR).

Conclusões 
Diante da análise realizada, observa-se que 

na maioria das vezes em pacientes pediátricos não 
é dada atenção clínica a essa anomalia quando 
assintomática, porém a alta taxa de mortalidade 
ressalta a importância do diagnóstico precoce, que 
pode ser feito por meio do exame físico e exames 
de imagem, são eles tomografia computadorizada, 
ressonância magnética e angiografia cerebral com-
pleta quando avaliados em conjunto. Quanto ao 
tratamento, é realizado cirurgicamente, e só pode 
ser feito quando a MAV se apresenta sintomática 
por meio de excisão cirúrgica (remoção), quando 
a lesão é localizada e por embolização para lesões 
mais extensas. A operação adequada e aplicação da 
habilidade cirúrgica são fatores críticos para eficá-
cia do tratamento.
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Resumo: 
A apneia é um dos distúrbios respiratóri-

os mais comuns no período neonatal. Episódios 
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recorrentes são comuns aumentando a incidência 
e a gravidade, cerca de 54% dos RNs menores 
que 34 semanas e até 78% daqueles com 26-27 
semanas de idade gestacional necessitam de inter-
venção. Diante disso, a cafeína vem sendo muito 
utilizada em cuidados na UTIN para prevenção, 
ou para profilaxia da apneia na prematuridade, as-
sim substituindo ou associada ao uso da teofilina, 
porém já há comprovações que a cafeína é mais 
facilmente absorvida e tem uma meia-vida mais 
longa que permite a administração de apenas uma 
dose diária, como também menor risco de toxi-
cidade, onde já foi observada em apenas 1,8% de 
prematuros, e nenhum aumento da mortalidade. 
Em estudo, a cafeína comparada ao placebo con-
seguiu eliminar ou reduzir 50% da apneia em pré-
termos. Tendo como objetivo analisar os efeitos 
da cafeína na apneia durante a prematuridade. Tra-
ta-se de uma revisão bibliográfica com a revisão 
de 6 artigos do ano de 2009 a 2015, consultando 
as bases de dados Pubmed e Medline, utilizando 
os seguintes descritores: apneia da prematuridade, 
cafeína e prematuridade. No Brasil, não temos ci-
trato de cafeína para administração endovenosa e 
só é encontrada a solução para uso via oral nas 
farmácias de manipulações. Sendo assim, eviden-
ciou-se que a cafeína é eficaz e mais recomendada 
que a teofilina no tratamento da apneia, porém 
para segurança dos pacientes deve ser melhor 
avaliada em ensaios clínicos randomizados sobre 
seu efeito a longo prazo.

Introdução 
A apneia é um dos distúrbios respiratóri-

os mais comuns no período neonatal atingindo 
85% dos RN, é definida como cessação dos 
movimentos respiratórios por mais de 20 se-
gundos, ou episódios menores associados à 
cianose, bradicardia ou palidez. A cafeína vem 
sendo aliada ao tratamento da apneia na pre-
maturidade, demonstrando uma estimulação 
do sistema nervoso central, que origina uma 
estabilização de padrão na respiração e aumen-
to da ventilação alveolar.

Revisão de Literatura
Trata-se sobre uma pesquisa bibliográfica 

sobre a o uso da cafeína na apneia dos prema-
turos, onde foram utilizados artigos encontrados 
nas bases de dados: Pubmed e Medline, publica-
dos entre 2009 a 2015. Como estratégia de busca 
nas bases on-line, utilizaram-se as palavras-chave: 
apneia da prematuridade, cafeína e prematuridade. 
Foram encontrados 6 artigos.

Resultados e Discussão 
Após a leitura dos artigos foi possível per-

ceber que a apneia persistente pode ser prejudicial 
para o cérebro ou órgãos em desenvolvimento. Na 
maioria das vezes, a apneia não está ligada a ne-
nhum fator desencadeante, porém após a primeira 
crise, deve-se investigar se há problema que pode 
precipita-las, como infecção, hipóxia, patologia em 
SNC, entre outros. Para diagnosticar a apneia, os 
médicos monitoram a frequência respiratória do 
bebê prematuro na UTI neonatal ou solicitam uma 
polisonografia que após examinados e confirmado 
diagnóstico, inicia-se terapêutica com os agentes 
farmacológicos: as metilxantinas (teofilina e cafeí-
na) usadas para estimular os esforços da respiração 
e reduzir a apneia, CPAP nasal e intubação endo-
traqueal em casos de falência respiratória. O citrato 
de cafeína é utilizado tanto pra prevenção, como 
profilaxia da apneia na prematuridade, a posologia 
indicada em lactentes que não tenham sido tratados 
previamente é de 20mg por kg de peso corporal, ad-
ministrada por perfusão intravenosa lenta ao longo 
de 30 minutos. Após intervalo de 24h, pode-se ad-
ministra a dose de manutenção de 5mg por kg de 
peso corporal, ao longo de 10 minutos, repetindo 
a cada 24 horas. A dose de manutenção pode ser 
administrada via oral por tubo nasogástrico. Se re-
sposta insuficiente à dose inicial recomendada, são 
dadas doses mais altas, considerando o potencial de 
acumulação da cafeína e sua semivida longa. 

Conclusões
Diante do exposto, pode identificar evidên-

cias atuais sobre a terapia da cafeína para apneia na 
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prematuridade. Ficou claro que a cafeína é tão efi-
ciente quanto a teofilina, oferecendo mais vanta-
gens, devido a sua melhor proporção terapêutica, 
sendo mais segura pelo menor risco de toxicidade, 
e por ter uma meia vida mais longa que permite 
a administração de uma dose diária. O citrato de 
cafeína tem mostrado sua eficácia em reduzir os 
episódios de apneia e diminuir a necessidade de 
ventilação mecânica em recém-nascidos pré-ter-
mo. O tratamento deve ser interrompido por volta 
da 34ª a 36ª semana de idade gestacional corrigida, 
se nenhum episódio de apneia ocorrer por 5 a 7 
dias. O efeito da cafeína permanece por cerca de 
uma semana após sua interrupção.
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Resumo:
O presente trabalho teve como objetivo 

demonstrar a importância do tratamento fisioter-
apêutico no pós-operatório de quadril na mielo-
meningocele. Foram realizados a anamnese e o 
exame físico detalhado para realização das condu-
tas na área da ortopedia e da neuropediatria, inclu-
indo: fortalecimento muscular para melhora do pa-
drão de adução dos membros inferiores, aumento 
do tônus da musculatura do tronco para melhora 
da postura cifótica, realização de descarga de peso 
para evolução da ortostase e progredir para trab-
alhar as fases da marcha. Obtendo uma melhora 
significativa do paciente ao longo das sessões em 
relação a diminuição progressiva do padrão pa-
tológico contribuindo para o avanço da ortostase 
e posteriormente treino da marcha.  Tendo como 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 993 ]

principal finalidade a melhora do prognostico e do 
desenvolvimento neuropsicomotor.

Introdução
A Mielomeningocele é caracterizada por pro-

trusão cística que contém a medula espinhal e menin-
ges, causada por falha no fechamento do tubo neural, 
durante a quarta semana de gestação. (SPERS,2010). 
Suas consequências são disfunções crônicas que 
acometem principalmente os sistemas nervoso, geni-
turinário e musculoesquelético. As consequências 
variam de acordo com o nível da lesão, podendo o 
paciente apresentar hidrocefalia, paralisia dos mem-
bros inferiores, subluxação de quadril, disfunção ves-
ical, intestinal e sexual, deformidades dos membros e 
da coluna vertebral ou dificuldade de aprendizagem 
(BRANDÃO et al. 2009). A intervenção cirúrgica é 
a primeiro tipo de abordagem ao paciente e em se-
gundo lugar, o tratamento conservador através da 
fisioterapia. (BIZZI et al. 2012).

Materiais e Métodos
Foi realizado estudo de caso, juntamente 

com embasamento científico através da revisão de 
artigos relacionados ao tema, associando ao trata-
mento fisioterapêutico realizado na Clínica Escola 
Ninota Garcia durante doze sessões, duas vezes 
por semana, com duração de cinquenta minutos 
em cada sessão, com mobilização articular grau 
1 na articulação coxofemoral, alongamento dos 
músculos flexores do quadril e flexores do joelho, 
fortalecimento muscular de abdominais, exten-
sores do quadril (glúteo máximo), extensores do 
joelho (quadríceps) e dorsiflexores, treino de mar-
cha progressica (para a frente) e treino marcha 
durante 20 minutos com auxílio do enfaixamento 
para promover rotação externa de membros infe-
riores bilateralmente e auxílio de andador. 

Resultados e Discussão
Paciente apresentou melhora significativa 

em relação a amplitude de movimento em am-
bos joelhos, observada através da comparação 
da goniometria da primeira e última sessão re-

spectivamente (direito = 140º/160º e esquerdo 
= 130º/145º). Após a realização do tratamento 
fisioterapêutico houve uma diminuição progres-
siva do padrão patológico que contribuiu para o 
avanço do paciente para a bipedestação e posteri-
ormente treino da marcha. 

Conclusão
O tratamento fisioterapêutico precoce no 

pós-operatório de quadril em criança com Mielo-
meningocele demonstrou ser de fundamental im-
portância para evitar contraturas e deformidades, 
bem como o trabalho adequado do fortalecimento 
muscular possibilitou que o paciente evoluísse para 
posição ortostática e realizasse o treino de marcha.

Referências:
BARBOSA, R.I et al. A influência da mobilização 
articular nas tendinopatias dos dos músculos 
bíceps braquial e supra-espinhal. Revista 
Brasileira de Fisioterapia. 2008; 12(4): 298-303.
BIZZI, J.W.J; MACHADO, A. Mielomeningocele: 
conceitos básicos e avanços recentes. Jornal 
Brasileiro de Neurocirurgia. 2012; 23(2): 138-151.
BRANDÃO, Aline Dias et al. Característica de 
Crianças com Mielomeningocele: implicações 
para fisioterapia. Revista Fisioterapia em 
Movimento. 2009; 22(1):69-75.
CRUZ-MACHADO, S. S.; CARDOSO, A. P.; 
SILVA, S. B. Uso do princípio da irradiação da 
facilitação neuromuscular proprioceptiva em 
programas de reabilitação: Uma Revisão. Paraíba, 
2010.
KISNER, Carolyn; COLBY,L.A.C. Exercícios 
Terapêuticos: Fundamentos e Técnicas. São 
Paulo: Manole, 2009.
SILVA, Paulo. Artroplastia Total de Quadril. 
Disponível em <www.cotgoiania.com.br > 
Acesso em 29 de abril de 2015.
SPERS, Valéria et al. Mielomeningocele: O dia a dia, 
a visão dos especialistas e o que devemos esperar do 
futuro. São Paulo: Unigráfica Gráfica, 2010.
UMPHRED, Darcy A. Reabilitação neurológica. 
4. ed. São Paulo: Manole, 2004.



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 994 ]

MODIFICAÇÕES NA FALA EM 
INDIVÍDUOS COM PERDA DOS 

INCISIVOS CENTRAIS SUPERIORES. 
REVISÃO DE LITERATURA.

Isadora Cruz de Andrade, Pedro Aragão 
de Souza, Yasmin Ohanna L. M. Andrade; 
Erasmo de Almeida Jr. (orientador), e-mail: 
erasmoalmeidajunior@gmail.com, Francisco 
Prado Reis (orientador), e-mail: franciscopra-
doreis@gmail.com 

Universidade Tiradentes/Odontolo-
gia/Aracaju, SE. 

Área e sub-área: Ciências Biológicas e 
da Saúde; Odontologia

Palavras-chave: Odontologia Legal, in-
cisivos, fonética.

Resumo: 
A fala tem grande importância no processo 

da comunicação, e o seu mecanismo de produção 
apresenta-se de uma forma muito complexa, ne-
cessitando de coordenação de vários sistemas 
para que possa ser efetuado. Ela pode ser utilizada 
como método de identificação de indivíduos e seu 
estudo é de fundamental importância na Criminal-
ística. De acordo com algumas pesquisas realiza-
das, percebe-se que há alterações fonéticas em in-
divíduos com ausência dos seus incisivos centrais 
superiores, principalmente no que diz respeito aos 
sons produzidos por certas consoantes. O objetivo 
do nosso estudo é realizar uma revisão de literatu-
ra com relação às alterações da fala em indivíduos 
com ausências dos dentes anteriores superiores, 
principalmente os incisivos centrais.

Introdução 
A fala é um fenômeno articulatório com-

pleto. A articulação desta ocorre de forma rápida e 
precisa, geralmente, em décimos de milésimos de 

segundos através da movimentação de uma série 
de músculos, os quais configuram órgãos e articu-
ladores do aparato vocal (FELÍCIO,1999). 

As partes do corpo responsáveis pela 
produção de sons da fala são os pulmões, a tra-
quéia, a laringe, a cavidade nasal e bucal.  Cada 
um destes  contribuem de modo significativo para 
o resultado final, a geração da fala (BRAID,1999).

Os lábios, a mandíbula e, de certa forma, a 
língua e os dentes são partes do aparelho articula-
dor visível do exterior. Estas partes aparentemente 
colaboram para a produção da fala e para melhoria 
da inteligibilidade da informação transmitida, na 
medida em que o ouvinte acompanha as alterações 
faciais do falante e associa os movimentos a sons 
da linguagem (BIANCHINI,2001).

Pontos de articulação são as partes do aparato 
vocal que se aproximam ou até mesmo se tocam pro-
porcionalmente estreitando o fechamento da seção 
por onde passa o fluxo de ar. Dentre estes pontos 
podemos citar: Bilabial, labiodental, linguodental e 
linguopalatais (ANDRADE; GARCIA, 2001).

Indivíduos diferentes apresentam diferen-
ças de sonoridade ao falarem. Esse fato se deve 
às naturais diferenças motoras, anatômicas e fisi-
ológicas dos aparelhos fonadores dos indivíduos. 
Pode-se perceber variadas sonoridades da fala, 
isso quando sua voz natural está alterada por al-
guma anomalia que afete o aparelho fonador (BI-
ANCHINI, 2001).

O objetivo do nosso estudo é uma tentativa 
de se realizar uma revisão de literatura com relação 
às alterações da fala em indivíduos com ausências 
de seus incisivos centrais superiores. 

Revisão de Literatura 
De acordo com ANDRADE (2000), diver-

sos fatores podem ocasionar a perda dos incisivos 
centrais, sendo eles: hereditariedade, causas de de-
senvolvimento de origem desconhecida, trauma-
tismos, origens físicas, hábitos, enfermidades e má 
nutrição. Acometendo diferentes tecidos da cavi-
dade oral tendo como efeito difusões, má oclusão 
e displasia óssea.
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A ausência dos elementos dentários 
11(onze) e 21(vinte e um), classificação Interna-
cional, dificulta o posicionamento da língua para 
articular com precisão os sons, tendo como conse-
quência a anteriorização dos fonemas linguoden-
tais, fala com assobio e maior saída de saliva da 
cavidade bucal. Entretanto há modificações tam-
bém quando existem variações no posicionamento 
dos dentes anteriores como, apinhamento, inclina-
ção vestibularizada e lingualizada (MARCHE-
SAN,2004).

Na opinião de PEREIRA (2010), além de 
afetar a funcionabilidade do aparelho articulador 
secundário, a perda precoce de dente decíduos an-
teriores podem favorecer a instalação de hábitos 
bucais deletérios, levando a problemas de fonação. 

Em seu estudo, HILGENBERG (2011), 
cita que a fala é uma função complexa, condicio-
nada, estabelecida nos primeiros anos de vida, que 
se desenvolve e se transforma de acordo com fa-
tores ambientais. Segundo BRAID (2004), a fala 
constitui um elemento de grande importância no 
processo de identificação humana, nela contém 
traços reveladores da origem social de um indi-
víduo, bem como, a condição emocional em que se 
encontra, favorecendo a caracterização de outras 
informações no seu processo de elaboração. 

Do ponto de vista de BRAID (2004), fisi-
ologicamente, a produção da fala ocorre segundo 
três sistemas (Respiratório, laríngeal e supralarin-
geal), atuando de modo sucessivo e controlado 
pelo falante, cada qual contribuindo especifica-
mente no resultado final.

Conforme HILGENBERG (2011), den-
tes, língua, palato e lábios, articuladores da fala, 
são imprescindíveis na produção de vogais, que 
se caracterizam pela passagem direta do ar sem 
obstruções, e na produção das consoantes, com a 
interrupção seguida da liberação do ar. 

Em conformidade com HILGENBERG 
(2011), a formação correta dos sons se dá através 
de diversos fatores anatômicos como contorno 
e conformação do palato e posicionamento dos 
dentes anteriores, tendo como destaque os incisi-

vos centrais. O fonema /s/ é o mais dependente 
dessas unidades dentárias posicionadas de forma 
correta, visto que, na sua pronúncia, necessita de 
um direcionamento.

Conforme PEDRIN (2001), há uma pro-
funda ligação entre má oclusão e problemas da 
fala, sendo que esta pode ser decorrente de uma 
oclusão prejudicada. Com isso fonemas podem ser 
dificultados ou impossíveis de serem pronuncia-
dos, tendo como tratamento a necessidade muitas 
vezes de se priorizar a intervenção ortodôntica, 
consequentemente o desenvolvimento muscular e 
ósseo, mostrando a importante relação entre eles.

Conclusões
A perda de dentes anteriores principalmente 

os incisivos centrais superiores e o uso de próte-
ses dentárias mal adaptadas, constituem um fator 
importante que pode gerar dificuldades fonatórias 
no indivíduo, podendo influenciar negativamente, 
ainda, a propriocepção orofacial e a articulação. 
Além disto estas perdas estão relacionadas tam-
bém com problemas na mastigação, estéticos e de 
relacionamento. 
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Resumo: 
As ausências dentárias são um problema 

clínico e de saúde pública, pois os pacientes nes-
sas condições podem sofrer redução da sua capa-
cidade mastigatória, má oclusão problemas para 
articulação das palavras, e ainda comprometimen-
tos estéticos, essas complicações podem afetar a 
autoestima e o padrão de comportamento e con-
vivência social desses indivíduos.Este estudo car-
acterizou-se por uma pesquisa descritiva, realizou 
uma breve revisão da literatura e apresentou um 
relato de caso clínico sobre agenesia do incisivo 
lateral superior com o objetivo de expor o princi-
pal fator etiológico, a frequência, o diagnóstico e 
os meios de tratamento. A agenesia dentária é uma 
das anomalias de desenvolvimento embrionário 
dos dentes, que pode resultar na ausência de um 
ou mais elementos dentários. . Acomete em sua 
maioria a dentição permanentes sendo os incisivos 
laterais superiores seguidos dos pré-molares supe-
riores os dentes mais afetados.Essa anomalia tem 
como principal fator etiológico a hereditariedade 
atingindo, sobretudo indivíduos do sexo feminino, 
é mais frequente na maxila do que na mandíbula, 
o diagnóstico é realizado por meio de radiografia 
panorâmica e seu tratamento envolve o fecha-
mento ou abertura dos espaços para instalação 
de prótese ou implante aliada ao uso de mecânica 
ortodôntica. Os autores concluíram que se faz ne-
cessário sua identificação precoce, que permite ao 
profissional considerar o maior número de possi-
bilidades disponíveis para tratamento e atingir um 
prognóstico favorável.

Introdução 
As anomalias dentárias são resultado de dis-

túrbios durante os estágios de iniciação e prolifera-
ção na formação dentária, e uma dessas anomalias 
é a agenesia que está relacionada com a diminuição 
do número de dentes, e é caracterizada pela aus-
ência de um ou mais elementos dentários, sendo 
os incisivos laterais superiores os mais afetados. 
Pode ser classificada como hipodontia, oligodon-
tia ou anodontia. O diagnóstico é feito principal-
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mente por meio da radiografia panorâmica, e seu 
tratamento envolve o fechamento ou abertura dos 
espaços para instalação de próteses ou implantes, 
aliados ao uso de mecânica ortodôntica. Esse des-
vio da normalidade pode acarretar má oclusão, 
redução da capacidade mastigatória, problemas 
para articulação das palavras e comprometimentos 
estéticos.

Materiais e métodos 
O método foi a revisão de literatura que 

compreendeu as seguintes etapas: identificação 
do tema, pesquisa de artigos em base de dados, 
inclusão e exclusão de artigos, analise dos artigos 
selecionados, obtenção de material expositivo, 
apresentação da revisão, e relato de caso clinico. 
A busca de artigos foi realizada na base de dados 
Scielo e Elsevier com as palavras-chave, agenesia e 
agenesia de incisivo lateral. Foi formulado um in-
strumento para analise de cada artigo selecionado, 
estes foram analisados e após discutido.

Resultados e Discussão 
Foram encontrados 12 artigos dos quais 7 

foram descartados por falta de informações sufi-
cientes 5 foram selecionados, destes 5, 3 apresen-
tavam as características relevantes das agenesias 
dentarias. 

Imagem/Fotografia

Foto 1: Face vestibular das arcadas superior 
e inferior

Conclusões 
Os autores concluíram que a agenesia dental 

caracteriza-se pela ausência de unidade dentária na 
cavidade oral, podendo ocorrer em qualquer dente 
da arcada ou em apenas um dos lados e até mesmo 
bilateralmente. Se faz necessária sua identificação 
precoce, que permite ao profissional considerar o 
maior número de possibilidades disponíveis para 
tratamento e atingir um prognóstico favorável.
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Resumo: 
O presente trabalho tem como objetivo 

geral Verificar se a fé e a religiosidade interferem 
positivamente na terapêutica do paciente on-
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cológico e tem como objetivos específicos obser-
var o significado da religiosidade e a fé durante o 
adoecimento e demonstrar a importância da val-
orização da fé no cuidado prestado pelo profis-
sional de enfermagem. A pesquisa utilizou como 
metodologia a revisão bibliográfica, baseado em 
investigações de artigos científicos, dissertações e 
teses disponibilizadas em literaturas já existentes, 
implicando numa forma de conhecer e com-
preender o paciente de forma física, psíquica e es-
piritual. Portanto, perceber o fenômeno religioso 
como um recurso que possibilite buscar alternati-
vas para reforçar o suporte emocional do paciente, 
proporcionando entre outras coisas, sentido à vida 
e ao sofrimento humano presente no processo de 
adoecimento.

Introdução 
O tratamento do câncer exige mudanças nos 

aspectos biológico, psicológico e social, visto de 
modo geral como uma doença que gera sofrimen-
to e medo da morte. Neste sentido afloram vários 
sentimentos dentre eles a fé, que leva a busca por 
uma religião que justifique uma visão positiva so-
bre a vida e a necessidade de continuar vivo de não 
resignar-se aos sintomas da doença ou efeitos ad-
vindos do tratamento. O buscar apoio e conforto 
na religião reduzem o estresse emocional, causado 
pela perda ou mudanças acarretadas devido a um 
processo patológico, pois através desse apoio, o 
paciente pode transferir as responsabilidades de 
seus problemas para Deus. Objetiva-se verificar 
a interferência da fé e da religiosidade como ter-
apêutica coadjuvante no tratamento oncológico. 
Identificar a importância sobre a abordagem da 
espiritualidade na assistência de enfermagem.

Materiais e métodos 
Estudo de abordagem bibliográfica elab-

orada a partir de estudos já publicados, constituído 
de artigos disponibilizados nas seguintes bases de 
dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scien-
tificElectronic Library Online (Scielo), Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (Lilacs), Base de Dados de Enfermagem 
(BDENF). Utilizou-se revisão literária de artigos 
realizando levantamento da produção científica. 

Revisão de literatura
Na história da Enfermagem brasileira, a re-

ligião ocupa lugar privilegiado. Guimarães (2010), 
enfatiza que o diagnóstico de câncer leva o indi-
víduo a tomar consciência de sua possível morte. 
As pessoas, geralmente, relacionam o câncer com 
doença fatal, apesar da crescente perspectiva de 
cura ou de remissões significativas. 

O Coping religioso/espiritual (CRE) é o 
processo pelo qual o indivíduo, por meio de sua 
espiritualidade, crença ou comportamento reli-
gioso tenta entender e/ ou lidar com importantes 
desafios pessoais ou situacionais em sua vida. Os 
pressupostos são: existência de uma experiência 
estressante; avaliação que a pessoa faz da situação 
uma ameaça, dano ou desafio; recursos disponíveis 
para lidar com o estresse e responsabilidade ao li-
dar com determinada experiência VIANNA et al. 
(2012). Dar assistência a esse paciente envolve, so-
bretudo, integrar as várias dimensões do ser, isto 
inclui também o aspecto espiritual. 

Resultados e Discussão 
Afirmam Peres et al. (2007) que A espiritu-

alidade e a religiosidade são relevantes nos cuida-
dos paliativos e relacionadas à dor, como forma de 
tornar o atendimento totalizado ao indivíduo, pois 
a prática religiosa nunca deve substituir a prática 
médica, e sim completá-la. Por esta razão é que 
os fatores psicossociais estão seguramente liga-
dos a episódio de efeitos colaterais, uma avaliação 
minuciosa é importante para promover uma base 
para o planejamento de uma assistência apropria-
da, visando desenvolver no paciente, capacidades 
para maior controle desses sintomas, por meio de 
estratégia que desenvolvam um autocontrole e en-
frentamento (CARDOZO, 2011). O enfermeiro é 
o componente da equipe de saúde que usualmente 
permanece lado a lado com os pacientes durante 
todo o processo saúde-doença (LEITE, 2007). O 
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estudo traz uma contribuição no sentido de infor-
mação e conhecimento a respeito do Coping reli-
gioso no processo de saúde e doença, aliados ao 
processo de enfermagem elevando a humanização.

Conclusões 
O diagnóstico de câncer resulta em situa-

ções de estresse. E enfrentar esse dilema é um 
grande desafio, pois o câncer é uma doença que 
causa muito medo nas pessoas. Observa-se no 
presente trabalho que os pacientes diagnosticados 
buscam o enfrentamento da doença baseadas na 
emoção, como no problema, isto pode ficar cla-
ro por apresentarem medo do desconhecido, do 
que doença causa no organismo humano, o medo 
da dor e do sofrimento. A religiosidade/espiritu-
alidade contribui para o enfrentamento, por não 
conseguirem enfrentar a situação, buscando ma-
neiras de amenizar os fatos, que seria confiando 
e entregando sua vida, e a situação nas mãos de 
Deus, adquirindo mais confiança, força para seguir 
em frente. Portanto, cabe ao enfermeiro planejar a 
assistência de enfermagem com ações que levem 
a valorização da fé e por consequência a religiosi-
dade do paciente, proporcionando um maior bem-
estar físico e mental que contribuirá na resposta 
terapêutica induzindo a reforçar suas emoções de 
forma positiva com vistas no sistema imunológico 
eficaz. Entende-se ser fundamental que o enfer-
meiro descubra as motivações do paciente, dando 
espaço para que expresse seus sentimentos, ouvin-
do e percebendo suas informações demonstradas 
através de atitudes e comportamentos, estabel-
ecendo um vínculo de confiabilidade recíproca.
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Resumo
Os músculos papilares que se encontram 

no interior ventricular do coração, são Septal (Di-
reito), Posterior (Direito e Esquerdo), Anterior 
(Direito e Esquerdo). Tais músculos têm como 
função controlar as valvas bicúspides e tricúspi-
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des, aproximando as cúspides para evitar o retorno 
sanguíneo para os átrios. De acordo com o cres-
cimento do coração, tende a aumentar o volume 
de sangue bombeado para o corpo. O objetivo 
do estudo foi quantificar o comprimento dos 
músculos papilares da valva bicúspide de fetos 
humanos de 4º ao 9º mês. A amostra foi com-
posta por 62 corações distribuídos igualmente 
em dois grupos quanto ao gênero. Através de 
toracotomia total foram extraídos os corações, 
em seguida foi realizada uma incisão paralela aos 
septos interatrial e interventricular para facilitar 
a visualização e identificação dos músculos pap-
ilares, e por fim, quantificou-se através de um 
paquímetro (zaas-150 mm). A análise estatística 
foi realizada através da avaliação da variação se-
guida do teste t-student (p<0,05). Observou-se 
aumento estatisticamente significativo do com-
primento dos músculos papilares do ventrículo 
esquerdo durante 3º trimestre gestacional em 
relação aos do 2º trimestre, indicando maior de-
senvolvimento dos músculos anterior e poste-
rior no gênero masculino e feminino no último 
trimestre gestacional. Conclui-se que em virtude 
de hipertrofia fetal durante o último trimestre 
ocorre o aumento dos músculos papilares.

Introdução 
Segundo Schoenwolf  et al. (2009), o co-

ração é o primeiro órgão a funcionar em huma-
nos durante o período embrionário e começa a 
contrair-se ritmicamente no 22º dia, enquanto, 
aproximadamente entre os 24º e 25º dias, a estru-
tura cardíaca mesmo não estando desenvolvida 
completamente inicia o bombeamento sanguíneo. 
A partir da cavitação das paredes ventriculares for-
ma-se uma esponja de feixes musculares chama-
das de trabéculas cárneas, sendo que alguns destes 
feixes se tornarão os músculos papilares e as cor-
das tendíneas (Moore, 2005).

Os músculos papilares são projeções 
do miocárdio que possuem suas bases fixas na 
parede ventricular. O ventrículo esquerdo apre-
senta dois músculos papilares, anterior e posteri-

or, enquanto que o ventrículo direito possui três, 
anterior, posterior e septal, entretanto os localiza-
dos no lado esquerdo são bem mais desenvolvi-
dos. Estes músculos possuem extremidades arre-
dondadas onde as cordas tendíneas se inserem e 
depois se dirigem as cúspides das valvas (Moore, 
2005). Estas estruturas musculares cardíacas con-
juntamente com as cordas tendíneas auxiliam no 
funcionamento da sístole e da diástole impedindo 
que os folhetos valvares se projetem para dentro 
dos átrios o que pode ocasionar refluxo sanguí-
neo (Guyton, 1998).

A pesquisa teve como objetivo principal 
quantificar o comprimento dos músculos pap-
ilares da valva bicúspide de fetos humanos do 4º 
ao 9º mês, com o intuito de observar as variações 
anatômicas em ambos os gêneros e avaliar a ex-
istência de diferenças anatômicas destas estruturas 
musculares cardíacas entre os diferentes sexos.

Materiais e Métodos
Foram analisados 62 corações divididos 

igualmente quanto ao gênero, 31 femininos e 31 
masculinos. Foi utilizada a técnica de toracoto-
mia total para extração do bloco pulmões e co-
ração, logo após foi realizada uma incisão para-
lela ao septo interventricular e interatrial para uma 
melhor identificação dos músculos papilares do 
lado esquerdo seguido da medição dos mesmos 
pelo paquímetro (zaas-150 mm). Os dados obti-
dos foram quantificados através do teste t-student 
(p<0,05) para realização do estudo estatístico para 
comparação da taxa de crescimento do 2° trimes-
tre com o 3°e entre os gêneros, o 2° trimestre e o 
3° semestre masculino com o feminino.

Resultados e Discussão: 
A análise estatística foi realizada através 

da avaliação de variação seguida do teste t-student 
(p<0,05). Observou-se aumento estatisticamente 
significativo dos músculos papilares da valva 
bicúspide quanto ao comprimento do 3º trimestre 
gestacional em relação aos do 2º trimestre. 
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Quando se compara os dados quantificados 
do 3º trimestre entre os gêneros o aumento não é 
expressivo, o mesmo pode se dizer quando com-
parado 2º trimestre masculino com o feminino. 
Aumento de necessidade metabólica que impõe 
um aumento do débito cardíaco. Esta é a condição 
observada em resposta ao exercício físico (Pen-
pargkul et al., 1980; Russel et al., 2000; Machida et 
al., 2000), indução hormonal (Tiroxina, isoproter-
enol). O resultado desse aumento de trabalho do 
coração traduz-se num aumento de massa cardíaca 
devido ao crescimento dos miócitos e/ou do es-
troma conjuntivo (Pereira, 1993; Jalil et al., 1989; 
Weber et al., 1990).

Conclusões: 
Conclui-se que em virtude de hipertrofia 

fetal durante o último trimestre gestacional ocorre 
o aumento dos músculos papilares do ventrículo 
esquerdo para o maior fluxo sanguíneo. 
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RESUMO:
O desenvolvimento desse trabalho objetiva 

demostrar o impacto na contenção de infecções 
hospitalares, utilizando simples técnicas como a 
higienização das mãos. A proliferação de patóge-
nos invisíveis tem como meio principal de trans-
porte às mãos dos colaboradores que prestam sua 
assistência, é um assunto antigo porem de suma 
importância, principalmente porque as superbac-
térias tornou-se uma coisa comum e não é tratada 
da maneira correta causando um grande efeito 
domino negativo que ultrapassa os limites estru-
turais dessas instituições.

INTRODUÇÃO
A higienização das mãos é reconhecida, 

mundialmente, como uma medida primária, mas 
muito importante no controle de infecções rela-
cionadas à assistência à saúde (IRA). Por este mo-
tivo, tem sido considerada como um dos pilares da 
prevenção e controle de infecções dentro dos ser-
viços de saúde, incluindo aquelas decorrentes da 
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transmissão cruzada de microrganismos multirre-
sistentes. Estudos sobre o tema mostram que a ad-
esão dos profissionais à prática da higienização das 
mãos de forma constante e na rotina diária ainda é 
baixa, devendo ser estimulada e conscientizada en-
tre os profissionais de saúde. Torna-se imprescind-
ível reformular esta prática nos serviços de saúde 
na tentativa de mudar a cultura prevalente entre es-
ses profissionais, o que pode resultar no aumento 
da adesão destes às práticas de higienização das 
mãos. Dessa forma, exige a atenção de gestores 
públicos, diretores e administradores dos serviços 
de saúde o incentivo e a sensibilização dos profis-
sionais à questão. Todos devem estar conscientes 
da importância da higienização das mãos nos ser-
viços de saúde visando à segurança e à qualidade 
da atenção prestada. (ANVISA).

No Brasil, estima-se que 3% a 15% dos paci-
entes sob hospitalização adquirem infecção hospital-
ar e que, destes, 5% a 12% morrem em consequência 
da mesma. Estudos acerca dos processos de dissemi-
nação dos patógenos apontam as mãos dos profis-
sionais da saúde como reservatório de microrganis-
mos responsáveis pela infecção cruzada (SCHEIDT; 
CARVALHO, 2006; VERONESI, 2005).

 No século XI teve as primeiras citações 
pelo medico Maimônides, mas somente anos 
depois já no século XIX que obtivemos provas 
concretas desenvolvidas pelo medico húngaro 
Ignez Philip Semmelweis em 1846, expondo 
que a falta da lavagem das mãos era um meio de 
disseminação de patógenos, e a principal causa 
das infecções cruzadas, o que ocorria na clinica 
que o mesmo elabora sua pesquisa, porem ele 
foi muito criticado, pelos seus próprios colegas 
médicos que não deram importância ao simples 
ato de lavar as mãos. As mãos é uma das par-
tes do corpo que mais utilizamos diariamente, 
tocamos em tudo e em todos, tem diversas 
funções e utilidades, a camada mais externa é 
a epiderme residência de diversos microrganis-
mos que compõem tanto a microbiota residente 
com a transitória. Em âmbito hospitalar é a fer-
ramenta de trabalho de enfermeiros, cirurgiões, 

ou seja, de toda a equipe multidisciplinar que 
presta assistência direta ou não aos pacientes, 
mas também é um dos meios de transporte efi-
caz utilizados pelos micróbios patológicos. 

REVISÃO DE LITERATURA
Mãos: meio de disseminação de patógenos 

em âmbito hospitalar№
As infecções podem ocorrer de forma di-

reta ou indireta, sendo essas as principais formas 
de contaminação. Apesar de a higienização ser um 
simples processo que mesmo com água e sabão 
é capaz de eliminar inúmeros micróbios, reduz-
indo assim a alta porcentagem de infecções, mas 
a maioria das pessoas não se conscientiza disso 
e essa falta de adesão contribui com uma grande 
chance de o paciente ter seu tempo de internação 
prologado. 

No dia a dia as mãos ficam expostas em 
contato com o ambiente causando o acúmulo de 
microrganismos, os profissionais de saúde os quais 
teriam que ser os primeiros a realizar o ato de lavar 
as mãos da maneira conforme preconiza a AN-
VISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária), 
durante a pratica de suas atividades assistências 
isso não acontece com a frequência necessária 
para barrar esses micróbios. 

Nesse âmbito hospitalar a higienização 
das mãos previne as infecções cruzadas im-
pedindo que esses seres microscópicos alcance 
objetos fazendo a transmissão indireta, ou em 
contato pele com pele causando a transmissão 
direta. Esses quadros acometem não apenas os 
pacientes, mas também profissionais respon-
sáveis, trabalhadores do serviço de apoio, acom-
panhantes e outros usuários dos hospitais. Pela 
falta de adesão dessa simples medida de pouco 
custo pode-se acometer diversos fatores como: 
internações com períodos maiores, infecções 
cruzadas, resistência bacteriana, gastos do siste-
ma de saúde, do paciente e familiar, podendo até 
levar a óbito aumentando a taxa de mortalidade 
por infecções.
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Infecção Cruzada
Esse tipo de infecção pode ser acarretada 

pela transmissão de agentes microbianos infeccio-
sos de uma pessoa para outra. Principalmente de 
mãos contaminadas. É um tipo de infecção que 
transmiti o mesmo microrganismo de uma pessoa 
para outra.

Esse infecção é uma consequência da falta 
de atenção por parte dos profissionais que pres-
tam assistência tendo contato direto com aquele 
paciente em isolamento de contato sem o uso cor-
reto de EPIs( equipamento de proteção individ-
ual), como por exemplo o uso do capote e luvas 
cobrindo assim as parte do corpo do profissional 
que entra em contato com o paciente no momento 
de seu atendimento.

A higienização das mãos é o meio menos 
trabalhoso e bastante eficaz para prevenir surtos, 
principalmente bacterianos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Desde a época de Semmelweis vários 

outros estudos foram desenvolvidos e nos dias 
atuais somente a lavar as mãos já não é tão re-
comendado, é necessário potencializar esse ato 
com substancias denominadas antissépticas 
como o clorexidina ou álcool a 70%. 

É o mais usado pelas instituições, essa 
junção com execução da técnica correta de hi-
gienizar as mais e logo em seguida friccionar as 
mãos com essas substancia tem demonstrado 
através de estudos, ser mais eficaz na redução 
do contagio por micróbios patógenos. En-
tretanto um dos pontos negativos dessa combi-
nação é observado nas mãos dos profissionais 
com a pele sempre ressecada e com menos mi-
cróbios normais que fazem a proteção daquele 
local.

 Apesar de tudo o que realmente não 
pode ser substituído é a higienização das mãos 
combinados com todas as outras medidas de 
prevenção para uma melhor assistência e a 
redução das infecções cruzadas, muitas vezes 
por microrganismos resistentes, que são um 

dos motivos de surtos em todo o Brasil. Se-
gundo pesquisas realizadas sobre o assunto, é 
comprovado que essa prática sendo realizada 
de maneira correta com água e sabão ou até 
o álcool, previne 30% dos casos de infecções.

CONCLUSÃO
Com este trabalho foi possível chegar à 

conclusão de que um simples ato de higieni-
zação pode salvar vidas, quando feita de ma-
neira correta é capaz de prevenir o contagio 
por microrganismos seja ele direto ou indireto, 
evitando assim diversos tipos de infecções. As 
Campanhas para incentivar os profissionais e a 
população devem ser continuo para construírem 
barreiras contra esse micróbios a fim de buscar 
um maior controle e diminuir as incidências de 
surtos que se alastram pelo Brasil, e os índices 
de infecção cruzada no âmbito Hospitalar    
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Resumo
A contaminação ambiental por resídu-

os industriais e agrícolas causa grande impacto 
ecológico. O desenvolvimento de técnicas para a 
sua remediação tem recebido destaque nas últimas 
décadas. Diversos são os trabalhos presentes na 
literatura que descrevem a utilização de bactérias 
por demonstrarem à capacidade em se adaptar as 
variedades de condições ambientais, devido ao seu 
crescimento rápido e versatilidade metabólica. A 
utilização de micro-organismo para redução de 
poluentes ambientais é uma alternativa ecologi-
camente eficaz. O objetivo do projeto é avaliar a 
biodegradabilidade microbiana sobre o bio-óleo, 
biodiesel e glicerol, utilizando Acinetobacter sp., Ba-
cillus sp. e Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853.

Introdução 
A emissão de poluentes industriais, princi-

palmente efluentes contaminados com produtos 
tóxicos, como bio-óleo, biodiesel e glicerol, e me-
tais pesados, contaminam a água e o solo das áreas 

adjacentes [1,2], o que traz danos para a fauna, 
flora e saúde da população residente nas proximi-
dades [2]. O tratamento de efluentes industriais é 
uma questão econômica e de saúde pública, pois a 
água corretamente tratada pode ser reutilizada pela 
indústria, agricultura ou irrigação urbana [3] ou lib-
erada sem causar contaminação hídrica e de solo. 

 Para o tratamento de efluentes industriais 
são utilizados métodos físicos, químicos e biológi-
cos, ou uma associação de dois ou mais métodos 
[4]. O tratamento químico baseia-se na formação 
de flocos do material poluente em solução co-
loidal para posterior remoção do seu sedimento. 
O tratamento biológico consiste na utilização de 
micro-organismos para degradação de poluentes 
convertendo-os em dióxido de carbono, água e 
sedimentos. Ainda, o tratamento biológico pode 
ser realizado através de enzimas, fitorremediação, 
algas e bioeletroquímica [3,4,5]. Por outro lado, o 
tratamento físico utiliza a adsorção para remover 
os componentes nocivos da água [3].

Materiais e métodos 
Micro-organismos: os micro-organismos 

Acinetobacter sp., Bacillus sp. e Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 27853 foram cultivados em meio mineral 
constituído por KH2PO4 (3g/L) K2HPO4 (7g/L), 
MgSO4 (0,2 g/L), (NH4)2SO4 (1,0 g/L) acrescido 
de bio-óleo, biodiesel e glicerol como fonte de 
carbono. Como controle foi utilizado o meio de 
cultura contendo sacarose. Os micro-organismos 
foram cultivados a 37° C durante 48h. Após o cul-
tivo foi avaliado o crescimento por turbidimetria, 
utilizando espectrofotômetro em comprimento de 
onda de 600 nm [6]. 

Análise da Demanda Química de 
Oxigênio (DQO): No intuito de medir a quanti-
dade de matéria orgânica suscetível à oxidação por 
meio biológico, amostras cultivo pós-tratamento 
microbiano em biodiesel, bio-óleo e glicerol foram 
submetidas à análise de DQO. A quantificação foi 
alcançada por método colorimétrico em função do 
dicromato de potássio ser consumido pela oxida-
ção da matéria orgânica. Para a determinação dos 
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valores da DQO, foram colocados em uma cubeta 
1,5 mL de solução digestora (dicromato de po-
tássio e sulfato de mercúrio), 2,5 mL de amostra 
(cultivo bacteriano) e 3,5 mL de solução de (ácido 
sulfúrico e sulfato de prata). Em seguida o mate-
rial foi aquecido a 150°C por 2 horas em refluxo 
fechado, e após resfriamento foi efetuada a lei-
tura da absorbância em espectrofotômetro (Hach 
DR/2010) a 600 nm. A concentração de DQO foi 
determinada a partir de uma curva padrão obtida 
com solução de biftalato de potássio.

Resultados e Discussão 
A diminuição da absorbância e da DQO 

nos meios cultivados com Acinetobacter sp., Bacillus 
sp. e Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 demon-
stra o consumo de substâncias orgânicas durante o 
crescimento bacteriano. Portanto, a análise da ab-
sorbância dos meios de cultivo mostra que todos 
os micro-organismos consumiram os poluentes e 
cresceram nesses meios.

 Quanto maior a DQO, mais compostos 
orgânicos a amostra possui. Além de que, quan-
to maior a degradação de tais compostos pelos 
micro-organismos, menor o valor da DQO da 
amostra degradada [7].

 Os valores de DQO para biodiesel 
(445.400 mg O2/L) está dentro dos valores en-
contrados por JARUWAT (2010), que foram de 
312.000 a 588.800 mg O2/L [8]. Já o trabalho de 
POLETO (2015), mostrou que a demanda quími-
ca de oxigênio do glicerol foi de 1.679.063 mg 
O2/L [9], valor maior que o observado no nosso 
trabalho (1042333 mg O2/L) o que demostra que 
a metodologia para análise da DQO utilizada pode 
interferir na quantificação dos compostos orgâni-
cos.   

 Acinetobacter sp. mostrou melhor cresci-
mento no meio controle (sacarose) que no glicerol 
e bio-óleo, já que o valor de absorbância foi maior 
no primeiro meio, mostrando a preferencia da bac-
téria para meios com maior teor de açúcar.

 O maior índice de degradação do meio 
de glicerol pelas bactérias pode ser devido ao seu 

consumo durante o crescimento bacteriano, que 
utiliza o glicerol como fonte de carbono na fase 
exponencial de crescimento [9]. Por outo lado, a 
análise da DQO de Pseudomonas sp. mostrou mel-
hor crescimento da bactéria em glicerol e bio-óleo 
com valores de degradação de 51,16% e 41,35%, 
respectivamente.

Conclusões 
 Por meio dos resultados obtidos, foi pos-

sível avaliar que os micro-organismos utilizados 
no trabalho conseguiram crescer melhor em bio-
óleo, biodiesel e glicerol quando comparados com 
o controle (sacarose), demonstrando que as bacté-
rias estudadas podem ser utilizadas no tratamento 
de efluentes. Entretanto, Acinetobacter sp. apresen-
tou melhor crescimento no meio controle (saca-
rose).

 Pseudomonas sp. foi o micro-organismo 
com melhor crescimento nos poluentes estudados, 
realizando melhor biorremediação.

 A adição de micro-organismos de-
gradantes é uma alternativa para baratear os cus-
tos do tratamento de efluentes e minimizar a lib-
eração de compostos tóxicos. Além de que alguns 
metabólitos, como nitrogênio e enzimas de inter-
esse industrial podem ser obtidos através do pro-
cesso de biorremediação. 
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Resumo: 
O estudo sobre membranas poliméricas 

para administração oral e tópica de fármacos vem 
ganhando cada vez mais importância no decorrer 
do tempo. A preferência por vias de administra-
ção não invasivas torna essa forma farmacêutica 
cada vez mais acessível ao cotidiano dos pacientes. 
Com isso, o presente trabalho teve como objetivo 
desenvolver uma membrana polimérica mucoad-
esiva para administração do anestésico lidocaína 
para uso oral e tópico. A produção das membra-
nas foi pelo método de casting empregando como 
matérias prima a quitosana (CS) como polímero, 
o polietilenoglicol (PEG) como plastificante e o 
cloridrato de lidocaína (fármaco anestésico). As 
membranas foram avaliadas quanto a flexibilidade, 
pH, intumescimento e viabilidade celular em célu-
las HaCat e 3T3. Os resultados mostraram que as 
membranas apresentaram maior flexibilidade com 
a adição do plastificante, tendo pH neutro em to-
das as amostras, estabilidade de intumescimento a 
partir de 1 hora em contato com a água e viabili-
dade celular superior a 60 %, demonstrando que 
essa forma farmacêutica é promissora para admin-
istração oral e tópico visando a ação anestésica.

Introdução 
Desde a sua descoberta e início de estudos 

mais aprofundados na segunda metade do século 
passado, os polímeros estão entre os materiais 
mais promissores sob o ponto de vista tecnológi-
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co e científico para o futuro (Peter et al., 1998). A 
utilização de materiais poliméricos em aplicações 
cada vez mais inovadoras deve-se ao progresso 
no conhecimento da estrutura, propriedades e 
influências das variáveis de um processo nas car-
acterísticas finais do produto (Sastry et al., 2000). 
Em nenhum outro material de engenharia as dife-
renças estruturais e condições de processamento 
estão tão intimamente ligadas ao desempenho 
como nos polímeros (Severino et al., 2011). 

A natureza dos polímeros permite que os 
mesmos sejam produzidos na forma de mem-
branas. As membranas são empregadas para uso 
tópico para reduzir a dor de feridas ou para aneste-
siar uma área antes de um procedimento cirúrgico 
(Mantelle et al., 2003). Para administração bucal a 
membrana polimérica justifica-se pela absorção de 
fármacos pela mucosa oral evitando a degradação 
pelo sistema hepático ou gastrointestinal, um dos 
principais problemas associados a via de administ-
ração oral comum (Mane et al., 2014)

O polímero empregado no desenvolvim-
ento não deve ser tóxico. Deve permitir fácil in-
corporação do fármaco e não oferecer resistência 
à sua liberação. Além disso, não deve decompor-se 
durante o período de vida de prateleira da forma 
farmacêutica. Outras características que devem ser 
consideradas durante a fase de desenvolvimento são 
o custo, o sabor (se realizada a administração bucal), 
a irritação e a dificuldade para movimentar a região 
de aplicação. Dessa forma, propriedades mecânicas, 
químicas, bioadesivas e de intumescimento do filme 
bucal são fundamentais e essenciais de serem anali-
sadas para caracterizá-los (Sudhakar et al., 2006). 

Com isso, o presente trabalho teve como 
objetivo desenvolver uma membrana polimérica 
mucoadesiva para administração do anestésico li-
docaína para uso oral e tópico.

Materiais e métodos
Produção das membranas de quitosana e 

quitosana/propilenoglicol
Para a preparação da solução de quitosana 

a 2 %, o polímero foi pesado e em seguida solubi-

lizado em solução aquosa de ácido acético e man-
tida por agitação por 24 horas. No estudo foram 
avaliadas as concentrações de 0,1 g, 0,2 g e 0,4 g de 
propilenoglicol. Para a elaboração das membranas 
de quitosana utilizou-se o método de “casting”, 
onde se aplicou 10 g do hidrogel pré-formado em 
placa de Petri. Posteriormente, as mesmas foram 
colocadas para secagem a temperatura ambiente. 
Para produção de membranas incorporando o 
cloridrato de lidocaína foi empregado a mesma 
metodologia descrita anteriormente (Dhanikula 
and Panchagnula, 2004).

Caracterização das membranas
O intumescimento foi realizado com 

amostras de 1cm² dos filmes em triplicata, onde 
estas foram pesadas e depois umedecidas em água 
por um período de 1, 10, 30 e 60 min. Posterior-
mente, retirou-se o excesso de água de cada uma 
delas com um papel filtro e pesadas novamente. A 
flexibilidade foi avaliada através de amostras de 2 
cm² dos filmes preparadas em triplicata, onde estas 
foram dobradas repetidamente até se romperem. 
O pH foi analisado com pequenas amostras dos 
filmes produzidas em triplicata, sendo estas colo-
cadas em um recipiente contendo água destilada, e 
em seguida, o pH foi medido com fitas apropria-
das para medição do mesmo.

Avaliação da viabilidade celular
As linhagens celulares (3T3 e HaCat) foram 

obtidas no Banco de Células do Rio de Janeiro. As 
culturas foram mantidas em meio DMEM (Gibco 
BRL Co., Grand Island, NY) suplementado com 
10% de soro bovino fetal, 1% de antibiótico, em 
estufa úmida, com 5% de CO2 e temperatura de 
37 ºC. Para a realização do experimento as células 
foram colocadas em placas de 96 poços contendo 
1 x 106 células/mL em cada poço, após aderên-
cia as células foram tratadas com as membranas. 
Após 24 h de tratamento os poços foram lavados 
e as células foram expostas a 10 µL da solução de 
5 mg/mL do corante MTT, estas foram deixadas 
pelo período de 3h. Passado o tempo de exposição 
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o meio com MTT foi removido e foram adicio-
nados 80uL de dimetilsulfóxido (DMSO, Merck, 
Alemanha) a cada poço. As placas foram agitadas 
cuidadosamente por 10 min e em seguida a absor-
bância foi medida no aparelho de ELISA a 570 nm. 

Resultados e Discussão 
A Tabela 1 mostra o índice de intumesci-

mento das membranas. Observa-se que com a 
adição do plastificante as amostras aumentaram o 
grau de intumescimento. Considera-se que as for-
mulações apresentaram equilíbrio de intumesci-
mento a partir de uma hora de contato com a água.

Tabela 1. Taxa de intumescimento das 
membranas, valores em porcentagem.
Tempo (h)/
Formulação

0 1 10 30 60

CS 0 24,68 26,76 29,72 38,82

CS + PPG 0,1 0 51,00 53,50 50,34 50,67

CS + PPG 0,2 0 51,53 50,00 62,04 47,50

CS + PPG 0,4 0 60,12 62,50 62,04 55,94

CS + LID 0 65,69 59,48 50,52 65,44

CS + PPG 0,1 
+ LID

0 67,02 68,87 71,88 63,25

CS + PPG 0,2 
+ LID

0 47,22 59,13 59,35 66,81

CS + PPG 0,4 
+LID

0 73,10 74,25 79,92 81,83

*CS:Quitosana; PPG:Polietilenoglico; LID:Cloridrato de Lidocaína

Os resultados referentes ao pH todas as 
amostras apresentaram pH próximo de 7 sendo 
compatível com o pH fisiológico. 

Os dados de flexibilidade das membranas 
sem plastificante foram de 50 de dobras e as mem-
branas com o emprego de plastificante as dobras 
foram de 200, demonstrando que o plastificante 
promoveu a flexibilidade das membranas.

Os resultados da análise de viabilidade 
mostraram que as células HaCat são mais sen-
síveis aos tratamentos realizados, pois apresentam 
menor viabilidade após exposição. Também é pos-
sível observar que o tratamento Qui/Lid e Quit/
PPG foram os que mais se aproximaram do con-

trole negativo, sendo que nenhum dos tratamentos 
apresentaram viabilidade menor do que 60%.

Figura 1 – Resultados de viabilidade celular em 
células HaCat e 3T3.

Conclusões 
Concluiu-se que as membranas desenvolvi-

das neste trabalho se apresentam promissoras para 
continuidade dos estudos e desenvolvimento para 
aplicação tópica e oral.
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Resumo: 
Autoestima é o conjunto de atitudes que 

cada indivíduo tem sobre si mesmo, que podem 
ser positivas ou negativas, revelando-se através 
de acontecimentos sociais, emocionais e psicos-
somáticos. O presente trabalho realizou uma pes-
quisa exploratória sobre a importância das técnicas 
de visagismo para melhorar a autoestima de uma 
mulher depressiva. O estudo foi desenvolvido no 
período de setembro de 2015, e a autoestima foi 
avaliada através da Escala de Rosenberg, junta-
mente com o teste de temperamento e um ques-
tionário elaborado pelos pesquisadores, aplicado 
antes e depois dos atendimentos em nossa volun-
tária. Os resultados demonstram que antes da apli-
cação das técnicas de visagismo a voluntaria não 
cuidava de sua imagem pessoal devido apresentar 
um quadro de baixa autoestima. Com a realiza-
ção dos atendimentos constatou-se um aumento 

na autoestima da voluntária. Nesse contexto por-
tanto pode-se inferir que a aplicação das técnicas 
de visagismo podem contribuir positivamente na 
elevação da autoestima em mulheres depressivas.

Introdução 
Nos últimos anos a imagem é uma das car-

acterísticas mais significantes para demonstrar o 
que você deseja, pois o visagismo além de envolv-
er técnicas inclui dentro dele a psicologia, fazendo 
uma grande analise do ser que deseja a transforma-
ção, conhecendo seus defeitos e qualidades entre 
outros. O especialista em visagismo desenvolverá 
um conjunto de técnicas para demonstrar o que 
realmente aquela pessoa é ou o que ela deseja ser.

O visagismo é um termo da palavra france-
sa visage que significa “rosto” foi criado em 1936 
pelo grande cabeleireiro e maquiador frânçes Fer-
nand Aubry( 1907-1976), que dizia que o visagis-
mo é uma arte e que o visagista é um escultor do 
rosto humano. Por intermédio das técnicas desta 
arte, é possível embelezar ou transformar o rosto 
harmonizando-os (Hallawell, 2004). 

A depressão é um transtorno que tem asso-
lado a humanidade, atingindo várias pessoas sem 
distinção social, provocando diminuição da quali-
dade de vida e acarretando a baixa autoestima.

A baixa autoestima se correlaciona com 
várias dificuldades emocionais. Se pensarmos em 
cada transtorno emocional ou depressivos pode-se 
ver a possibilidade de alguma alteração na autoesti-
ma. Não ter autoestima, ou ter autoestima rebaixa-
da está relacionado ao sentimento de inadequação, 
considerar que não será capaz. Atualmente o pro-
fissional em cosmetologia e estética dispõe de uma 
gama de opções na área de embelezamento, com 
o propósito de prestar serviços na área de consul-
toria de imagem melhorando a aceitação do indi-
víduo no meio em que vive, bem com a valoriza-
ção dos seus pontos de beleza. 

Materiais e métodos 
O presente trabalho esboça-se sobre uma 

pesquisa bibliográfica em artigos e livros, já pub-
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licados e sites especializados na área, seguindo os 
princípios da pesquisa exploratória através de um 
estudo de caso com uma voluntária do sexo fem-
inino, com idade de 40 anos, que devido ao seu 
estado depressivo ocasionado por uma perda fa-
miliar, apresenta problemas com sua autoimagem.

 Para compreender a autoestima, antes 
e depois da aplicação das técnicas de visagismo, 
será utilizada a escala de autoestima de Rosenberg 
, instrumento validado pela Sociedade Brasileira de 
Psicologia. Trata-se de uma escala tipo Likert com-
posta por dez questões fechadas que devem ser re-
spondidas em uma escala que o valor máximo é de 
quatro pontos.

As respostas vão de “concordo fortemente 
a descordo fortemente” sendo que a soma dessas 
questões são de quarenta pontos no máximo, ou 
seja, quanto maior a pontuação maior a autoestima.

Além disso, será aplicado o teste de tem-
peramento  bastante utilizado em consultorias de 
visagismo e um questionário, ambos com o objeti-
vo de buscar o máximo de informações em relação 
a autoimagem, autoconceito e  temperamentos da  
voluntária.

Com a análise destas avaliações serão 
definidas as técnicas de visagismo a serem aplica-
das como coloração, corte e hidratação capilar, e 
maquilagem. Esses atendimentos serão realizados 
em uma etapa. Que ocorreu em 3 dias do mês de 
setembro no salão de beleza localizado no bairro 
coroa do meio, onde iniciou com as fotos do pré 
atendimento da voluntária, depois será feita aplica-
ção das técnicas de visagismo  e concluiremos esta 
etapa com as fotos do pós atendimento.

Resultados e Discussão 
 De acordo com a escala de autoestima de 

Roseberg, a voluntaria apresentou uma melhora 
significante passando de 23 pontos para 31 pontos 
após o atendimento do atendimento. 

Foi verificado  aumento da autoestima 
através do segundo questionário, pois antes dos 
atendimentos a voluntária declarou uma diminu-
ição da vaidade  e ao término dos atendimentos, 

sua autoestima se elevou e desta forma passando 
a manter em seu cotidiano do que se aplicou na 
voluntaria.

Conclusões 
O visagismo é uma ferramenta que pode 

auxiliar o profissional da área da beleza na con-
strução de uma imagem visual para seu cliente.

Conseguimos fazer uma transformação ex-
plorando melhor seus pontos fortes e amenizando 
seus pontos fracos de acordo com a necessidade e 
o desejo da mesma.

Concluímos que com o corte adequada dos 
cabelos , a cor ideal e uma bela maquiagem , con-
seguimos elevar a baixa estima da voluntaria que a 
partir das transformação começou a cuidar melhor 
da sua aparência e passou a transmitir mais felici-
dade.  
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Resumo:
Este trabalho de pesquisa, tem por finali-

dade, verificar a eficácia da terapia capilar no trata-
mento da dermatite seborréica, tendo como foco, 
o couro cabeludo. Por se tratar de uma patologia 
crônica, multifatorial, incluindo disfunções hor-
monais, androgenéticas e/ou das glândulas sebá-
ceas. Geralmente surgem em áreas do corpo onde 
tem uma maior concentração dessas glândulas, tais 
como: face, pavilhão auricular, couro cabeludo, 
flexuras, axilas, região inguinal, pregas glúteas, 
tórax e umbigo. O tratamento em tese, tem como 
objetivo principal, tratar e amenizar sintomas da 

dermatite seborreica, localizada no couro cabe-
ludo. Foram utilizados para este experimento, a 
eletroterapia (desincruste), associado a outros re-
cursos terapêuticos como óleos essenciais (aroma-
terapia) e argila verde (argiloterapia).

Introdução
A terapia capilar consiste em um conjunto 

de terapias associadas como eletroterapia, aroma-
terapia e a argiloterapia, com o objetivo de tratar 
afecções do couro cabeludo como caspa, seborréia 
e dermatite seborréica, que afetam diretamente a 
autoestima trazendo sérias conseqüências emocio-
nais, afetando o convívio social de pessoas de am-
bos os sexos e de diversas faixas etárias. 

Manter a boa aparência é uma busca con-
stante, e os cabelos são uma referência de beleza 
em todas as épocas e em diversas culturas. Atual-
mente houve um aumento de informações a re-
speito da saúde capilar e cada vez mais, busca-se 
recursos para manter os cabelos saudáveis ou seja  
que priorizem o couro cabeludo. 

A dermatite seborréica é uma das afecções 
do couro cabeludo que causam maiores transtor-
nos a quem é acometido, segundo Steiner (1998), 
é uma patologia crônica, não contagiosa e recor-
rente portanto requer o diagnóstico e tratamento 
médico, que pode ser associado a terapia capilar 
como complementar para potencialização dos re-
sultados.

Materiais e métodos 
O estudo foi realizado em três voluntárias 

com idade média de 30 a 40 anos. A frequência 
do tratamento foi uma vez por semana durante 
quatro semanas consecutivas. 

Em todas as sessões foram utilizados os 
recursos de eletroterapia, argiloterapia e aromate-
rapia, além dos cosméticos com princípios ativos 
apropriados para a higienização do couro cabelu-
do, foi utilizado produtos da linha capilar e loção 
desincrustante.

O tratamento inicia-se com a utilização do apa-
relho de corrente galvânica na função desincruste e em 
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seguida é aplicada a argila com os oléos essenciais em 
todo couro cabeludo deixando agir por 15 minutos. 
Após o tempo de ação é feita a lavagem dos cabelos 
com xampu e finaliza com aplicação de condicionador. 

Para a comprovação da eficácia do trata-
mento foram registradas imagens fotográficas de 
todas as etapas do tratamento.

Resultados e Discussão
Foi observado que na primeira sessão 

houve uma limpeza total das placas da dermatite 
seborreica e redução da oleosidade. 

Nas sessões posteriores, podemos notar que 
houve um controle da oleosidade  excessiva efeito 
seborregulador do desincruste, ausência do prurido, 
redução das placas descamativas pois a argila tem 
função absorvente das toxinas e impurezas do cou-
ro cabeludo e diminuição do quadro inflamatório. 

Segundo Wichrowski os óleos essenciais 
possuem princípios ativos que apresentam eficá-
cia curativa comprovada. Os principais benefícios 
são: limpa e estimula o couro cabeludo, antiinfla-
matório, bactericida, bacteriostático e fungicida. 

Conclusões 
Baseados nos resultados, o tratamento foi 

eficaz no controle dos sintomas da patologia não 
havendo reincidência durante o intervalo de ses-
sões. Ainda não existe cura para dermatite sebor-
reica, porém o tratamento atenuou os incômodos 
físicos e psicológicos impostos pelas recorrentes 
crises reduzindo estes transtornos. No entanto 
torna-se necessária uma frequência de tratamentos 
periódicos de acordo com possíveis recidivas.
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Resumo: 
Desde a antiguidade os cabelos tem papel 

importante na sociedade, tanto para os homens 
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como símbolo de força e sabedoria como para 
mulheres, mostrando poder de sedução e femi-
nilidade. Mesmo com o passar dos anos essa im-
portância não diminuiu, e as mulheres cada vez 
mais utilizam cosméticos e procedimentos para 
embelezar os fios. Porem, esquecem ou muitas 
vezes ainda desconhecem a importância do cuida-
do com o couro cabeludo para se chegar em resul-
tados melhores. Esta pesquisa tem como objetivo 
analisar como a mulher higieniza o couro cabe-
ludo em seu cotidiano e mostrar o impacto deste 
na saúde dos cabelos. Sendo desenvolvido análises 
bibliográficas e pesquisas de campo em duas In-
stituições de Ensino em Superior de Aracaju/SE. 
Nos resultados foi observado que a maioria das 
mulheres não fazem a higienização diária, fazem 
uso de químicas, e desconhecem tratamentos para 
o couro cabeludo.

Introdução
A importancia da estética dos cabelos nas 

comunidades humanas é muito valorizada (VIE-
IRA; MACHADO & MOSER, 2012). O cabelo 
significava,historicamente, para mulher, símbolo 
de sedução .Isto pode ser verificado na mitologia 
grega, onde afrodite cobria sua nudez com seus lon-
gos cabelos loiros.Na mitologia Hindu, os cabelos 
de Shiva revelavam as direções do espaço e do uni-
verso (VIEIRA; MACHADO & MOSER, 2012).

 A mulher conteporânea ao longo das ulti-
mas décadas vem acrescentando papeis ao seu estilo 
de vida, assume posições no mercado de trabalho 
antes só ocupada por homens., saindo da segurança 
do lar e enfrentando o mercado de trabalho, bus-
cando novas possibilidades, novas conquistas e no-
vos modelos de vida ( HINTZ, 2001 apud LOPES 
& BOECKEL, 2012). Com os novos hábitos atri-
buidos a vida da mulher a concepção de limpeza se 
transformou. Os produtos de higiene foram se incor-
porando ao cotidiano conforme a evolução histórica 
dos hábitos da mulher na qual passou a se preocupar 
mais com a higiene (FRANQUILINO, 2009). 

A higienização do couro cabeludo tem sido 
tratado com maior importância ao longo dos anos, 

a mulher tem se preocupado com a sáude dos ca-
belos, com isso a industria cosmética tem criado 
muitos produtos para este seguimento, pois a falta 
de higienização pode resultar por exemplo na ole-
osidade excessiva, que além de deixar os cabelos 
pesados e algumas vezes com a aparência de que 
não foram devidamente higienizados, pode tam-
bém desencadear outros tipos de problemas, como 
a queda de cabelo e a caspa (GOMES, 2013). .O 
cuidado principal para ter cabelos brilhantes e bo-
nitos é o tratamento do couro cabeludo.

Esta pele, muitas vezes esquecida, deve ser 
a prioridade para quem quer ter cabelos bonitos. 
Cada dia mais as indrústrias investem nesse seg-
mento. São tratamentos que estimulam a microcir-
culação do couro cabeludo e fortalecem as suas de-
fesas naturais contra estesse, poluição e processos 
químicos ( KEDE;SERRA;CEZIMBRA,2005).

Materiais e métodos
O presente estudo foi desenvolvido em duas 

etapas, a primeira constituída por análises bibliográ-
ficas, com consultas a livros, artigos e demais bib-
liografias relacionadas á temática abordada. Já na 
segunda parte foi realizado uma pesquisa de campo, 
anexo 1., em duas Instituições de Ensino Superior 
de Aracaju, para aplicação de 100 questionários 
com voluntarias do sexo feminino entre 18-58 anos.

Resultados e Discussão 
A partir dos dados coletados, foi verificado 

que apenas 8% das voluntarias entrevistadas lavam 
os cabelos mais de 4 vezes por semana e 75% das 
entrevistadas que usam chapinha ou secador e fa-
zem química tem queda de cabelo. 

Mais de 70% afirmam ter oleosidade exces-
siva e apresentam queda de cabelo, corroborando 
com o estudo de Barsant,2009 onde relata que 
aproximadamente 86% dos pacientes consultados 
no instituto do cabelo com queixa de queda exces-
siva aprensentavam concomitantemente presença 
de caspa e seborréia. 

Foi observado tbm que 25% das voluntárias 
aplicam cremes finalizadores, condicionadores e 
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ou hidratação diretamente no couro cabeludo.Se-
gundo GOMES(1999), o uso destes pode causar 
irritação, resultando na caspa.

Foi notado que 79% das entrevistadas afir-
maram ter feito algum tipo de tratamento no cou-
ro cabeludo, porém ao serem questionadas sobre 
quais procedimentos realizados, elas responderam: 
selagem, escova inteligente, botox capilar e cauter-
ização. Mostrando o desconhecimento sobre a te-
rapia capilar e uma maior ênfase em procedimen-
tos específicos para os fios e não o couro cabeludo.

Figura 1. Idade dos entrevistados.

Figura 2. Porcentagem de vezes que os entrevistados 
lavam o cabelo

Figura 3. Relação entre queda de cabelo x utilização de 
química ou/e chapinha.

Conclusões
Após análise dos dados, foi verificado que a 

maioria das voluntárias entrevistadas não higienizam 
os cabelos diariamente, trazendo consequências como 
a oleosidade excessiva e a queda dos fios, além disso 
notou-se o desconhecimento das mesmas quanto aos 
tratamentos adequados para o couro cabeludo.
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Resumo:
As hipercromias são desordens de pigmen-

tação que tem origem numa produção exagerada 
de melanina. Acredita-se que a exposição solar, a 
radiação ultravioleta, alterações hormonais e pre-
disposição genética, constituem os mecanismos 
que desencadeia o distúrbio. O melasma é uma hip-
ermelanose adquirida e ocorre principalmente em 
mulheres durante o período reprodutivo. Possuem 
contornos irregulares, porém com limites nítidos, 
em geral aparece na face, fronte, têmporas e poucas 
vezes no nariz, pálpebras, mento e membros superi-
ores. O tratamento geralmente é realizado à base de 
substâncias despigmentantes ou clareadoras da pele. 
Estas agem por diferentes mecanismos, mas todos 
relacionados à produção ou transferência dos pig-
mentos. O estudo objetiva analisar a ação dos ativos 
despigmentantes no melasma em duas voluntárias 
do sexo feminino, ambas com fototipo IV de acordo 
com a classificação de Fitzpatrick.

Introdução
A coloração da pele depende de vários fa-

tores, tais como: condição do estrato córneo, quan-

tidade de pigmentos e seu conteúdo em melanina e 
caroteno, a quantidade de capilares sanguíneos e a 
cor do sangue que ocorre nos capilares da derme. 
A formação da cor depende principalmente da 
melanina sintetizada. (CARNEIRO, 2002; COR-
RÊA, 2005).

A biossíntese da melanina ocorre nos 
melanócitos, através de um processo complexo 
que envolve a tirosina, um aminoácido essencial. 
Este, sob ação da tirosinase (enzima) pode pro-
duzir eumelanina (marrom-preta) ou feomelanina 
(amarelo-vermelha). (MIOT, 2009).

O tratamento geralmente é realizado à base 
de substâncias despigmentantes ou clareadoras da 
pele. Estas agem por diferentes mecanismos, mas 
todos relacionados à produção ou transferência 
dos pigmentos. (CORRÊA, 2005; MIOT, 2009).

Segundo Ribeiro (2010), existe as formula-
ções fotoprotetoras, e as formulações com ativos 
com propriedades clareadoras da pele, com algu-
mas funções: inibição da tirosinase; diminuição 
dos melanócitos funcionais; supressão de reações 
inflamatórias; antioxidantes de precursores da 
melanina na reação da melanogênese; esfoliação 
dos queratinócitos carregados em melanina.

Os ativos utilizados no processo de despig-
mentação do melasma são os relacionados: ácido 
glicólico ou ácido hidroxiacético, ácido mandé-
lico, ácido salicílico, ácido láctico, ácido ferúlico, 
ácido lactobiônico, gluconolactona, extrato de chá 
verde, aloe vera, niacinamida, mentol, cânfora, al-
phawhite complex, óleo de semente de uva, alan-
toína, pumpkins enzyme.

Materiais e métodos
Foram avaliadas duas voluntárias com di-

agnóstico de melasma facial, atendidas na Univer-
sidade Tiradentes, Bloco C, laboratório 17, com a 
frequência de duas vezes por semana.

A pesquisa é qualitativa experimental, e 
consiste na aplicação de produtos dermocosmé-
ticos para o tratamento do melasma. Um termo 
de compromisso livre e esclarecido foi assinado 
pelas voluntárias. Uma ficha de anamnese foi in-
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strumento de coleta de dados, objetivando avaliar 
minuciosamente as características da pele, o que 
facilitou a verificação dos resultados obtidos. Na 
primeira sessão as voluntárias foram fotografadas 
através da luz de Wood. Em todas as dez sessões, 
após higienização facial, foi feito uma sessão de 
fotos com uma câmera fotográfica Sony de 14.2 
megapixels objetivando avaliar a face das mesmas 
para comprovação dos resultados. Realizou o pro-
tocolo estabelecido para comprovação dos ativos 
utilizados.

Resultados e Discussão
Segundo Borges (2006) a técnica de apli-

cação deve ser iniciada pela limpeza de pele, para 
remover as gorduras e substâncias presentes na 
superfície da pele, já que esses funcionam como 
barreiras que dificultam a penetração dos ácidos. 
Fato comprovado com as voluntárias, após a lim-
peza de pele, esta se tornou mais fina e permeável, 
facilitando a permeação de ativos.

Nas primeiras semanas do tratamento não 
houve modificação no aspecto do melasma. A partir 
da 4ª semana ficou evidente um ligeiro clareamento 
nas duas voluntárias. Este fato assemelha-se com o 
estudo de Corrêa (2005) com hidroquinona , ácido 
retinóico e ácido glicólico. No entanto, ressalta-se 
que somente o ácido glicólico associado a outros 
ácidos fez parte do tratamento das voluntárias.

A comparação das fotos tiradas com a lâm-
pada de Wood, no primeiro e no último atendi-
mento demonstra que houve uma melhora con-
siderável na epiderme das voluntárias. De acordo 
com Fonseca (2009) a lâmpada de Wood é o méto-
do mais empregado na classificação do melasma. 
A luz ultravioleta emitida pela lâmpada de Wood 
penetra no extrato córneo e epiderme, onde a mel-
anina está distribuída.

A terapia utilizada no tratamento foi uma 
terapia combinada entre vários ativos despigmen-
tantes. Esse fato coaduna com Azulay (2013), que 
diz que a terapia combinada entre ativos clare-
adores na formulação é mais eficaz do que seus 
agentes individuais.

Conclusão
Concluiu-se que os peelings químicos apre-

sentam resultados satisfatórios no tratamento de 
melasma apesar do curto tempo de aplicação e da 
escassez de literatura na associação dos ativos uti-
lizados. 

Comparando o tratamento realizado nas 
voluntárias que possuem o mesmo fototipo de 
pele, em uma delas o clareamento foi mais evi-
dente, provavelmente devido à exposição solar e 
condições fisiológicas.

Referências
AZULAY, Rubem David. Dermatologia. 5ªed. 
2013. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro.
BORGES, Fábio dos Santos. Dermato-
funcional: modalidades terapêuticas nas 
disfunções estéticas. São Paulo: Phorte, 2006.
CARNEIRO J. & L. C. Junqueira. Histologia 
Básica, 2002. Guanabara Koogan.
CORRÊA, Giane Márcia & cols. Tratamento 
de Hipercromia Pós-Inflamatória com 
Diferentes Formulações Clareadoras. Rev. 
Informa, v.17, nº ¾, 2005.
MIOT, Luciane DonidaBartoli& cols. Estudo 
comparativo morfofuncional de melanócitos 
em lesões de melasma. Anais Brasileiros de 
Dermatologia, 2007.
MIOT, LDB, Miot HA, Silva MG, Marques 
MEA. Fisiopatologia do melasma. Anais 
Brasileiros de Dermatologia, 2009.
RIBEIRO, Claudio de Jesus. Cosmetologia 
aplicada a Dermoestética. 2ª ed. São Paulo: 
Pharmabooks Editora, 2010.
TAMLER, Carla. et. al.Classificação do 
melasma pela dermatoscopia: estudo 
comparativo com lâmpada de Wood. 
Surgical & Cosmetic Dermatology, vol.1, num.3 
2009, pp.115-119. Sociedade Brasileira de 
Dermatologia.



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 1017 ]

ANÁLISE COMPARATIVA DA 
EXTRAÇÃO A GENIPINA AMERICANA L

Isabel Cristina Alves Souza(Unit), e-
mail: isabelalves007@hotmail.com; Lucia Ma-
ria de Almeida (Unit), e-mail: almeidalm2009@
hotmil.com; Ana Beatriz Quintina do Nasci-
mento, e-mail: beatriz.quintina@gmail.com; 
Andréa Vasconcelos Machado (Orientador), 
e-mail: andrea@coccsp.com.br

Universidade Tiradentes/Estética e 
Cosmética/Aracaju, SE.

Ciências da Saúde, Farmácia.

Palavras-chave: jenipapo, extração, 
produtos naturais.

Resumo
 O aumento da expectativa de vida, aliado a 

crescentes informações vinculadas sobre saúde, des-
pertaram no consumidor o interesse por produtos 
mais saudáveis no intuito de prevenir e/ou tratar 
doenças. Diversos produtos naturais estão sendo es-
tudados, entre eles encontra-se a Genipa americana L. 

O objetivo desse estudo é analisar o melhor 
método de extração que proporcione maior rendi-
mento, através dos três métodos de obtenção de 
extrato: Maceração, Soxhlet e Ultrassom.

 
Introdução
O aumento da expectativa de vida, aliado 

as crescentes informações vinculadas sobre saúde, 
despertou ao consumidor a busca por produtos 
mais saudáveis, no intuito de prevenir e/ou tratar 
doenças. Diversos produtos naturais estão sendo 
estudados, entre eles encontra-se a Genipa americana 
L, encontrada no jenipapo, fruto do jenipapeiro 
que é usada nos tratamento de edemas, icterícias, 
antiasmático, antianêmico, diurético, entre outros.

O interesse por produtos naturais tem apri-
morado os estudos quanto aos métodos de ext-

ração, entretanto buscam-se atualmente novos 
métodos que extraiam compostos com maior 
eficácia, rapidez, baixo custo e que promovam 
maior rendimento (MARCUCCI, 1995). Este tra-
balho teve como objetivo geral avaliar as melhores 
condições de extração através dos três métodos: 
soxhlet, maceração e ultrassom.

Materiais e métodos
Para obtenção dos extratos foram utiliza-

dos os processos de maceração, ultrassom e sox-
lhet. Nos três métodos foram utilizadas as mes-
mas proporções: 2g de extrato seco de jenipapo 
para 200 ml de solvente, no caso do metanol: 
água e também foi realizado na proporção de 
2g de extrato seco de jenipapo para 200 ml de 
apenas metanol. Todos os métodos de extração 
e proporções utilizadas tiveram permanências 
de 2h e 4h.

As soluções extraídas foram acondicionadas 
em placas de petri (pesadas anteriormente) e deixadas 
na estufa por 72 h em temperatura de 50°C ate total 
evaporação do solvente, após esse procedimento as 
placas foram pesadas, raspadas e embaladas. 

Resultados e Discussão
De acordo com a pesquisa desenvolvida, 

o método de extração que mais obteve rendi-
mento foi o Soxhlet com solvente metanol em 
2h, nesse tempo utilizando o sistema solvente 
Água: metanol, os resultados demostraram que 
houve diferença ente os métodos. No tempo de 
4 horas em ambos os sistemas solventes todos 
os métodos apresentaram resultado diferentes. 
Segundo  Barbosa, (2008) foi observado que a 
técnica por Soxhlet apresentou melhor rendi-
mento: 51,12%. 

  Pereira (2009) analisou que utilizando 
os tempos de 2h, 4h e 12h observou-se que no 
tempo de 2 horas em metanol, a amostra por 
ultrassom obteve menor rendimento que as 
amostras obtidas através do extrator soxhlet e 
maceração, que não diferiram entre si.
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Tabela dos resultados

Tabela 1 - VALORES DE MASSA ENCONTRADO EM CADA PROCEDIMENTO
Maceração

Tempo 2 horas 4 horas

Metanol Matanol: Água Metanol Matanol:Água

Placas A D M A D M A D M A D M

1 0 22,97 23,12 0,15 42,32 42,66 0,34 35,78 35,97 0,19

2 0 42,14 42,31 0,17 32,36 32,68 0,32 31,17 31,37 0,2

3 0 41,11 41,27 0,16 32,59 32,84 0,25 42,32 42,56 0,24

4 0 25,24 25,37 0,13 0 32,59 32,77 0,18

TOTAL 0 0,61 0,91 0,81

TOTAL DE MASSA 2,33

Ultrassom

Tempo 2 horas 4 horas

Metanol Matanol:Água Metanol Matanol:Água

Placas A D M A D M A D M A D M

1 35,11 35,29 0,18 35,95 36,03 0,08 48,4 48,63 0,23 34,82 35,19 0,37

2 35,5 35,71 0,21 32,55 32,64 0,09 31,18 31,38 0,2 31,44 31,59 0,15

3 34,44 34,62 0,18 35,03 35,14 0,11 20,13 20,35 0,22 34,87 35,03 0,16

4 32,9 33,05 0,15 48,89 49,02 0,13 35,79 36,03 0,24 32,12 32,33 0,21

TOTAL 0,72 0,41 0,89 0,89

TOTAL DE MASSA 2,91

Soxleht

Tempo 2 horas 4 horas

Metanol Matanol:Água Metanol Matanol:Água

Placas A D M A D M A D M A D M

1 35,02 35,23 0,21 31,43 31,66 0,23 42,13 42,41 0,28 35,95 36,3 0,35

2 22,97 23,12 0,15 24,14 24,38 0,24 32,12 32,33 0,21 34,87 35,48 0,61

3 65,24 65,5 0,26 42,32 42,6 0,28 35,75 35,95 0,2 0

4 48,9 49,05 0,15 20,54 20,74 0,2 34,86 34,98 0,12 0

TOTAL 0,77 0,95 0,81 0,96

TOTAL DE MASSA 3,49
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Conclusões
Baseado nos resultado confirma-se que o mé-

todo que obteve maior rendimento foi o soxhlet com 
solvente metanol em 2h. Porém apesar da necessidade 
da padronização do método de extração, observou-
se que muitas amostras podem apresentar diferentes 
concentrações de substâncias a serem extraídas, mes-
mo sendo processadas da mesma maneira.
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Resumo
A acne é uma afecção do folículo pilosse-

báceo que tem como fatores a hiperprodução se-
bácea, hiperqueratinização do folículo, aumento 
da colonização por Propionibacterium acnes e 
são classificadas em diversos graus. No mercado 
existem várias vértices para tratamento desta af-
ecção, porém, neste experimento foi utilizado cos-
méticos com substâncias de ação secativa e regen-
eradora que atuam na pele afeccionada e também 
o uso da fototerapia que tem propriedades anti-
inflamatórias e ajuda a minimizar a vermelhidão 
das lesões. O objetivo deste trabalho foi verificar 
a eficácia dos dermocosméticos associados aos re-
cursos terapêuticos no tratamento da acne. Foi re-
crutada uma voluntária do sexo feminino, com 26 
anos de idade e portadora de acne grau II. No ex-
perimento, a voluntária foi submetida a uma tera-
pia combinada com dermocosméticos e LASER. 
Os resultados do experimento foram avaliados à 
partir de registros fotográficos e avaliação visual. 

Introdução 
A acne é uma doença do folículo pilosse-

báceo que possui, como fatores fundamentais, 
hiperprodução sebácea, hiperqueratinização foli-
cular, aumento da colonização por Propionibac-
terium acnes e inflamação dérmica periglandular, 
caracterizada pela formação de comedões, pápu-
las e cistos. Quando há inflamação mais intensa, 
formam-se pústulas e abscessos que regridem em 
geral deixando cicatrizes (COSTA et al, 2008; RI-
BAS, 2008).

O LED azul leva à foto excitação da por-
firina bacteriana endógena, produção de espé-
cies reativas de oxigênio e consequentemente 
a destruição das bactérias. Quando combinado 
com o LED vermelho, que possui propriedade 
anti-inflamatória, ajuda a minimizar a vermelhidão 
das lesões causadas pela acne melhorando a pele. 
(FITZPATRICK, 2011).
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Materiais e métodos 
O seguinte estudo foi realizado com 1 

(uma) voluntária do sexo feminino com 26 (vinte e 
seis) anos e portadora de acne grau II, no período 
entre setembro de 2015 (dois mil e quinze) a outu-
bro de 2015. 

A voluntária foi submetida a um protocolo 
específico para acne durante 2 (dois) meses. O pro-
tocolo inclui os seguintes produtos na ordem: Gel 
de limpeza purificante, sabonete glico-ativo com 
ácido glicólico a 9%, o peeling químico renovador 
com ácido mandélico e lactobiônico, mascara seca-
tiva, melange lipossomada secativa e loção secativa 
com FPS 15 com ácido lactobiônico. 

Após realizar a ficha de anamnese, higieniza-
se o rosto com o gel de limpeza purificante, deixa-se 
por um minuto e retira; seguido do sabonete glico-
ativo com ácido glicólico a 9%, também deixa-se por 
um minuto e retira; em seguida, aplica-se o aparelho 
HTM de 3 joules, utilizando o modo LASER ver-
melho e LED azul juntos por 30 segundos cada área 
totalizando 2,5 minutos por cada hemiface; após isto, 
o peeling químico renovador com ácido mandélico e 
lactobiônico, deixa-se agir de 15 à 20 minutos; mas-
cara secativa, deixa-se agir de 15 à 20 minutos; aplica-
ção de alta frenquência por 5 minutos em toda região 
da face; melange lipossomada secativa (não remover); 
finalizar com loção secativa tonalizante com ácido 
lactobiônico de FPS 15 e protetor solar. 

Durante o estudo a voluntária foi orientada a 
utilizar os seguintes produtos em seu domicilio: sa-
bonete específico para sua pele 3 (três) vezes ao dia 
e protetor solar a cada 2 (duas) horas durante todo 
o tratamento. Não foi permitido a voluntária realizar 
nenhum tratamento fora do estudo, evitando a inter-
ferência externa nos resultados obtidos. O tratamento 
foi realizado duas vezes por semana no Laboratório de 
Estética localizado na Universidade Tiradentes, Bloco 
C sala 19 (dezenove), durante 2 (dois) meses.

Resultados e Discussão
A partir dos registros fotográficos do pré e 

pós-estudo e avaliação visual, foi possível obser-

var melhora na aparência, textura cutânea, e da se-
creção sebácea, diminuição do surgimento de no-
vas pústulas causada pela bactéria Propionibacterium 
acnes, além da melhora na autoestima da voluntária.

Foi realizada 8 sessões de terapia combina-
da com uso de dermocosméticos e LASER/LED 
de baixa potência (vermelho-658nm; azul-490nm) 
para o tratamento de acne Grau II (inflamatória e/
ou papulo-pustulosa) e verificou-se melhora na in-
flamação e também inibiu o surgimento de novas 
pústulas, corroborando com Silva, 2014 et al. Onde 
foi realizada uma pesquisa em 3 grupos, houve mel-
hora na acne inflamatória, além de controlar a oleo-
sidade, reduzindo a excreção das glândulas sebácea.

1º sessão

8º sessão 

Conclusões 
Foi constatado uma melhora nas infla-

mações e no surgimento de novas pústulas com 
a associação dos dermocosméticos e o LASER 
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vermelho (658nm) e LED azul (490 nm) jun-
tos a 3 joules durante 30 segundos por cada 
área, que totalizou 2,5 minutos por hemiface 
e proporcionou resultados satisfatórios através 
de suas propriedades bactericida e anti-infla-
matórias.
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Resumo: 
A cirurgia ortognática consiste no processo 

de escolha para o tratamento das deformidades 
dentoesqueléticas severas que propõem à correção 
da deficiência funcional e que promove modifica-
ções estéticas no paciente, tratando de problemas 
de oclusão, aperfeiçoamento da condição respira-
tória, elevação da autoestima, uma maior satisfação 
com a estética facial, dental e melhora a resolução 
de possíveis dores musculares e/ou articulares. O 
presente trabalho teve como objetivo fazer uma 
revisão de bibliografia de 4 artigos sobre os tipos 
de pacientes com deformidades faciais de malo-
clusão tipo I, II e III que foram submetidos a 
cirurgia ortognática. A conciliação do tratamento 
ortodôntico e cirúrgico é indispensável para resta-
belecer não só os limites normais do esqueleto do 
rosto, como também para favorecer a função res-
piratória, motor-oral e a fala, visto que não é pos-
sível corrigir a relação entre as arcadas dentárias 
apenas com aparelhos ortodônticos. 

Introdução 
A cirurgia ortognática consiste no processo 

de escolha para o tratamento das deformidades 
dentoesqueléticas severas que propõem à correção 
da deficiência funcional e que promove modifica-
ções estéticas no paciente. (Nicodemo et al., 2007).

Angle (1989) definiu três classes de malo-
cusões baseadas na relação antro-posterior nor-
mal dos caninos e da cúspide mesio-vestibular do 
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primeiro molar superior permanente com o sulco 
vestibular do primeiro molar inferior permanente. 
Segundo Angle (1989), em sua oclusão normal, a 
cúspide mesio-vestibular do primeiro molar supe-
rior deveria ocluir no sulco entre as cúspides me-
sial e distal do primeiro molar inferior, enquanto 
os caninos superiores ocluiriam sobre os inferiores 
cobrindo um terço de suas coroas, de modo que 
o plano inclinado mesial dos caninos superiores 
ocluísse com o plano inclinado distal dos caninos 
inferiores e o plano inclinado distal, com o plano 
inclinado mesial da cúspide vestibular do primeiro 
pré molar inferior. Quando a relação antero-pos-
terior fosse correta, com os molares em posição 
de olcusão normal e um ou mais dentes anteriores 
em malocusões, Angle denominava de classe I. A 
classe II seria quando uma relação mesio-distal 
anormal dos molares estivesse presente com to-
dos os dentes inferiores ocluindo para distal em 
relação a oclusão normal produzindo uma de-
sarmonia na região incisiva e nas linhas faciais. A 
classe III seria também uma relação mesio-distal 
anormal dos molares, porém com os dentes infe-
riores ocluindo para mesial em relação à oclusão 
normal causando geralmente um cruzamento na 
região anterior e uma inclinação lingual excessiva 
dos incisivos inferiores devido à pressão do lábio 
inferior excedida durante o fechamento da boca. 

O presente trabalho teve como objetivofazer 
uma revisão de bibliografia sobre os tipos de pacientes 
com deformidades faciais de maloclusão tipo I, II e III 
que foram submetidos à cirurgia ortognática.

Materiais e métodos 
O presente trabalho trata-se de uma revisão 

de literatura de 4 artigos da área odontológica com 
foco em cirurgia ortognática. Através do soft-
ware Medley foram pesquisadas as palavras-chave: 
cirurgiaortognática, maloclusão e deformidades. 
As plataformas Scielo e BVS também foram uti-
lizadas. Os critérios para inclusão dos artigos par-
tiam de temáticas de abordagem das classes de 
cirurgia ortognática e métodos de realização da 
mesma.

Resultados e Discussão 
Lima et al (1999) enfatizam as condições que 

podem ser indicada a cirurgia ortognática, sendo 
elas dificuldade na mastigação, problemas de fala, 
dor maxilomandibular crônica, apinhamentos 
dentários excessivos, dificuldade de abertura bu-
cal, mordida aberta, falta de balanceamento da 
aparência facial, injúrias faciais ou defeitos con-
gênitos, mento retraído, mandíbula protruída, in-
competência labial, respiração bucal crônica e ap-
neia do sono.

A maioria das maloclusões envolve além do 
ortodontista e cirurgião bucomaxilofacial, a inter-
venção do fonoaudiólogo e psicólogo, para que se 
tenha sucesso no tratamento.

Leite et al. (2004) verificaram, numa amostra 
de 180 pacientes brasileiros portadores de malo-
clusão oriundos de um centro de tratamento, que 
o tipo de deformidade mais submetido ao trata-
mento foi a Classe III de Angle (53%). Os tipos 
de Classe II (33%) e I (2%) cifraram valores per-
centuais menos intensos. Gonçalves et al. (2010) 
averiguaram, numa amostra de 469 pacientes por-
tugueses atendidos num serviço de saúde dentária, 
a prevalência de má-oclusão ligeira na ordem de 
46,8%, a maloclusão definitiva correspondia a 
26,5%, a maloclusão severa representava 15,6%, e 
a maloclusão muito grave ou incapacitante tradu-
zia 11,1%.

Conclusões
As deformidades dentofaciais esqueléticas 

podem acontecer por condições congênitas, al-
terações do desenvolvimento ou por motivos 
traumáticos que interferem o crescimento e o de-
senvolvimento normal dos ossos da face.

A cirurgia procura corrigir defeitos como 
dificuldade na mastigação, problemas de fala, dor 
maxilomandibular crônica, apinhamentos dentári-
os excessivos, dificuldade de abertura bucal, mor-
dida aberta, falta de balanceamento da aparência 
facial, injúrias faciais ou defeitos congênitos, men-
to retraído, mandíbula protruída, incompetência 
labial, respiração bucal crônica e apneia do sono.
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Desse modo,a conciliação do tratamento 
ortodôntico e cirúrgico é indispensável para res-
tabelecer não só os limites normais do esqueleto 
facial, como também para favorecer a função res-
piratória, motor-oral e a fala, visto que não é pos-
sível corrigir a relação entre as arcadas dentárias só 
com aparelhos ortodônticos.
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Resumo: 
A malária é uma doença com altos índices 

de infectados no mundo, constitui um importante 
problema de Saúde Pública em todas as regiões 
tropicais e subtropicais, sendo que anualmente 
cerca de um milhão de pessoas morrem. No Bra-
sil, principalmente na região Norte, o Plasmodium 
vivax é responsável pela maior parte dos casos, se-
guido do P. falciparum.  Assim, o laboratório se tor-
na um caminho indispensável e importante para o 
diagnóstico do parasita e isso começa com a identi-
ficação do mesmo, através do exame microscópio 
do sangue que pode ser realizado de dois tipos: do 
esfregaço delgado (distendido) ou espesso (gota 
espessa) sendo o último o mais utilizado. Ambos 
os métodos apresentam baixo custo, e é possível 
identificar, com facilidade e exatidão, a espécie do 
plasmódio. Mas, nos últimos anos novas técnicas 
vêm surgindo dentre elas a reação de polimeriza-
ção em cadeia (PCR) como método é a identifi-
cação de DNA do Plasmodium circulante, porém 
essa técnica tem um elevado custo por isso, não 
é muito utilizada como rotina para diagnóstico de 
casos, apenas nos centros de pesquisa. Então, o 
objetivo do estudo é realizar uma revisão de lit-
eratura abordando a necessidade e importância do 
laboratório no diagnóstico da malária.

Introdução 
As chamadas doenças parasitárias afetam 

hoje em dia uma grande parcela da população 
mundial, provocando muitas mortes e exercendo 
uma grande influência limitante na qualidade de 
vida e no desenvolvimento de muitos países. Estas 
doenças podem ser provocadas por seres unice-
lulares mais simples, como protozoários, ou por 
seres multicelulares mais desenvolvidos, como os 
vermes. Dentre as protozooses mais conhecidas 
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se destaca a Malária que está presente, atualmente, 
em praticamente todas as regiões tropicais e sub-
tropicais do mundo. (FRANÇA et al., 2008).

A malária, mundialmente um dos mais 
sérios problemas de saúde pública, é uma doença 
infecciosa causada por protozoários do gênero 
Plasmodium e transmitida ao homem por fêmeas 
de mosquitos do gênero Anopheles, produzindo fe-
bre, além de outros sintomas. Quatro espécies de 
plasmódio podem causar a doença: P. falciparum, P. 
vivax, P. malariae e P. ovale (essa, de transmissão nat-
ural apenas na África). (Ministério da Saúde, 2005). 
Sendo a infestação humana mais devastadora no 
mundo inteiro, com 300 a 500 milhões de casos 
clínicos e quase 3 milhões de óbitos a cada ano 
(GOMES et al., 2001; TRACY, WEBSTER, 2003).

A associação de critérios clínicos e epide-
miológicos é muito importante para a suspeição 
da doença, isto é, a presença de sintomatologia 
geral em paciente procedente de área sabidamente 
malarígena obrigatoriamente indica a solicitação 
do exame laboratorial confirmatório da infecção. 
Tradicionalmente, o diagnóstico confirmatório 
da malária é feito pelo exame microscópico do 
sangue, necessitando de material e reagente ade-
quado, bem como de técnicos bem treinados para 
sua realização, objetivando a detecção e diferencia-
ção das espécies de plasmódios. (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2005).

O objetivo do nosso estudo é uma tentativa 
de se realizar uma revisão de literatura abordando 
a necessidade e importância do laboratório no di-
agnóstico da malária.

Revisão de Literatura 
No Brasil, transmissão da malária foi elimi-

nada, ou reduzida drasticamente, nas regiões Sul, 
Sudeste e Nordeste. Atualmente, a incidência da 
malária no país está concentrada nos estados da 
Bacia Amazônica, com mais de 99% dos casos 
registrados. Nesta região, não está homogenea-
mente distribuída, incidindo prioritariamente em 
populações vivendo em condições insatisfatórias 
de habitação e trabalho. Estas populações estão 

relacionadas à ocupação desordenada de terras, à 
exploração manual de minérios, a projetos de as-
sentamento e colonização agrária e à intensa mi-
gração da zona rural para a periferia de cidades 
amazônicas. (DOS SANTOS, 2008).

O diagnóstico precoce e o tratamento adequa-
do é parte fundamental do programa de controle da 
malária e é disponibilizado gratuitamente pelo MS em 
todo o território brasileiro. Os esquemas terapêuticos 
atualmente recomendados compreendem períodos 
curtos que vão de 7 a 14 dias. (REINERS, 2013).

No Brasil, o diagnóstico é realizado, inicial-
mente, pelos laboratórios de base próximos aos 
focos malarígenos. Cabe a esses laboratórios o pri-
meiro diagnóstico dos casos suspeitos, a serem en-
caminhados para tratamento por ocasião de resul-
tado positivo; e o envio de 100% e 10% de lâminas 
positivas e negativas, respectivamente, para os labo-
ratórios de revisão, onde os microscopistas têm por 
função, justamente, revisá-las. (PEREIRA, 2006). 

Realizar o diagnóstico específico de malária 
torna-se difícil em muitos locais, seja pela precarie-
dade dos serviços de saúde, seja pela dificuldade 
de acesso da população aos centros de diagnóstico. 
Por esta razão, nos últimos 15 anos métodos rápi-
dos, práticos e sensíveis vêm sendo desenvolvidos. 
A utilização da reação de polimerização em cadeia 
(PCR) como método de detecção de DNA de 
Plasmodium circulante. Contudo, devido ao elevado 
custo da técnica, a mesma não é utilizada como 
rotina para diagnóstico de casos, permanecendo 
restrita a centros de pesquisa. (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2005; GOMES, et al. 2011). 

Conclusões
A rápida identificação e confirmação da 

doença através dos exames laboratoriais (esfregaço 
delgado ou espesso) são indispensáveis para que, 
futuramente, ocorra uma possível erradicação da 
doença. Além disso, novas pesquisas estão surgin-
do para tentar melhorar a identificação do parasita, 
porém o custo alto dessas pesquisas e das técnicas 
descobertas tornar o trabalho do pesquisador cada 
vez mais difícil. 
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Resumo: 
A esquistossomose é uma das principais 

doenças de veiculação hídrica, endêmica no Brasil 
e com elevada prevalência no Estado de Sergipe. 
Apesar do Programa de Controle da Esquistos-
somose (PCE). Este trabalho teve como objetivo 
fazer um levantamento bibliográfico e identificar 
a prevalência de casos de esquistossomose no es-
tado de Sergipe, utilizando dados  do ministério 
da saúde referente aos 51 municípios endêmi-
cos entre os anos de 2005  a 2008. Considerada 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 1026 ]

a segunda doença parasitária mais devastadora 
do mundo pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a esquistossomose infectou mais de 63 mil 
brasileiros no ano de 2011, As altas prevalências da 
esquistossomose coincidem com os baixos níveis 
socioeconômicos e de saneamento da população, 
por tanto infelizmente a doença ainda continua 
fazendo parte do cotidiano de muitas pessoas e 
a melhor forma de erradicação desta parasitose 
é oferecer condições de dignas de higiene para a 
população.

Introdução 
A esquistossomose é uma doença parasi-

tária que afeta aproximadamente 200 milhões de 
indivíduos em todo mundo. Das seis espécies de  
Schistosoma que parasitam o homem, apenas o S. 
mansoni ocorre nas Américas do Sul e Central. A 
introdução da esquistossomose no Brasil se deu 
por causa do tráfico de escravos originários da 
costa ocidental da África em meados do século 
XVI, chegando no país pelos portos de Salvador 
e Recife e se expandindo do nordeste para outros 
estados do Brasil, devido a grande insalubridade 
da época e da presença dos caramujos do gênero 
Biomphalaria ( MS; MELO, 2014). O parasita alo-
ja-se principalmente no fígado  e plexos venosos 
da parede intestinal, causando processos infla-
matórios e fibrose, o que ocasiona o quadro de as-
cite. Este quadro deu origem ao nome popular da 
parasitose conhecida como Barriga d’água ( REY, 
2014). 

Revisão de literatura 
Considerada a segunda doença parasitária 

mais devastadora do mundo pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). A esquistossomose 
é endêmica em vasta extensão do território na-
cional, considerada ainda um grave problema de 
saúde publica no Brasil por acometer milhões de 
pessoas, provocando um número expressivo de 
formas graves e óbitos (JESUS et al., 2010). 

No intuito de combater este problema, na 
década de 70 foi criado o Programa de controle 

da Esquistossomose (PEC), visando o controle da 
parasitose por meio de vigilância epidemiológica 
com o intuito de reduzir a morbidade e a mor-
talidade, evitando a ocorrência das formas mais 
graves da patologia além de, diminuir a expansão 
da parasitose no país ( PRATA, 2005; MS, 2014). 

Entretanto, essas medidas não têm surtido 
muito efeito no controle do aumento de número 
de casos devido a falta de integração das ações 
de saneamento e das ações de educação sanitária 
e informação. Considerando a complexidade do 
mecanismo de transmissão da esquistossomose e a 
diversidade dos fatores condicionantes, o controle 
da doença depende de várias ações preventivas ( 
JESUS et al.,2010; MELO, 2014).

Resultados e Discussão 
A esquistossomose infectou mais de 63 

mil brasileiros no ano de 2011, segundo dados do 
Ministério da Saúde, em Sergipe a transmissão da 
esquistossomose é endêmica em 51 dos 75 mu-
nicípios. Foi registrado que entre os municípios de 
Sergipe nos anos de 2005-2008, a prevalência de 
esquistossomose era muito mais sobressalente nas 
regiões próximas as bacias hidrográficas. 

Dos 75 municípios do Estado de Sergipe, 
havia dados do PCE relativos a 42 municípios em 
2005, 46 em 2006, 48 em 2007 e 37 em 2008. Em 
todos os anos, 100% dos municípios analisados 
tiveram resultados positivos para infecção por S. 
mansoni. O número de exames realizados em 2005 
foi de 106.272, em 2006 foi de 145.259, em 2007 
foi de 134.502 e 78.854 em 2008(MELO, 2014).

A prevalência da esquistossomose no Es-
tado de Sergipe, representada em termos de posi-
tividade parasitológica dos exames realizados pelo 
PCE foi de 13,6% (14471/106287) de exames 
nos anos de 2005, 11,2% (16196/145069) em 
2006, 11,8% (10220/86824) em 2007 e 10,6% 
(8329/78859) em 2008. Em média, 57% dos 
municípios enviaram dados para o PCE nesses 
4 anos. Observa-se que os municípios afetados 
encontram-se distribuídos em todas as bacias hi-
drográficas do estado. No entanto, a bacia do São 
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Francisco, que corresponde a maior do estado, 
tem poucos municípios avaliados pelo programa, 
apesar de terem intensa atividade agrícola irrigada. 
Em 2008, 6 municípios apresentaram prevalência 
< 5%, 28 entre 5 e 25% e 3 entre 25 e 50%. En-
tre os últimos, estavam São Cristovão (42,4%) Ilha 
das Flores (39,3%) e Muribeca (29,2%) ( JESUS et 
al.,2010; MELO, 2014).

Apesar de Sergipe ter elevada prevalência 
da esquistossomose e fatores socioeconômicos e 
ambientais favoráveis ao desenvolvimento do S. 
mansoni, há uma escassez de dados recentes na lit-
eratura, corroborada pela subnotificação de novos 
casos dificultando avaliar com precisão a situação 
epidemiológica da doença no Estado (JESUS et 
al., 2010).

FIGURA 1:

A Figura 1 mostra as prevalências dos mu-
nicípios que em algum ano de avaliação apresentou 
prevalência acima de 20%. Dos 75 municípios do 
estado, 37 a 48 (Média ± SD 43.3 ± 4.8) enviaram 
dados para o PCE nos anos de 2005 a 2008. (JE-
SUS et al., 2010).

Conclusões 
As altas prevalências da esquistossomose 

coincidem com os baixos níveis socioeconômicos 
e de saneamento da população, por tanto infeliz-
mente a doença ainda continua fazendo parte do 
cotidiano de muitas pessoas e a melhor forma de 
erradicação do esquistossomo é oferecer condições 
de dignas de higiene para a população. O controle 
da parasitose vai além do acesso ao tratamento no 

sistema de saúde pública, é necessária uma ação 
governamental eficiente integrando o saneamento, 
a educação sanitária e a informação. 
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Resumo: 
O estudo teve o objetivo de determinar o 

fenótipo ABO e Rh em 1248 amostras de sangue 
coletadas no Laboratório Escola de Análises Clíni-
cas da cidade de Aracaju-SE, de janeiro de 2014 
a junho de 2015. Após análise observou-se a pre-
valência do fenótipo O (48,63%) e do fator Rh 
positivo (88,70%).

Introdução 
O eritrócito é uma das células mais especial-

izadas, sendo considerada tradicionalmente como 
transportadora de oxigênio e apresenta em sua su-
perfície moléculas que são ativadas de acordo com 
os processos fisiológicos (2).

 Descoberto em 1900, por Karl Landstein-
er, o sistema ABO marca o início da individuali-
dade dos antígenos eritrocitários presentes nas su-
perfícies de suas membranas, e até hoje permanece 
como sendo o sistema de maior importância den-
tro da prática clínica, uma vez que os epítopos A e 
B podem causar fortes reações imunológicas (3).

 Descoberto por Landsteiner e Wiener, o 
fator Rh, caracterizado pela expressão do antígeno 
D na superfície das células sanguíneas, podem não 
aglutinar em uma parcela significativa da popu-
lação com os testes normalmente utilizados por 
expressarem o antígeno D em níveis diminuídos 
sendo classificados erroneamente como “Rh-” (1).

Materiais e Métodos 
O trabalho desenvolvido trata-se de um es-

tudo transversal constituído por 1248 amostras de 
sangue coletadas no Laboratório Escola de Anális-
es Clínicas da cidade de Aracaju-Se, de janeiro de 
2014 a junho de 2015.

 Para determinação fenotípica ABO e RhD 
utilizaram-se anticorpos anti-A, anti-B e anti-D 
para pesquisa dos antígenos  A e B (prova direta) e 

com a suspensão de hemácias ( revercel A1 e rever-
cel B ) realizou a pesquisa dos anticorpos (prova 
reversa), controle do reagente Rh e pesquisa do D 
fraco em amostras “D”negativas.

Resultados  
Os resultados demonstram em polos ex-

tremos o tipo “O+” com maior incidência, 43,51% 
(543 pessoas), e “AB-” o de menor incidência 
0,32% (4 pessoas). O intermédio denota “A+” 
30,77% (384 pessoas), “B+” 11,54% (144 pes-
soas), “O-” 5,12% (64 pessoas), “A-” 4,08% (51 
pessoas), “AB+” 2,88% (36 pessoas) e “B-” 1,76% 
(22 pessoas), expressos no gráfico 1.

Gráfico 1. Frequência de grupos sanguíneos e fator Rh.

Em relação ao grupo sanguíneo observa-
se, no gráfico 2, a percentagem de cada fenótipo 
sendo o tipo “O” o mais comum, 48,63% (607 
pessoas) e o tipo “AB” o menos comum: 3,20% 
(40 pessoas), em segundo e terceiro lugar, respec-
tivamente, o tipo “A” 34,85% (435 pessoas) e o 
tipo “B” 13,30% (166 pessoas).

Gráfico 2. Frequência de grupos sanguíneos.

 Enquanto o fator Rh revela a prevalência 
da fenotipagem positiva com 88,70% (1107 pes-
soas) e a ocorrência de 11,30% (141 pessoas) para 
o fenótipo negativo, representado no gráfico 3.
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Gráfico 3. Frequência de fator Rh.

Conclusões 
Após análise observou-se a prevalência 

do fenótipo O (48,63%) e do fator Rh positi-
vo (88,70%). A tipagem sanguínea tem impor-
tante papel nas transfusões de sangue, pois os 
grupos ABO e Rh podem desencadear incom-
patibilidade e levar o paciente a óbito. O con-
hecimento fenotípico dos grupos sanguíneos 
na nossa população é fundamental para evitar 
tipagens sanguíneas errôneas e consequente-
mente expor o paciente a riscos desnecessári-
os, e essencial para estimar a disponibilidade 
de hemocomponentes compatíveis para paci-
entes que apresentem anticorpos antieritroci-
tários.
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Resumo:
A sífilis é uma doença infecciosa aguda ou 

crônica, causada pela espiroqueta Treponema pal-
lidum adquirida pelo contato sexual e de origem 
congênita. Pode ocorrer também por contato com 
lesões muco-cutâneas ricas em Treponemas, por 
meio de transfusão de sangue contaminado ou 
transplacentária. O estudo teve por objetivo veri-
ficar a soro-prevalência do teste não treponêmico 
VDRL, em pacientes de um laboratório Escola, 
em Aracaju, no período janeiro de 2014 a janeiro 
de 2015. A sorologia apresentou positividade para 
77 (6,06%) amostras.

Introdução
A sífilis é uma doença infecciosa aguda ou 

crônica, causada pela espiroqueta Treponema pal-
lidum adquirida pelo contato sexual e de origem 
congênita. Pode ocorrer também por contato com 
lesões muco-cutâneas ricas em Treponemas, por 
meio de transfusão de sangue contaminado ou 
transplacentária. (FERNANDES et al, 2014). Os 
casos de contágio por meio de hemocomponentes 
são raros graças à triagem sorológica realizada em 
candidatos à doação de sangue. (GARDELLA et 
al, 2005).
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Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), estima-se que 12 milhões de 
novos casos da doença ocorram a cada ano e 
destes, 3 milhões encontram-se na América La-
tina e Caribe(WHO, 2006), entre elas cerca de 
dois milhões de gestantes, estariam infectadas 
pelo Treponema pallidum. Além disso, observa-
se uma tendência de aumento da incidência de 
sífilis e de sífilis congenita em todo o mundo 
(ARAÚJO et al, 2012).

Devido a grande incidência da sífilis no 
mundo, é primordial entender que a sífilis não 
tratada adequadamente pode causar sérios danos 
ao sistema nervoso central e ao coração (FER-
NANDES et al, 2014).

Este estudo teve por objetivo verificar a so-
ro-prevalência do teste não treponêmico VDRL, 
em pacientes de um laboratório Escola, em Ara-
caju, no período janeiro de 2014 a janeiro de 2015. 

Materiais e métodos
O trabalho desenvolvido trata-se de um es-

tudo transversal constituído por 1270 amostras de 
sangue coletadas no Laboratório Escola de Anális-
es Clínicas da cidade de Aracaju-Se, de janeiro de 
2014 a janeiro de 2015.

Para a determinação da soro-prevalência 
semi-quantitativa de anticorpos não treponêmi-
cos presente no soro, utilizou-se a suspensão 
antigênica(Suspensão de cardiolipina 0,003%, leci-
tina 0,02%, colesterol 0,09% e azida sódica 14,6 
mmol/L em tampão estabilizador) da Labtest. 
Para evitar o feito pró-zona as amostras foram tes-
tadas sem diluir e diluídas 1:8.( LABTEST DIAG-
NÓSTICA).

Resultados
Após análise das 1270(100%) amostras, 

o resultado da sorologia apresentou positividade 
para 77 (6,06%) amostras. Em relação ao gênero, 
prevaleceu o feminino com 56(4,41%) amostras 
positivas e o gênero masculino com 21(1,65%) 
amostras, como mostra a tabela 1.

Tabela 1 – Distribuição de VDRL reativo 
por gênero

Total de Amostras VRDL Reativos Homens Mulheres

1270 77 21 56

Percentual de 
VDRL Reativos 

6,06% 1,65% 4,41%

Fonte: Dados reais da presente pesquisa

Se separarmos a nossa população de es-
tudo, por gênero, 1270(100%) como na Figura 
1., observa-se que a maioria das amostras obser-
vadas eram do gênero feminino (72,6%) .  Porém, 
esta diferença pode não estar relacionada à maior 
suscetibilidade das mulheres para a aquisição da 
infecção, mas sim a aspectos comportamentais 
adotados, como uso a não utilização de preserva-
tivo, além disso, estes resultados pode ter sofrido 
viés de seleção, visto que, a maioria das amostras 
coletada foram de mulheres.

Figura 1: parâmetro de comparação entre 
amostras entre os gêneros, masculino e feminino.

Conclusões
Evidenciou-se que mesmo com a abrangên-

cia de campanhas informativas a respeito das 
doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) a 
população ainda apresenta sorologia reagente para 
o VDRL, configurando a sífilis, o que implica em 
um grave problema de saúde pública tendo em 
vista que esta patologia, tem um prazo muito pro-
longado para o desenvolvimento dos seus sinto-
mas o que leva a contaminação sem ao menos ter 
conhecimento de estar infectado.
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(INTRODUÇÃO) O aumento do número 

de idosos no Brasil, até bem pouco considerado um 
país de jovens, começa a dar lugar a outra realidade 
e traz a consciência de que a velhice existe e é uma 
questão biopsicossocial. Durante o período do cli-
matério, acontece várias alterações fisiológicas e 
funcionais na mulher. Algumas dessas alterações 
podem resultar em dor e desconforto, causando-
lhe limitações e dificuldades em sua vida sexual, 
interferindo diretamente em sua qualidade de vida. 
O aumento dos desconfortos desencadeia uma 

busca constante por medidas terapêuticas que pos-
sam ameniza-los. A atividade física e a reposição 
hormonal são recursos terapêuticos usados para 
amenizar e melhorar os sintomas causados pelas 
modificações fisiológicas, tanto musculoesquelé-
ticas quanto sexuais, prevenindo assim complica-
ções nessa etapa da vida da mulher. Uma dessas 
alterações que irão apresentar é sintomas durante 
climatério, entre eles destacam se aparecimento de 
quadro de tensão pré-menstrual e cólica menstru-
al, irregularidade do ciclo, tonteira, cefaleia, palpi-
tações, cansaço, memória fraca, ansiedade, dores 
articulares, insônia, irritabilidade, dispareunia, de-
pressão, prurido vulvar, pele ressecada, síndrome 
uretral – urgência miccional, cistite, osteoporose 
e aterosclerose; e alterações musculares como 
perda de força muscular dos músculos do asso-
alho pélvico que podem ser avaliados utilizando o 
perineômetro. (OBJETIVOS). Este trabalho tem 
como objetivo a busca do esclarecimento à cerca 
das alterações fisiológicas ocorrentes no processo 
de envelhecimento em mulheres e de que maneira 
elas interferem na prática sexual. (METODOLO-
GIA) O presente trabalho foi elaborado a partir de 
pesquisa qualitativa exploratória, para isso foi feito 
um processo de reflexão e análise de dados para 
compreensão do conteúdo do objeto em estudo, 
através da delimitação do tema e levantamento 
bibliográfico. (RESULTADOS). Conclui-se que 
além das alterações anatômicas e fisiológicas, vári-
os outros fatores interferem na sexualidade dos 
idosos, sejam eles de ordem social, psicológica ou 
cultural tornando desta forma necessária a atuação 
do profissional fisioterapeuta.
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Resumo: 
O cabelo desde início da humanidade é 

importante para a existência física, tanto como 
proteção, como também está ligado à estética, em 
busca incansável pela beleza dos fios e as disfun-
ções do couro cabeludo. A Dermatite seborreica 
ou eczema seborreica, é uma alteração crônica, 
não contagiosa e recorrente, em que ocorre infla-
mação nas áreas da pele onde existe um número 
maior de glândulas sebáceas, caracterizadas por 
placas eritemato-descamativa arredondadas. Atu-

almente, a Dermatite seborreica acomete 18% da 
população mundial, atingindo adolescentes e jo-
vens. O couro cabeludo é o mais atingindo, sendo 
a caspa a manifestação mais frequente, costuma 
agravar no inverno, em situações de fadiga e es-
tresse emocional, por ingestão de bebida alcoólica, 
fumos e banhos quentes. Este artigo teve por ob-
jetivo uma pesquisa bibliográfica sobre as causas e 
os tratamentos da dermatite seborréica.

Introdução 
Segundo Pereira (2001) os cuidados com o ca-

belo variam de acordo com a cultura, crença, a classe 
social, porém uma coisa é certa. A veneração aos cabe-
los vem desde os primórdios da humanidade, mudando 
ao longo do tempo, se adaptando as inovadoras técnicas 
proporcionadas pela ciência. Existem vários tipos de af-
ecções no cabelo e couro cabeludo e umas delas é a der-
matite seborreica, que se apresenta no couro cabeludo. 
Diante disto, as pessoas usam inúmeros produtos, fór-
mulas milagrosas para a manutenção, embelezamento 
e prevenção de perda dos fios. Essas alterações podem 
ocorrer por agentes agressores, como má higienização, 
falta de cuidados, uso abusivo de químicas e também 
podem ser causados por fungos. Para prevenir e tratar. 
A dermatite seborréica ou eczema seborréico é uma 
alteração crônica, não contagiosa e recorrente, em que 
ocorre inflamação nas áreas da pele onde existe um 
maior número de glândulas sebáceas. Caracteriza-se por 
placas eritemato-desamativas arredondadas, ovaladas lo-
calizadas em áreas mais oleosas como couro cabeludo, 
face, colo e dorso (STEINER, 1998). Atualmente, a 
dermatite seborréica tem acometido 18% da popula-
ção mundial, atingindo principalmente adolescentes e 
adultos jovens (18-40 anos). O couro cabelo é o mais 
comprometido, sendo a caspa, a manifestação mais 
freqüente da dermatite seborréica em adultos. As causas 
ainda são pouco conhecidas, alguma hipótese seria a que 
se baseia na explicação microbiológica, na relação com o 
fungo (pityroaporum ovale) presente na pele (SALVADOR 
ET.al.,2000; WEBSTER,2001) por apresentar caracter-
ísticas lipofilicas, o microorganismo concentra-se oca-
sionando o eritema e o prurido (BOIXAREU,1995). 
O tratamento é geralmente realizado com medicações 
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de uso tópico na forma de xampu, loções capilares ou 
cremes e alguns casos, medicações de uso oral podem 
ser utilizados (BRASIL RNP, 2002). Já a forma grave é 
disseminada, está indicada a administração sistêmica de 
corticosteróides ou derivados do imidozol e radiação ul-
travioleta, método chamado de PUVA, que consiste na 
ingestão de um psoraleno e aplicação de raios ultravio-
leta (TAVEIRA, 2001). A argiloterapia pode ser usada 
tanto de modo preventivo como auxiliar no tratamento 
da doença. Atuação da argila é promover a ação absor-
vente, cicatrizante e anti-séptica bacteriana, analgésica e 
desodorante, além de neutralizar e absorver radioativi-
dade. Todas essas propriedades são ativadas quando a 
argila é umedecida (SANTOS 2001). Todas as argilas 
possuem características semelhantes no tratamento da 
dermatite seborréica, como é causada pela inflamação 
da glândula sebácea, tem como função comum no 
tratamento capilar desinfeccionar, ação antiinflamatória, 
secativa, esfoliante, etc. Para ação na dermatite sebor-
réica, a argila pode ter contato diretamente no couro ca-
beludo, a interrupção do tratamento pode não alcançar 
os resultados esperados.  Sendo assim este estudo tem 
por objetivo informa o protocolo da argiloterapia no 
tratamento da dermatite seborréica.

Materiais e métodos 
Para elaboração do presente trabalho foram 

realizadas pesquisas bibliográficas a partir de con-
sultas em livros, artigos e sites de dados, sempre 
buscando esclarecer sobre as causas e os tratamen-
tos da dermatite seborreica.

Conclusões 
Baseados nas pesquisas, conclui-se que a der-

matite seborreica é uma das patologias, que apesar 
das avançadas descobertas em relação a tratamentos, 
vem se desenvolvendo cada vez mais devido ao stress 
cotidiano e a falta de cuidados com o couro cabeludo 
e as hastes capilares. Para cada tipo de dermatite seb-
orreica, existe um tratamento especifico, desde fito-
terápicos como argilas até os mais avançados como o 
uso de laser. Os tratamentos devem estar ligados ao 
diagnóstico correto, que geralmente é feito por der-
matologista e cuidados de higiene adequada.
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Resumo: 
A remoção aérea vem crescendo consid-

eravelmente principalmente nas grandes cidades, 
devido a rapidez deste meio, por percorrer grandes 
distâncias em curto intervalo de tempo. O papel 
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do enfermeiro é essencial na equipe de remoção 
aérea, com isso, é preciso estar capacitado para 
desempenhar a função. O presente estudo teve o 
objetivo de mostrar a importância do enfermeiro 
de bordo na equipe de transporte aeromédico. 

Introdução 
Transporte aeromédico teve início no Brasil 

em 1950 como prática militar, com a criação do 
Serviço Militar de Busca e Salvamento-SAR, na 1ª 
Zona Aérea com sede em Belém, capital do Pará, 
estado da região norte brasileira. Esta 1ª Zona 
Aérea possuía como principal função a localização 
de aeronaves ou embarcações desaparecidas nos 
setores de sua responsabilidade e o retorno com 
segurança dos sobreviventes de acidentes aéreos 
e marítimos (BRASIL, 1988). Devido à grande 
necessidade para a remoção de pacientes críticos 
em regiões extremas durante atendimentos emer-
genciais, tornou-se imprescindível a utilização de 
transportes aéreos. Este é o meio escolhido para 
ser utilizado em casos de remoção de enfermos 
críticos no qual necessitam de um tratamento 
rápido e específico, quando não possui serviço 
de urgência próximo, preservando a assistência 
necessária. O atendimento pré-hospitalar tem 
como propósito envolver uma assistência multi-
disciplinar visando uma sistematização de forma 
prática, que objetiva o atendimento adaptado à 
necessidade do quadro clínico do paciente. A en-
fermagem é considerada imprescindível na equipe 
multiprofissional de remoção aérea, o enfermeiro 
deve ser especializado e capacitado para essa atu-
ação. No Brasil, esta prática é regulamentada pela 
Lei nº 7.498/86, onde é privativo do enfermeiro 
o gerenciamento da assistência ao paciente crítico 
e, segundo a Resolução do COFEN nº290/2004, 
a especialidade aeroespacial é reconhecida como 
competência do enfermeiro. Com isso, objetiva-se 
quantificar achados literários sobre a função dos 
enfermeiros de bordo diante da equipe multipro-
fissional de transporte aeromédico, como algo 
inovador na sua profissão.

Materiais e métodos 
Realizou-se pesquisa bibliográfica de ar-

tigos e periódicos, no idioma português e inglês 
disponível na base de dados da Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS) através dos seguintes descritores: 
Enfermagem; Transporte Aeromédico; APH. 

Resultados 
O suporte aeromédico é fundamental 

no atendimento pré-hospitalar (APH) que in-
clui a chegada rápida no local da ocorrência, 
com uma equipe capacitada para classificar 
as condições da vítima, executar os procedi-
mentos requeridos para a manutenção da vida, 
sendo assim, a necessidade da remoção para a 
unidade hospitalar, onde irá receber o trata-
mento definitivo. O conjunto dessas ações re-
duz o tempo-resposta, trazendo benefícios a 
áreas que em algumas situações são inviabili-
zadas pelos transportes terrestres. A Agência 
Nacional de Aviação Civil (ANAC) estabelece 
um currículo mínimo para o treinamento da 
tripulação aeromédica, composta por médico e 
Enfermeiro de bordo. Segundo a legislação vi-
gente de 1996, são obrigatórios conhecimentos 
acerca de: aspectos fisiológicos em vôo; em-
barque e desembarque de pacientes; segurança 
no interior e em torno da aeronave; instrução 
aos passageiros; procedimentos apropriados 
de emergência em vôo; de pousos de emergên-
cia e de evacuação de emergência (PASSOS, 
TOLEDO, DURAN, 2011). O enfermeiro de 
bordo deve exercer atividades gerenciais e as-
sistenciais, planejando a assistência necessária 
para o quadro clínico do paciente e exercendo 
a liderança da equipe.

Conclusões 
O respaldo legal e treinamento não são 

garantias de uma atuação eficiente do profis-
sional enfermeiro com especialidade. A identi-
ficação do seu papel como membro na equipe 
multiprofissional de bordo auxilia na qualidade 
da assistência prestada. O enfermeiro possui 
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um papel imprescindível no transporte aero-
médico, pois é ele quem avalia as condições do 
paciente desde o início do resgate até chegar 
no serviço de urgência que dará seguimento a 
assistência. É um profissional que se destaca 
por ter uma ótica inovadora, principalmente 
por ser uma área nova, que possui potencial de 
crescimento e necessita de profissionais devi-
damente treinados e capacitados para desem-
penhar sua função.

Referências 
BRASIL. Lei n. 7.498, de 25 de junho de 1986. 
Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
enfermagem e das outras providências. Diário 
Oficial da União 26 jun 1986. Seção 1.
BRASIL. Ministério da Aeronáutica. Centro de 
Coordenação de Salvamento. Portaria n° 410/
GM3, de 20 de Janeiro de 1988. Aprova a IMA 
64-4 Missão Misericórdia. S.L, (Boletim Interno).
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 
- COFEN. Resolução Nº 290, de 25 de agosto 
de 2013. Brasília (DF), 2013.
COSTA, Nayara Mendes, et al. A ótica 
empreendedora do enfermeiro: capacitação 
e atuação de profissionais no transporte 
aeromédico. Belo Horizonte, MG, v. 3, n. 5, ago 
de 2013.
PASSOS, Isis Pienta Batista Dias; TOLEDO, 
Vanessa Pellegrino; DURAN, Erika Christiane 
Marocco. Transporte aéreo de pacientes: análise 
do conhecimento científico. Rev. Bras enferm:  
Brasília, v. 64, n. 6, 2011.
SANTOS, Heloisa Griese Luciano; GUEDES, 
Carolina Cristina Pereira; AGUIAR, Beatriz 
Gerbassi Costa. A segurança do paciente no 
transporte aeromédico: uma reflexão para a 
atuação do enfermeiro. Revista ACRED - ISSN 
2237-5643, v. 4, n. 7. 2014.
SCUISSIATO, Dayane Reinhardt, et al. 
Compreensão de enfermeiros de bordo sobre seu 
papel na equipe multiprofissional de transporte 
aeromédico. Rev Bras Enferm: Brasilia; v. 65, n. 
4, p. 614-620. jul-ago 2012.

O ENFERMEIRO NO 
ACOMPANHAMENTO DO PRÉ-NATAL

José Hunaldo de Oliveira Júnior, e-mail: 
hunaldojunior@hotmail.com; Maria Rayki-
elle de Sá Cardoso, e-mail: rayki_cardoso@
hotmail.com; Mizraim Alves dos Santos, e-
mail: mizraimalves@hotmail.com; Natanael 
Feitoza Santos, e-mail: natanal.feitoza@
gmail.com; Edson Paulo Santos (Orientador), 
e-mail: profedsonpaulo@hotmail.com;

Universidade Tiradentes/Enferma-
gem/Aracaju, SE. 

Área: Ciências biológicas e da Saúde e 
Sub-área: Enfermagem Obstétrica. 

Palavras-chave: Obstetrícia, Gravidez, 
Acompanhamento.

Resumo: 
O presente trabalho trata-se de um estudo 

descritivo, que tem como objetivo mostrar a im-
portância do pré-natal, tanto para a gestante quan-
to para o bebê, enfatizando ainda a importância 
do enfermeiro nesse processo. Sendo que algumas 
pessoas ainda apresentam dúvidas com relação aos 
cuidados prestados pelos enfermeiros às mulheres 
gestantes, faz-se necessária a compreensão de que, 
é dada ao enfermeiro a capacidade de realizar o 
acompanhamento pré-natal, sendo uma gestação 
de baixo risco. A equipe de enfermagem pode agir 
como defensora e educadora, ao criar comuni-
dades saudáveis de apoio à mulher e seu parceiro 
nas fases de gravidez, prevenindo e ensinando as 
responsabilidades da mulher quanto ao autocui-
dado, identificando ameaças à segurança impostas 
pela adoção de estilo de vida de risco, estimulando 
hábitos saudáveis de alimentação e desestimulan-
do a automedicação, a cada visita pré-natal. Este 
artigo também enfatiza o dever do enfermeiro de 
fazer perguntas, proporcionar orientações prévias 
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e educação, rever diretrizes nutricionais, avaliar 
a cliente com relação a aderência ao tratamento 
vitalício pré-natal e ainda estimular o parceiro da 
gestante, para que este participe, se possível, de 
todo processo da gestação. Além disso, discorre-se 
sobre a importância da primeira consulta do pré-
natal, as formas de diagnosticar a gravidez e como 
ocorre a relação enfermeiro-paciente, ressaltando 
a sua importância.

Introdução 
O pré-natal é um processo de fundamental 

importância com relação a prevenção e/ou detecção 
precoce de patologias, tanto fetais quanto maternas, 
reduzindo os riscos da gestante e assegurando a saúde 
do bebê. A partir dele a gestante é acolhida desde o 
início da gestação, garantido o bem-estar materno e 
neonatal. Cada vez mais vem aumentando o número 
de consultas pré-natais por mulheres que realizam o 
parto pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Mas, ape-
sar desse aumento, há alguns dados que demonstram 
o comprometimento da qualidade dessa atenção, po-
dendo ser atestado pela grande incidência de Sífilis 
congênita, morte materna por hipertensão arterial 
e também pela pequena quantidade de gestantes in-
scritas no Programa de Humanização no Pré-Natal e 
Nascimento (PHPN).

Justifica-se esse trabalho como uma forma 
de esclarecer dúvidas voltadas para a relação en-
tre o enfermeiro e a prática do pré-natal, most-
rando que o enfermeiro pode estar relacionado 
nesse processo de tão grande importância em 
uma gestação. O pré-natal de baixo risco pode 
ser inteiramente acompanhado pelo enfermeiro. 
A qualidade da assistência prestada pela enferma-
gem nessas consultas é capaz de reduzir índices de 
mortalidade materno e infantil e também os índi-
ces de enfermidades relacionadas à gestação. 

Por isso é necessário que o enfermeiro seja 
visto pelas pessoas, como um profissional capaz 
de realizar o pré-natal de forma eficaz, sendo tam-
bém dever do enfermeiro conscientizar essas pes-
soas sobre a importância das ações relacionadas 
ao período gestacional, inserindo cada vez mais as 

mulheres em uma vida saudável para o bebê, a mãe 
e o parceiro.

Materiais e métodos 
O método baseou-se em pesquisas bibliográ-

ficas com livros que pudessem trazer conhecimentos 
sobre o quanto é importante às consultas do pré-na-
tal e como a enfermagem pode estar inserida nesse 
processo de forma participativa e importante.

Resultados e Discussão 
O pré-natal ainda é considerado, no Brasil, 

como pouco eficiente. A equipe de Enfermagem 
não age de maneira restrita, sendo necessária a in-
tervenção de outros profissionais para a execução 
do pré-natal tornando-se uma ação multidisciplinar.

Segundo estatísticas, a maior causa de mor-
talidade perinatal está associada à exiguidade de 
assistência do pré-natal, sendo que cerca de 50 mil 
jovens e adolescentes morrem no Brasil por causas 
ligadas à gravidez, parto e puerpério.

O enfermeiro desempenha diversas funções, 
entre elas estão de aconselhar e informar às mulheres 
e suas famílias a respeito de como é o processo de 
gravidez e assegurar os direitos da gestante. Além dis-
so, é atribuída ao enfermeiro fazer anamnese, exame 
físico e solicitação de exames de mama, além de ori-
entar ao preparo das mamas e aos cuidados que se 
deve ter no período do pré-natal. 

Conclusões 
Diante dos fatos abordados, pode-se concluir 

que o pré-natal surgiu como uma forma de minimi-
zar os achados físicos relacionados à gestação. Tal 
medida é de suma importância, uma vez que é capaz 
de reduzir as taxas de doença perinatal, incapacita-
ção e morte da gestante e/ou feto, por identificar 
possíveis fatores de risco e implantar medidas que 
reduzam tais fatores, diminuindo consequentemente 
resultados ruins. Além disso, o pré-natal proporciona 
uma maior segurança e tranquilidade à gestante por 
ter todas as suas dúvidas sanadas.

A partir desse retrospecto, o enfermeiro 
tem papel fundamental em aconselhar, educar e 
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apoiar a gestante e os seus familiares, quanto aos 
eventos relacionados a importância do acompan-
hamento pré-natal. Assim, considerando que a 
gravidez é uma evolução fisiológica do processo 
vital, que pode afetar de modo positivo ou nega-
tivo a mulher, o seu feto e seus familiares, o enfer-
meiro está diretamente envolvido, com o objetivo 
de proporcionar uma gestação sem complicações 
e um nascimento saudável.
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Resumo: 
Para garantir o processo de construção e 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) 
foi necessário promover a reorientação das práti-
cas dos profissionais de saúde nos serviços. Nesse 
cenário, surgia a necessidade de mudanças nos cur-
sos de graduação de saúde, dentre eles, o de Enfer-
magem. A presente pesquisa buscou conhecer os 
principais desafios impostos pelo SUS à formação 
do enfermeiro. O estudo descrito trata-se de uma 
pesquisa de revisão da literatura científica através 
das bases de dados Bireme, Lilacs e Scielo, por ar-
tigos científicos publicados nos últimos cinco anos 
que discutissem aspectos referentes à formação 
profissional no contexto do SUS. Ao todo, foram 
identificados e lidos 25, considerados elegíveis 
para cumprir com o objetivo dessa revisão. Após 
a criação do SUS as Instituições da Educação Su-
perior passaram a ter importante papel no ensi-
no-aprendizagem do enfermeiro para orientar na 
formação profissional visando os princípios do 
novo sistema. Os desafios na formação em enfer-
magem estão em construir um profissional, com 
competências e habilidades técnicas/científicas 
para intervir nos serviços de saúde. Está em for-
mar um enfermeiro crítico, reflexivo e que consiga 
aliar a teoria com a prática sem comprometer os 
princípios científicos, mas que seja criativo e apre-
nda a adaptar-se às singularidades e complexidade 
das situações. 

Introdução
A criação do Sistema Único de Saúde – SUS 

através da Constituição Federal de 1988 represen-
tou uma conquista democrática brasileira trazendo 
um novo contexto político e social para a assistên-
cia a saúde no país (COSTA, MIRANDA, 2010). 

Nesse cenário, surgia a necessidade de mu-
danças nos cursos de graduação de saúde, den-
tre eles, o de Enfermagem. A formação do en-
fermeiro que até então era predominantemente 
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voltada às exigências médicas e hospitalares, passa 
incluir conteúdos direcionados à saúde coletiva. 
Essas mudanças recaíram para as Instituições de 
Ensino Superior (IES) que precisaram redefinir o 
processo de educação e a adaptação dos currícu-
los a partir dos projetos pedagógicos para formar 
profissionais qualificados e comprometidos a for-
talecer o sistema. (SILVA; RODRIGUES, 2010)

As Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Enfermagem (DCN/
ENF) implementadas pela resolução n°3/2001 
do Conselho Nacional de Educação, desencadeou 
um novo movimento de reestruturação de cur-
rículos. Denotam um novo perfil de profissional 
e de abordagem no processo saúde-doença, volta-
da, sobretudo, para a realidade da população e de 
modo coerente com os pressupostos do SUS. 

Materiais e métodos
O estudo descrito trata-se de uma pesquisa 

de revisão da literatura científica. Foram utilizados 
três descritores: [Enfermeiros OR Enfermagem] 
AND [Formação OR Graduação] AND [Sistema 
Único de Saúde].  As bases de dados foram con-
sultadas no período de agosto a setembro de 2015 
e foram utilizadas: Bireme, Lilacs e Scielo.

Foram adotados como critérios de inclusão ar-
tigos científicos publicados no período de 2010 a 2015, 
no idioma português e que discutissem aspectos refer-
entes à formação profissional no contexto do SUS. 
Dos 44 artigos encontrados, 25 foram considerados 
elegíveis para cumprir com o objetivo dessa revisão. 

Resultados e Discussão 
Após a criação do SUS, em 2001, surge o 

Parecer 1133 do Conselho Nacional de Educa-
ção, reforçando a necessidade da articulação entre 
Educação Superior e Saúde, na formação geral e 
específica dos egressos e profissionais com ênfase 
na promoção, prevenção, recuperação e reabilita-
ção da saúde. (COSTA, MIRANDA, 2010). Ainda 
em 2001, foi aprovada a Resolução CNE/CES Nº 
03 que definiu as Diretrizes Curriculares Naciona-
is para os Cursos de Graduação em Enfermagem. 

As Instituições de Ensino Superior – IES 
passou a ter o grande desafio de adequar novos 
currículos a partir dos projetos pedagógicos, pro-
movendo a formação de profissionais qualifica-
dos e comprometidos em efetuar as mudanças 
necessárias para o fortalecimento do SUS. A per-
spectiva na formação de profissionais em saúde 
vem passando por severas críticas e discussões no 
decorrer dos anos e sofrendo grandes alterações, 
principalmente após a institucionalização da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 
e da regulamentação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais – DCN.  (COSTA; MIRANDA, 2010)

O artigo 3º das Diretrizes Curriculares Na-
cionais para o Curso de Graduação em Enferma-
gem estabelece, para o graduando em enfermagem, 
a construção de um perfil generalista, humanista, 
crítico, reflexivo, ético, qualificado para o exercício 
da profissão com responsabilidade social, compro-
metido com a cidadania e promovendo a integrali-
dade da saúde. 

Com isso as IES têm a necessidade e o de-
ver de formar profissionais enfermeiros capacita-
dos para atender a população com ênfase no SUS, 
na integridade da atenção e na humanização do 
atendimento, havendo a possibilidade de mudar 
o perfil do futuro profissional por meio da con-
strução de estratégias com base nas diretrizes do 
Sistema.

Conclusões 
São muitos os desafios encontrados na con-

strução de uma articulação entre as Instituições de 
Ensino Superior e a rede do SUS, onde é evidente 
o descompasso entre a formação profissional e as 
reais necessidades do Sistema com as DCN/ENF. 
(FERNANDES, 2013). Nos currículos dos cursos 
da área de saúde, em particular o de enfermagem, 
é possível visualizar a verticalização dos conteú-
dos e a ausência de transdisciplinaridade. Como 
agravante, a estrutura curricular apresenta um 
descompasso entre as disciplinas da área clínica/
individual, na área epidemiológico-coletiva e a dis-
tribuição das unidades de estudo curriculares. O 
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ideal seria uma distribuição regular dos currículos 
formativos, procurando assim contemplar tanto 
a formação crítica quanto a formação técnica do 
aluno. (COSTA; MIRADA, 2010)
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Resumo: 
Um estudo de caso realizado na Unidade 

de Terapia Intensiva de um hospital de referên-
cia do estado de Sergipe, baseado na aplicação 
da Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE), com o intuito de evidenciar a importância 
do instrumento no direcionamento e individual-
ização dos cuidados. Foi selecionado um paciente 
da UTI para a aplicação da SAE, o qual foi vítima 
de Traumatismo Crânioencefálico (TCE) e que 
desenvolve como complicação a Pneumonia As-
sociada a Ventilação Mecânica (PAVM). A UTI é 
um setor do hospital onde se encontram pacientes 
críticos que necessitam de cuidados especializados 
e individualizados, e a SAE direciona esses cuida-
dos, porém é muito ignorado por falta de conhe-
cimento ou interesse por parte dos enfermeiros, o 
que acarreta um déficit na qualidade da assistência 
dos pacientes.

Introdução 
A Sistematização da Assistência de En-

fermagem (SAE) é um instrumento privativo do 
enfermeiro que é utilizado para o direcionamento 
dos cuidados do paciente, onde são identificados 
diagnósticos baseados nas necessidades humanas 
básicas do cliente. Nas UTI’s a SAE é de extrema 
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importância porque torna o cuidado humanizado, 
não apenas tratando a patologia do paciente, mas 
também cuidando do cliente de forma individual 
e específica. O TCE, é uma patologia facilmente 
encontrada nas UTI’s, ele é resultado de uma de-
saceleração de alta energia, que pode ser de nature-
za congênita ou degenerativa. O rebaixamento do 
nível da consciência é um dos fatores de risco para 
os clientes com TCE, sendo que se faz necessário 
a utilização de uma via aérea definitiva para que 
as lesões primárias sejam reparas e as funções 
cerebrais sejam recuperadas. Nas UTI’s o uso do 
suporte ventilatório invasivo é muito comum em 
clientes que apresentam TCE, o que gera um risco 
para o desenvolvimento PAVM, já que o mesmo 
está com uma imunidade deprimida. O risco para 
que isso ocorra varia de 1% a 3% para cada dia 
que o cliente permanece em ventilação mecânica, 
o que resulta em uma incidência que varia de 9% a 
68% para que a PAVM se desenvolva. A enferma-
gem tem papel relevante na prevenção da PAVM 
porque é da categoria o papel de intervir para que 
essa complicação não ocorra.

Materiais e métodos 
Consistiu em um estudo de caso clínico 

realizado na graduação de Enfermagem da Uni-
versidade Tiradentes na disciplina Enfermagem na 
Saúde do Adulto 1.

 Foi selecionado um paciente da unidade 
de terapia intensiva de um hospital de referência 
do estado de Sergipe durante o período do mês de 
outubro do ano de 2014, para aplicação e imple-
mentação da SAE, onde foram identificados os 
diagnósticos de enfermagem principais. 

Resultados e Discussão 
Um homem pardo, 27 anos, portador 

da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(SIDA), deu entrada em um hospital de referên-
cia no dia 07/10/2014 na Ala vermelha vítima 
de espancamento,  transferido para a UTI no 
mesmo dia onde foi diagnosticado com  TCE, 
foi realizada drenagem de hematoma na região 

zigomática e como complicação da internação 
desenvolveu PAV. Ao exame físico foi respon-
sivo a estímulos motores, porém não colabo-
rativo, hematomas em pálpebras e em região 
zigomática, abertura ocular espontânea, pupi-
las isocóricas com miose, murmúrios vesicula-
res presentes, com roncos em base pulmonar 
esquerda, em uso de fralda e sonda vesical de 
demora, drenando 50 ml de urina concentrada 
com presença de pequena quantidade de sangue 
na extensão da bolsa coletora. Após a coleta 
de dados e a aplicação da SAE foram traçados 
quatro diagnósticos de enfermagem para o cli-
ente, onde foi notado um diagnóstico principal 
e três secundários, o diagnóstico principal foi: 
risco de perfusão tissular cerebral ineficaz, e o 
diagnósticos secundários foram: desobstrução 
ineficaz de vias aéreas, mobilidade no leito prej-
udicada e ventilação espontânea prejudicada. 
Onde estes possuem como intervenções: avaliar 
estado neurológico, aspirar conforme necessi-
dade, auscultar sons pulmonares antes e depois 
da aspiração, monitorar a condição de oxigênio 
e hemodinâmica antes, durante e após a aspi-
ração, oferecer oxigenação adequada, manter 
cabeceira em Fowler, avaliar sons respiratórios, 
auxiliar nas mudanças periódicas de decúbito e 
nas necessidades relativas à nutrição, elimina-
ção, hidratação e higiene pessoal e promover 
conforto.

 
Conclusões 

Durante a aplicação a SAE o enfermeiro 
deve manter a individualidade do cliente, atenden-
do as suas necessidades específicas, fazendo com 
que as intervenções de enfermagem sejam eficazes 
para que o seu prognóstico seja o melhor possível, 
evitando assim uma maior permanência do cliente 
na UTI, diminuindo os riscos de infecção e os cus-
tos hospitalares. Na elaboração dos diagnósticos o 
enfermeiro deve focar nos diagnósticos principais 
do cliente, para que as necessidades daquele mo-
mento sejam atendidas com prioridade, fazendo 
com que a assistência tenha eficiência.
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Resumo:
Os Eventos Adversos (EAs), são erros in-

desejáveis que ocorrem no âmbito de assistência 

a saúde que podem afetar e até comprometer o 
paciente assistido. A enfermagem está diretamente 
ligada com a diminuição e abolição desses eventos, 
através da qualidade e aperfeiçoamento do serviço 
prestado. 

Introdução 
A qualidade da assistência e a segurança do 

paciente é o fator primordial de qualquer institu-
ição de saúde mundialmente, porém há complica-
ções indesejáveis que causam dano a saúde, decor-
rentes do cuidado prestado ao paciente, o que é 
conhecido como eventos adversos (EAs). 

Segundo Mendes, et,al (2005), a segurança 
do paciente era esquecida, mas com o decorrer dos 
anos foram realizados estudos que revelam que a 
higiene das mãos esta diretamente ligado com o 
fator infecção, onde em 1854 Florence Nightin-
gale se preocupou com a má higiene, sublevando a 
atenção hospitalar.

 A quantidade de EAs era tão grande que 
fez-se repensar sobre os modelos assistenciais uti-
lizados, com isso a Organização Mundial de saúde 
(OMS) criou um programa de trabalho com o ob-
jetivo de avaliar a segurança do paciente nos ser-
viços de saúde, chamado Aliança Mundial para a 
Segurança do Paciente (World Alliance for Patient 
Safety). Após a criação, outros programas foram 
aparecendo, onde todos tinham o mesmo objetivo, 
o bem-estar do paciente. (DUARTE, et.al 2015).

Os EAs, devem ser notificados no NO-
TIVISA (Sistema Nacional de Notificações para a 
Vigilância Sanitária), que é um sistema informativo 
na plataforma Web, onde encontra-se notificações 
como incidentes durante procedimento cirúrgico, 
queda do paciente, úlcera por pressão, erros de 
medicação apenas quando houver dano à saúde, 
EAs decorrentes do uso de artigo ou equipamen-
to médico-hospitalar, reação transfusional, EAs 
decorrente de um uso de produto cosmético ou 
produto saneante. (BRASIL, 2013).

Apesar dos avanços tecnológicos e do pro-
fissionalismo, o erro humano está sempre pre-
sente. Segundo Duarte, et.al (2015), os EAs são 
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a forma mais simples de se reconhecer o erro 
quantitativamente, pois causam danos e são mais 
facilmente identificados. Com isso, observa-se que 
o profissional de saúde tem que estar ciente dos 
riscos transferidos aos pacientes, se precavendo 
diariamente.

Materiais e métodos 
O estudo trata –se de uma revisão bibliográ-

fica a partir de artigos e periódicos nacionais, dis-
ponibilizados nas redes de dados da internet, entre 
os anos de 2005 a 2015, tendo como base de dados: 
Scielo, artigos de pesquisa, Biblioteca Virtual de 
Saúde e Sistemas de notificações encontrados on-
line gratuitos e disponibilizados de maneira integral.

 Foi realizada uma análise dos artigos sele-
cionados. Buscou-se entender a definição de even-
tos adversos, especificando os que mais ocorrem 
na inadequação da qualidade do serviço prestado, 
o papel do enfermeiro e a segurança da assistência, 
todos em prol do cuidado ao paciente assistido.

 O presente artigo satisfaz os critérios e 
normas éticas por completo, não necessitando da 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
para a sua construção por se tratar de uma re-
visão bibliográfica e levantamento de dados, sem 
envolver seres humanos em nenhuma fase da sua 
produção.

Resultados e Discussão 
A qualidade do cuidado à saúde está ligada 

cada vez mais a questão dos EAs. Segundo Duarte, 
et,al (2015), além da insegurança do cliente, há um 
prejuízo financeiro para a instituição devido ao 
maior tempo de estadia do paciente. Estudo iden-
tifica que o valor gasto com internações hospitala-
res é 200.5% maior na ocorrência de eventos do 
que nas internações sem eventos, além do tempo 
de internação ser em média, 28 dias a mais.

 Duarte, et. al (2015) descreve os princi-
pais EAs descritos na literatura, demonstrando na 
tabela a seguir:

Tabela 1

Tipos de Eventos Adversos Eventos adversos descritos 
na literatura

Eventos adversos relacio-
nados à administração de 
medicamentos

Omissão de medicamen-
tos, erros no preparo do 
medicamento, erros no 
horário de administração, 
dose do medicamento ina-
dequada e erros na técnica 
de administração.

Eventos adversos rela-
cionados à vigilância do 
paciente

Queda do paciente; perda 
e retirada de cateteres, 
sondas e drenos.

Eventos adversos relacio-
nados à manutenção da 
integridade cutânea

Não realização de mudan-
ça de decúbito; posicio-
namento inadequado do 
paciente no leito, podendo 
causar úlcera por pressão.

Eventos adversos rela-
cionados aos recursos 
materiais

Falta de equipamentos; 
equipamentos com defeito.

Fonte: DUARTE, S.C.M.;et.al. (2015).

Englobando os estudos nota-se que os 
eventos adversos relacionados à vigilância do 
paciente são os que mais ocorrem. A retirada de 
cateteres, sondas e drenos não programada au-
menta o risco de um evento indesejável, seguido 
do manuseio desses equipamentos pelos profis-
sionais de saúde que deve ser realizado de maneira 
correta. A queda, ocorre com frequência e está 
ligada com a qualidade de segurança da assistên-
cia prestada ao paciente, podendo causar compli-
cações na integridade física e emocional. O erro 
na administração de medicamentos ocorre com 
frequência em muitas instituições de saúde, sendo 
de direta responsabilidade da equipe de assistência. 
(NASCIMENTO, et.al 2008)

 Segundo Françolin et.al (2015), o enfer-
meiro é líder e necessita gerenciar, orientar, su-
pervisionar, motivar e facilitar o processo de 
identificação de EAs, promovendo melhorias na 
assistência, comparando e mensurando os fatos e 
consequências. A ocorrência desses eventos pode 
levar a processos judiciais, causando muitas vezes 
a omissão dos profissionais e, com isso, atrapal-
hando o processo de progresso da segurança do 
paciente.
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 Conclusões 
O estudo possibilitou o entendimento dos 

eventos adversos em instituições de saúde e como 
eles afetam o profissional e a assistência ao paciente. 

 Françolin et.al (2015) observa que a cria-
ção de programas de qualidade pode auxiliar a in-
stituição de conhecer seus serviços.  O gestor de 
cada instituição deve realizar planos de estratégias 
e aprimorar habilidades e conhecimento da sua 
equipe, diminuindo erros, pois são o fator primor-
dial e essencial para melhoria assistencial. 
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Resumo:
Introdução: No mundo, a violência no 

trânsito configura-se um problema grave de saúde 
pública, causa incapacidades permanentes e tem-
porárias, bem como compromete a qualidade 
de vida (QV) das vítimas. Muitas vezes as lesões 
psíquicas transcendem as sequelas físicas e com-
prometendo o domínio psicológico. Objetivo: 
Avaliar o impacto emocional na QV de vítimas 
de violência no trânsito Método: Trata-se de uma 
pesquisa descritiva de caráter longitudinal e quan-
titativa, realizada em um Hospital da Região Cen-
tro-Sul de Sergipe, aprovada pelo CEP/UFS, sob o 
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parecer CAAE nº 33657014.7.0000.5546. A coleta 
de dados foi realizada em 2014 e 2015, por meio 
da aplicação de um questionário semiestruturado 
de caracterização e do Whoqol-bref  para avaliação 
da QV, após anuência verbal e assinatura do termo 
de consentimento livre e esclarecido. Resultados: 
Foram incluídas 73 vítimas de trauma por aciden-
tes de trânsito, evidenciou-se que a maioria era 
homens (86,3%), com idade média de 34,9 anos. 
Os resultados do whoqol-bref demonstraram que 
as vítimas em sua maioria, classificaram sua QV 
como “boa ou muito boa” (76,9%) e sentiram-se 
“satisfeitas ou muito satisfeitas” com sua saúde. 
Anterior ao trauma, (5,9%) relatou sentir dor e 
desconforto decorrente de outra comorbidade. 
Após o trauma 69,2% informaram dor e descon-
forto, tornaram-se dependentes de medicamentos 
ou de tratamentos (67,5%) e referiram sentimento 
negativo (35,3%). Conclusão: Sugere-se que os 
acidentes de trânsito causam sérios danos a saúde 
psíquica e emocional dos pacientes.

Introdução 
A violência no trânsito tornou-se um 

problema grave e negligenciado de saúde pública 
global, estima-se que no mundo cerca de 1,24 mil-
hões de vítimas evoluem a óbito ao ano devido ao 
trauma, com uma média de 3.400 casos por dia. 
Destaca-se que que aproximadamente 50 milhões 
apresentam alguma lesão temporária ou definitiva 
(WHO, 2013). O impacto causado na QV das víti-
mas de violência no trânsito não se limita a lesões 
ou incapacidades físicas, havendo prejuízo a saúde 
mental (MESQUITA, 2011).

Materiais e métodos 
Trata-se de uma pesquisa descritiva, lon-

gitudinal e quantitativa, realizada em um Hospi-
tal da Região Centro-Sul de Sergipe, aprovada 
pelo CEP/UFS, sob o parecer CAAE nº 
33657014.7.0000.5546. Foram incluidas vítimas de 
acidentes de trânsito, com idade igual ou superior a 
18 anos, que permaneceram internadas por tempo 
igual ou superior a 24 horas. A coleta de dados foi 

realizada entre novembro de 2014 e maio de 2015, 
por meio da aplicação de um questionário semies-
truturado de caracterização e do Whoqol-bref  para 
avaliação da QV, após anuência verbal e assinatura 
do termo de consentimento livre e esclarecido. A 
partir de 90 dias da alta hospitalar houve contato 
telefônico para reaplicação do whoqol-bref.

Resultados e Discussão 
Pesquisa realizada com 73 vítimas de 

violência no trânsito evidenciou que a grande 
maioria era homens (86,3%), com idade média 
de 34,9 anos, estado civil solteiro ou nunca se 
casou (47,9%), exercia atividade laboral como 
autônomo (75%), cujo acidente ocorreu no 
município de Lagarto (30,1%). Eram condu-
tores (60,3%) de motocicleta (82,2%). Pesquisas 
apontam maior prevalência do gênero mascu-
lino e faixa etária de jovem adulto (ALENCAR, 
LIMA, et all 2014; BRASIL, 2013).  

No tocante a avaliação da qualidade de 
vida observou-se que os domínios físico, psi-
cológico, relação social e meio ambiente, haven-
do maior predominância o fator físico (16,88%), 
seguido pelo meio ambiente (16,30%) e psi-
cológico (15,84%). 

As vítimas declaram que avaliavam QV 
consideram ter “Muito boa” QV (34,0%), quanto 
ao grau de satisfação com a saúde (31,9%) afir-
mam estar muito satisfeitos. No que se refere aos 
fatores específicos do instrumento WHOQOL-
bref, (69,7%) afirmam ter sentimentos positivos 
com o decorrer da vida diária, (18,6%) alegam 
sentir sentimentos negativos durante a vida diária 
e 76,9% afirmam ter QV.

No seguimento avaliação na admissão hos-
pitalar predominou o domínio psicológico, após 
o trauma apenas (2,7%) consideram ter uma QV 
“Muito boa” e estavam insatisfeitos com a própria 
saúde. No período pós-trauma julgam ter sentimen-
tos negativos e apenas (43,5%) julgam possuir QV.

Após 90 dias houve a reaplicação do ques-
tionário evidenciou que o domínio relação social era 
predominante, seguido pelo domínio psicológico. A 
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avaliação da QV (16,7%) consideram ter “Muito 
boa”, sendo que (11,1%) estão muito satisfeitos 
com a saúde. No período dos 90 dias as vítimas 
julgaram ter sentimentos positivos (75,69%), sendo 
assim (28,57%) apresentam ter sentimentos negati-
vos, já (61,11%) consideram ter QV.

Estudos mostram semelhança da depre-
ciação na QV das vítimas de acidente de trânsito, 
no seguimento psicológico (WANG, et all, 2005; 
ALVES et al., 2009). 

Conclusões 
A violência no trânsito causam impactos 

perceptíveis na QV das vítimas, principalmente 
dos domínios psicológicos, havendo prejuízo a 
saúde mental.  
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Resumo: 
As doenças ocupacionais são conceituadas 

como aquelas diretamente ligadas à condição de 
trabalho desenvolvida pelo empregado ou mesmo 
devido a determinadas situações de cunho pessoal 
enfrentadas pelo colaborador diariamente, que po-
dem afetar a atividade laboral. Nos dias de hoje é 
crescente a atenção às saúdes mental e física e à 
segurança do trabalhador. Atuar na prevenção é o 
meio mais eficaz e benéfico de reduzir as doenças 
ocupacionais, tanto para empregador, como para o 
empregado e até mesmo para o governo. As doen-
ças ocupacionais podem ser em decorrência dos 
riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos 
ou do trabalho. Com o intuito de manter a segu-
rança e minimizar quaisquer riscos de doença ocu-
pacional ou acidente laboral, tanto o empregador 
quanto o colaborador precisam estar vigilantes e 
cumprir o que dispõem as normas de saúde e se-



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 1046 ]

gurança, levando em consideração as instalações 
do ambiente de trabalho. Para tanto, é essencial 
que toda empresa tenha pleno conhecimento das 
exigências normativas pertinentes, no intuito de 
proporcionar aos seus empregados a proteção ad-
equada e evitar a incidência de possíveis acidentes 
e doenças. 

Introdução 
Este trabalho objetiva fornecer questões teóri-

cas, metodológicas e práticas que abarcam a tratativa 
da avaliação da saúde ocupacional e a sua importân-
cia para a qualidade de vida dos empregados.

A evolução das questões relativas à saúde 
e segurança ocupacional data da revolução indus-
trial, onde a principal preocupação era a repara-
ção dos danos à saúde física do empregado. De-
sta forma, hodiernamente, a avaliação da saúde 
ocupacional do trabalhador pode ser vista como 
principal meio de fornecimento de orientações as 
quais serão essenciais aos procedimentos de saúde 
e segurança no meio ambiente do trabalho. 

Revisão de literatura
Com o objetivo de obter um aprofundamento 

teórico sobre o tema apresentado, foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica em livros, aliada a pesquisa de 
campo e documental na empresa pesquisada.

Para o levantamento de dados, foi realizada 
a primeira visita ao restaurante no mês de abril do 
corrente ano, onde foi feita a vistoria do local, das 
instalações, equipamentos de proteção e do am-
biente de forma geral, e a segunda, onde foram 
aplicados questionários aos funcionários e aos 
proprietários.

- Caracterização da empresa
O restaurante localiza-se no Bairro 13 de Jul-

ho, na cidade de Aracaju/SE, em uma zona próxima 
de residências e comércios. Todas as preparações 
são produzidas na própria unidade e oferecidas no 
sistema de self-service aos clientes. A organização 
da empresa possui uma estrutura de setores simples, 
porém com bastante funcionalidade. 

Resultados e Discussão
Ao final dessa pesquisa foi possível perce-

ber que a empresa possui condições satisfatórias 
de ordem, arrumação e limpeza, bem como todas 
as áreas de circulação estão desobstruídas. En-
tretanto não está de acordo coma  NR-11, já que 
não há área de circulação delimitada no piso.

Os EPI’s utilizados são adequados aos ris-
cos existentes, estando a empresa também equi-
pada com um kit de primeiros socorros.

Com relação as instalações elétricas as mes-
mas encontram-se de forma correta, bem como as 
maquinas utilizadas na empresa possuem dispositi-
vos de segurança adequados. (GONÇALVES, 2006).

A questão de proteção contra intempéries 
não se aplica ao estabelecimento. Já com relação a 
situações de emergência, o restaurante possui por-
tas de emergência, as mesmas se encontram desob-
struídas, destrancadas e abrem no sentido da saída. 
Todos os extintores encontram-se dispostos de for-
ma apropriada e dentro do prazo de validade.

As condições de higiene sanitária e confor-
to são muito satisfatórias, inclusive a ventilação do 
local é apropriada.

A empresa não precisa constituir SESMT 
- Serviço Especializado em Engenharia de Se-
gurança e em Medicina do Trabalho por possuir 
menos de 50 (cinquenta) funcionários. Com rela-
ção a CIPA - Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes, empresa que possui entre 20 e 29 fun-
cionários no estabelecimento, não existe a necessi-
dade de constitui-la. Assim, podemos afirmar que 
a empresa segue as NR’s 4 e 5 (PEREIRA, 2005).

O PPRA - Programa de Prevenção dos Ris-
cos Ambientais e o PCMSO - Programa de Con-
trole Médico de Saúde Ocupacional encontram-se 
atualizados (ALMEIDA, 2011).

Os colaboradores da empresa, em sua total-
idade realizaram exames admissionais antes de ini-
ciar os trabalhos bem como todos realizam exames 
periódicos através da empresa (DIAS, 2011).

Os funcionários foram questionados sobre 
assuntos relativos a saúde e segurança no local de 
trabalho.
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Conclusões 
Ao cumprir rigorosamente as determina-

ções da legislação prevencionista, o empregador 
exerce uma influência direta no desempenho em 
segurança e saúde no ambiente de trabalho, reper-
cutindo no exercício da responsabilidade social, 
bem como na diminuição dos gastos direta e indi-
retamente ligados à de saúde e segurança.

Entretanto, é de suma importância dis-
seminar uma cultura de atendimento às normas 
de saúde e segurança e fiscalização do seu cumpri-
mento entre seus empregados. Esta é a forma mais 
eficaz, beneficiando o trabalhador, o empresário e 
até mesmo o governo, seja com a redução dos al-
tos custos originados pelos acidentes de trabalho, 
seja pelos aspectos humanos e sociais que abarcam 
a situação. 

Assim as empresas devem assegurar que 
suas atividades sejam desenvolvidas de forma sal-
utar e segura para seus funcionários preenchendo 
os requisitos da legislação em vigência acerca da 
saúde e segurança laboral, sempre em atenção e 
cumprimento à Consolidação das Leis Trabalhis-
tas – CLT e às Normas Regulamentadoras – NRs.
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Resumo: 
A pesquisa com produtos naturais tem pro-

porcionado a descoberta de substâncias farmaco-
logicamente ativas de interesse terapêutico. Dev-
ido à expressivos efeitos adversos apresentados 
pelos fármacos analgésicos disponíveis no mer-
cado farmacêutico, surge o grande interesse dos 
pesquisadores na descoberta de novas substâncias 
provenientes de produtos naturais. Vários mode-
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los experimentais in vivo são utilizados na pesquisa 
de compostos com atividade analgésica. Várias das 
técnicas descritas utilizadas para um screening da 
atividade antinociceptiva são gerais e independem 
do composto a ser ensaiado. O objetivo desta re-
visão é apresentar os fundamentos dos principais 
métodos de avaliação da atividade antinociceptiva 
de produtos naturais. A pesquisa foi realizada nas 
bases de dados PubMed, Scopus, Web of  Science 
e Science Direct, usando diferentes combinações 
das seguintes palavras chave: experimental models, 
pain, medicinal plants, natural products e antino-
ciceptive activity. Apesar de, na maioria das vezes, 
não se chegar ao mecanismo de ação definitivo 
das substâncias analisadas, esses modelos experi-
mentais são de grande importância e representam 
o ponto de partida para a caracterização farma-
cológica de novos compostos capazes de agir so-
bre o curso da dor. 

Introdução 
As plantas são utilizadas de forma ampla 

como medicamento, sejam para uma simples dor de 
cabeça ou até mesmo condições mais graves. Como 
a dor é um sintoma comum a várias doenças e é a 
principal razão pela procura de tratamento especial-
izado (Silva et al., 2010), existe uma grande preocu-
pação em se descobrir medicamentos cada vez mais 
eficazes (Newman & Cragg, 2007). Considerando a 
ascensão da fitoterapia no Brasil nas últimas déca-
das e a necessidade da busca de substâncias com 
atividade analgésica que garantam uma terapia efi-
caz e segura para o tratamento da dor, o objetivo 
deste trabalho foi demonstrar, através de uma re-
visão de literatura, os modelos experimentais co-
mumente empregados para avaliação da atividade 
antinociceptiva de produtos naturais.   

Revisão de literatura 
Pesquisas etnofarmacológicas tradicionais 

no uso de plantas para o alívio da dor são vistas 
como estratégia produtiva e lógica na procura por 
novas drogas analgésicas. Nesse contexto, o uso 

experimental de animais apresenta-se como in-
strumento de grande valia na elucidação dos fenô-
menos clínicos, na tentativa de transpor o plano 
animal para o humano, buscando representar nos 
modelos, situações clínicas humanas com intuito 
de compreendê-las e exercer controle sobre elas 
(Castro-Costa; Santos; Castro-Costa, 2009).

Os estudos experimentais são na maio-
ria realizados em ratos e camundongos, sendo 
sempre levados em consideração os preceitos 
enunciados pelo Colégio Brasileiro de Experi-
mentação Animal (COBEA) e aprovados pelos 
comitês de ética em pesquisa das instituições 
(UNIT, por exemplo). Embora os animais sub-
metidos a um estímulo nociceptivo não tenham 
capacidade de se comunicar verbalmente quan-
do da ocorrência da dor, são capazes de exibir 
respostas comportamentais, motoras e fisiológi-
cas semelhantes às observadas em humanos. 
Essas respostas comportamentais são estudadas 
e comparadas na presença de drogas potencial-
mente analgésicas que interferem no processo 
fisiológico da dor, fornecendo assim um ponto 
de partida para a elucidação das vias de efeito 
antinociceptivo envolvidas e para caracterização 
de novas substâncias com potencial analgésico.

Resultados e Discussão 
Em cerca de 90% dos trabalhos publica-

dos nessa área, avaliam-se a hiperalgesia e a alo-
dinia, parâmetros que podem ser avaliados com 
métodos práticos, quantificáveis e também por 
serem sintomas semelhantes aos observados em 
humanos. O restante dos trabalhos (10%) dedi-
ca-se a descrever comportamentos espontâneos 
sugestivos de dor, como a retirada da cauda a 
partir de uma fonte de estímulo, observação 
de contorções musculares ou lambida da pata 
evidenciados em um período de tempo determi-
nado, locomoção reduzida ou agitação (Mogil & 
Crager, 2004).

Vários modelos animais são utilizados na 
pesquisa de compostos com atividade analgésica 
e/ou anti-inflamatória. Os mais utilizados são 
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o teste da formalina, contorções abdominais 
induzidas pelo ácido acético, teste da placa 
quente, teste de retirada da cauda (Tail-Flick) 
e teste de pressão crescente na pata (Von Frey 
eletrônico). Esses modelos animais são de ex-
trema importância e representam um ponto de 
partida para a caracterização farmacológica de 
novos compostos anti-inflamatórios e analgési-
cos (Lapa et al., 2007).

Conclusões
Os modelos experimentais utilizados em 

estudos antinociceptivos são considerados pela 
comunidade científica como eficientes para a aval-
iar o potencial antinociceptivo de produtos nat-
urais. Com a utilização desses testes, não é pos-
sível chegar ao mecanismo de ação definitivo da 
substância testada, no entanto, eles representam o 
início para a caracterização farmacológica de no-
vas drogas com potencial analgésico. 
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Resumo:
A higienização hospitalar consiste na utiliza-

ção de técnicas para a limpeza de ambientes desti-
nados ao cuidado e que faz parte de qualquer in-
stituição de saúde para se evitar contaminações e 
disseminação de infecções devido a alta carga mi-
crobiana presente nesses locais. O presente projeto 
traz a higienização hospitalar como uma solução 
paliativa, pois ela visa trazer melhorias à saúde, 
contribuindo para que um indivíduo que está ne-
cessitado dos serviços hospitalares não seja afeta-
do com uma possível infecção hospitalar causada 
pela falta de higienização. Objetiva-se identificar os 
procedimentos a serem seguidos para a higieniza-
ção hospitalar, diferenciar desinfecção de esteril-
ização e analisar as consequências provenientes da 
desinfecção hospitalar e/ou ausência da mesma. A 
metodologia baseou-se na busca de livros e artigos 
científicos para a construção e elaboração das ideias 
a serem apresentadas. Foi obtido como resultado a 
percepção à cerca da frequência para realização de 
procedimentos destinados a uma correta higieniza-
ção hospitalar que se estabelecerá de acordo com a 
área a qual visa eliminar a sujidade e, consequente-
mente, os microrganismos que podem desencadear 
infecções, assim como esclarecimentos a cerca da 
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distinção de algumas terminologias referentes ao 
conteúdo abordado e da classificação de áreas físi-
cas hospitalares. Pôde-se concluir que apenas com 
a higienização não é possível extinguir o risco de 
infecções hospitalares, entretanto, não se pode de-
ixar de levar em consideração a parcela de respon-
sabilidade relacionada aos padrões de assepsia e de 
higiene do ambiente hospitalar.

Introdução
O presente estudo aborda a higienização 

hospitalar como a responsável pela preparação de 
um ambiente que proporciona segurança e contri-
bui para a qualidade dos serviços a serem realiza-
dos. O tema levantado possui grande importância 
por alertar e orientar sobre os cuidados que devem 
ser tomados acerca da higienização hospitalar, que, 
além de prevenir infecções hospitalares, também é 
responsável por conservar equipamentos e preve-
nir acidentes de trabalho.

Segundo ANDRADE (2000), o meio am-
biente hospitalar, incluindo tudo que cerca o pa-
ciente, conserva íntima relação com as infecções 
hospitalares, podendo oportunizar diversas for-
mas de contaminação. Embora as principais cau-
sas de infecção hospitalar estejam relacionadas 
com o doente susceptível à infecção e com os mé-
todos terapêuticos utilizados, não se pode omitir a 
parcela de responsabilidade alusiva aos padrões de 
assepsia e de higiene do ambiente hospitalar. 

A higienização hospitalar pode ser feita 
de diferentes formas e possui grande importân-
cia, pois, a ocorrência de uma infecção depende 
não apenas de um patógeno, como também de 
um hospedeiro e de um meio ambiente adequa-
do para a sua proliferação. Deve-se atentar, pois, 
o hospital é um local em que a disseminação de 
microrganismos é consideravelmente favorável e o 
hospedeiro, nesse caso, o indivíduo necessitado de 
cuidado, significativamente mais susceptível. 

Materiais e métodos 
A metodologia baseou-se na busca de livros 

e artigos científicos para a construção e elaboração 

das ideias a serem apresentadas, adquirindo-se as-
sim, fundamentos teóricos para comprovação das 
mesmas e para propor respostas aos questionamen-
tos apresentados colaborando para que os possíveis 
leitores possam abranger seus conhecimentos acer-
ca do tema tratado e assim os convençam sobre a 
real importância do conteúdo desenvolvido. 

Os cuidados paliativos foram definidos pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS)“como uma 
abordagem ou tratamento que melhora a quali-
dade de vida de pacientes e familiares diante de 
doenças que ameacem a continuidade da vida”. O 
presente projeto traz a higienização hospitalar 
como uma solução paliativa, pois ela visa trazer 
melhorias à saúde, contribuindo para que um in-
divíduo que está necessitado dos serviços hospi-
talares não seja afetado com uma possível infecção 
hospitalar causada pela falta de higienização. Além 
disso, um ambiente corretamente higienizado con-
tribui também para o bem-estar físico dos pacien-
tes, preservação de materiais e evita ainda alguns 
acidentes de trabalho. 

Resultados e Discussão 
A frequência da realização de procedimen-

tos para uma correta higienização hospitalar esta-
belecer-se-á de acordo com a área a qual objetiva-
se eliminar toda a sujidade e, consequentemente, 
os microrganismos que podem desencadear 
infecções. Essas regiões hospitalares são classi-
ficadas de acordo com o risco de transmissão de 
infecções para os pacientes em que nelas se en-
contram sendo classificadas em:áreas críticas, áreas 
semi-críticas e áreas não críticas.

A esterilização é muito frequentemente 
confundida com a desinfecção, mas conhecer as 
divergências entre elas é demasiadamente impor-
tante na hora de realizar a higienização hospitalar 
adequada a cada procedimento. De acordo com 
as terminologias em saúde a esterilização é o pro-
cesso de destruição de todas as formas de vida mi-
crobiana, enquanto a desinfecção é o processo de 
destruição de microorganismos patogênicos em 
forma vegetativa, existentes em superfícies inertes.
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Em uma revisão integrativa foram ob-
servados seis artigos científicos que trazem a 
abordagem da condição microbiológica com 
e sem a presença da higienização em dife-
rentes superfícies hospitalares.Estudos que 
observaram a eficácia da limpeza terminal e 
desinfecção dos colchões constataram que o 
procedimento realizado não era eficaz, visto 
que as condições microbiológicas dos col-
chões, na maioria das vezes, eram mantidas 
após o procedimento. (OLIVEIRA et. al., 
2013). Quanto aos materiais de uso médico, 
foram feitos estudos com estetoscópio e após 
a análise de 300 estetoscópios foi constatada 
a contaminação de 87% dos mesmos, a eficá-
cia da desinfecção pôde, portanto, ser confir-
mada com o uso de álcool a 70%.  BARBOSA 
(apud, Maluf  et al., 2002).

Conclusões
Conclui-se que, apenas com a higieniza-

ção não é possível extinguir o risco de infecções 
hospitalares. Entretanto, mesmo que as princi-
pais causas de infecção hospitalar estejam rela-
cionadas com o doente susceptível à infecção e 
com os métodos terapêuticos utilizados, não se 
pode deixar de levar em consideração a parcela 
de responsabilidade relacionada aos padrões de 
assepsia e de higiene do ambiente hospitalar. 
Por isso, cabe aos profissionais da área da saúde 
manterem um nível maior de cuidado para com 
os clientes através dos procedimentos realizados 
de forma responsável através da utilização de 
precauções necessárias.
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INTRODUÇÃO:
Segundo o Ministério da Saúde, a alimen-

tação de crianças menores de dois anos deve ser 
cuidadosamente avaliada, pois esta faixa etária 
é a mais vulnerável para a ocorrência de desnu-
trição e deficiências nutricionais. Uma alimenta-
ção adequada tanto quantitativa como qualitati-
vamente, nos primeiros anos de vida, é essencial 
para o crescimento e desenvolvimento da crian-
ça, pois ela fornece ao organismo a energia e os 
nutrientes necessários para o bom desempenho 
de suas funções e para a manutenção da saúde. 
As carências nutricionais são uma das princi-
pais causas de risco morbimortalidade infantil 
(VILELA, 2008).

OBJETIVO
Avaliar as práticas alimentares de crianças 

de até dois anos de idade internadas em um hospi-
tal público do Nordeste do Brasil.
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MATERIAL E MÉTODOS
Estudo descritivo do tipo transversal, no 

qual foram estudadas 31 crianças de ambos os 
gêneros, internadas na pediatria de um hospital 
público do nordeste brasileiro, no período de 
fevereiro (2015). Os dados foram compilados 
dos protocolos do serviço de nutrição clínica 
do hospital (peso, estatura, diagnostico clínico, 
presença de comorbidades), as práticas alimen-
tares foram coletadas através da história dieté-
tica, no momento da admissão. No processa-
mento e analise dos dados, foi usado o software 
SPSS versão 15 e o ANTHRO com padrão da 
OMS, segundo o score z. Na analise estatística, 
utilizou-se o teste do Qui-quadrado de Pearson 
e intervalo de confiança de 95% (p< 0,05).

RESULTADO
No presente estudo, encontrou-se 58,1% 

de crianças do gênero masculino e 41,9% do 
gênero feminino. O diagnostico clínico mais 
prevalente foi pneumonia (48,4%); Observou-
se um importante percentual de desmame 
(22,6%) e uma reduzida prevalência de aleita-
mento materno exclusivo (9,7%). Entre as cri-
anças menores de 6 meses (n=15), 60% não 
eram amamentadas, 26,7% complementavam 
a amamentação com leite não humano e ape-
nas 13,3% estavam em amamentação exclusiva. 
Nas crianças de 6 a 24 meses, observou-se que 
26,6% só consumiam alimentos lácteos (leite 
não humano e mingau), 66,7% consumiam 
mingau e outros alimentos e 6,7% ainda per-
manecia com aleitamento materno exclusivo.

CONCLUSÃO
 As crianças estudadas mostraram práticas 

de aleitamento materno insuficiente, principal-
mente os menores de seis meses quando o aleit-
amento materno deve ser o alimento prioritário. 
Além disso, pode ser observado um consumo de 
alimentos lácteos em excesso principalmente os 
lácteos com farináceos.
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RESUMO: 
A ênfase desse trabalho bibliográfico, através 

de revisão literária é expor a crise microbiológica 
que acontece na área da saúde causada pelas super-
bactérias e suas ilhas de patogenicidade, em âmbito 
hospitalar. Apesar de serem microrganismos bas-
tante benéficos para a vida humana, eles também 
trazem malefícios através de suas infecções. Esses 
seres multirresistentes, com surtos cada vez mais 
frequentes e a cada dia mais resistente aos fárma-
cos que deveria combate-las que são os antibióticos, 
não havendo dispositivo para barrar sua dissemina-
ção dentro do organismo que ela infecta, podendo 
levar o paciente a uma septicemia e ainda aumentar 
o risco de espalhar esse gene de resistência para out-
ras bactérias diferentes, potencializando o aumento 
das infecções cruzadas.

INTRODUÇÃO
Desde a descoberta do primeiro antibióti-

co a penicilina, pelo cientista escocês Alexandre 
Fleming, em 1928, a área da saúde deu um salto 
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para tratar as infecções, na época o cenário era a 
2ª guerra mundial, salvando varias pessoas, o ser 
humano conseguiu ficar um passo a frente de um 
dos habitantes mais antigos da terra. Elas podem 
ser anaeróbicas ou não, em colônias ou sozinhas 
assim são as bactérias, seres minúsculos e invisíveis 
ao simples olhar humano, dotadas de estrutu-
ras adaptáveis a qualquer ambiente, encontram-se 
vários tipos delas dentro do corpo humano, che-
gando a ultrapassar o nosso numero de células, sua 
diversidade é tão grande que contabiliza apenas 
50% desse micro biótica fundamental para vários 
processos químicos. Entretanto algumas delas são 
altamente prejudiciais para a saúde, e para com-
bater sua proliferação e inativar suas toxinas, os 
antibióticos são usados, essa linha de medicamen-
tos pode ser sintética ou não, podem ter ação bac-
teriostática ou bactericida, agindo na inibição do 
metabolismo, proliferação ou morte das cepas.

REVISÃO DE LITERATURA
Bactérias com genes multirresistentes residem em 

hospitais
Já foram descritos nos hospitais brasileiros 

casos de infecções causadas por Staphylococcusaureus 
parcialmente resistentes aos antibióticos mais po-
tentes como a Vancomicina, e relatos da capaci-
dade que os Staphylococcus coagulasenegativa tem de 
desenvolver resistência. Assim há necessidade de 
uma identificação rápida e eficiente de todos os ca-
sos em que estes microrganismos se apresentam. 
Os Estreptococos foram os maiores causadores de in-
fecção hospitalar na era pré-antibiótica, causando 
surtos de infecção e morte de puérperas. Apesar 
de não ser atualmente uma importante causa de 
infecção hospitalar, provocam, no entanto, doen-
ças muito graves e muitas vezes letais, mesmo em 
pacientes imunocompetentes, sendo importante 
o rápido diagnóstico deste agente. Já os Enteroco-
cosapresentam importância crescente como causa-
dores de infecção hospitalar, pelo aparecimento de 
resistência quase total aos antibióticos tradicional-
mente utilizados para tratamento destas infecções. 
(ANVISA, 2004)

É ingênuo acreditar que a única influência 
da hospitalização sobre a doença é diminuir ou 
parar o seu progresso. A internação do paciente, 
em um hospital não é passaporte para a saúde. 
Muito pelo contrário, hospitais constituem uma 
forte e importante fonte de infecções, são verda-
deiras fortalezas das bactérias antibiótico-resis-
tentes, albergam uma grande variedade de micror-
ganismos, especialmente bactérias. Muitos destes 
agentes bacterianos, embora normalmente não 
patogênicos, são capazes de rapidamente sobre 
pujarem baixa resistência dos pacientes imuno-
deprimidos e podem causar doenças infeciosas. O 
crescente interesse, em estudar e melhor analisar 
o problema da infecção hospitalar, está voltado, 
principalmente, para o fenômeno das bactérias 
antibiótico-resistentes. (QUEIROZ, 2004)

Mecanismos de resistênciae medidas preventivas
A lei da sobrevivência é para todos os seres, 

incluindo as bactérias, sendo assim toda vez que se 
cria um novo mecanismo que afete qualquer parte 
de sua estrutura trazendo consequências negativas 
ao seu desenvolvimento, elas desenvolvem respos-
tas de contra ataque, seja ele de maneira natural ou 
adquirida, um desafio constante e difícil para as em-
presas farmacêuticas, pois elas vão continuar a criar 
estratégias para inativar à droga em consequência do 
contato de modo errado entre bactéria e antibiótico.  
Esse encontro é crucial, ou o antibiótico elimina a 
bactéria ou ele a torna mais forte e resistente. Essa 
resistência decorrente de mutações genéticas pode 
ser transferida facilmente entre bactérias de varias es-
pécies através do pili sexual na reprodução sexuada 
com transferência de plasmídeos e através da divisão 
binaria simples. Os principais mecanismos para surgir 
os tão temidos genes mutantes são: alteração no sitio 
da ação de ligação do antibiótico à bactéria (genes que 
criptografam um novo artefato que permuta o sitio de 
ligação), modificação na permeabilidade das estruturas 
envoltórias da célula, alterações nas porinas, bombas 
de efluxo (o ATB é ricocheteado para fora do meio 
intercelular bacteriano), mecanismo enzimáticos que 
alteram a estrutura química do antibiótico, decriptação 
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de enzimas que degradam os fármacos de alta potên-
cia torna-os inúteis contra uma infecção. A ANVISA 
(agencia nacional de vigilância sanitária) deve ser noti-
ficada parater maior conhecimento e elaborar novas 
formas de prevenção e não disseminar esses genes. 
Outra medida que teve bastante impacto na sociedade 
foi o maior controle com as vendas dos ATBs somente 
com a prescrição medida, evitando que a população se 
automedique com os fármacos errados. A higieniza-
ção das mãos é o método mais barato e eficaz quando 
o assunto é bactérias e infecções ato simples e rápido 
que maioria das pessoas não a mínima importância, 
mas com a pratica correta e com frequência, desse tal 
ato tem grande comprometimento na diminuição das 
infecções, principalmente no ambiente hospitalar, di-
minuindo os surtos existentes e evitando as famosas 
infecções cruzadas. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A nova era das superbactérias começou e 

os hospitais são os lugares onde mais acontece sua 
proliferação, por motivos diversos, entre eles o uso 
desenfreado de antimicrobianos seja como medida 
profilática ou não, contribuindo a cada dia com o 
surgimento de novos microrganismos com genes 
mutantes causando infecções graves de difícil 
tratamento, por se multiplicarem rapidamente, isso 
causa a crise que vivemos atualmente quando o re-
sultado dos swabs é positivo. 

Essas cepas já se tornaram comum nos grandes 
centros de tratamento nos países desenvolvidos, e como 
nos dia atuais tudo é globalizado, ate esses seres global-
izamos, o que é ruim para toda a população, seja qual 
for sua nacionalidade, pois afeta toda a saúde coletiva. 
O custo com a saúde aumenta, pois um paciente que é 
internado com um problema qualquer e adquire, por ex-
emplo, uma: Klebiseilla, Pseudômonas ou Estafilococos, sendo 
qual for a bactéria, sua estadia naquela instituição pode 
ate triplica dependendo de como seu sistema imunológi-
co estiver, do seu diagnostico e como essa infecção ira 
agravar seu quadro clinico geral, uma infecção hospitalar 
(IH)e qualquer tipo de infecção adquirida após a entrada 
do paciente em um hospital ou após a sua alta quando 
essa infecção estiver diretamente relacionada com a in-

ternação ou procedimento hospitalar, como, por exem-
plo, uma cirurgia, seja ela de pequeno ou grande porte. 
O setor onde esse cenário é mais observado fica na 
unidade de terapia intensiva (UTI), local onde se encon-
tra os pacientes mais críticos com diversos dispositivos 
invasivos: intubação com ventilação mecânica, cateter 
venoso central, sonda vesical, entre outros. Esses paci-
entes já estão mais susceptíveis a infecção recorrente por 
terem mais portas de entrada, sendo assim em setores 
como a UTI, centro cirúrgico, o cuidado das pessoas 
que manuseia tanto o interno quanto o meio que o ro-
deia deve redobra a atenção e cautela. Em indivíduos 
com essa fragilidade imunológica o risco de uma septi-
cemia acompanhada de óbito é muito alto

CONCLUSÃO
A responsabilidade social é a ferramenta 

mais eficaz para o controle da resistência bacte-
riana, afinal quem usa e abusa dos ATBs é nossa 
espécie e não as bactérias, elas apenas se adequam 
ao meio ameaçador a sua existência. Mas nem tudo 
esta perdido ainda há tempo para mudar a situação 
atual, se utilizarmos com mais senso critico as me-
didas já citadas, pois onde existir hospitais seja ele 
de grande médio ou pequeno porte esse mutantes 
geneticamente modificados encontrara uma brecha 
que favoreça sua proliferação e em consequência a 
perda eficaz dos fármacos levando a humanidade a 
um declínio negativo de mobilidade e mortalidade.
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Resumo: 
Diversas são as variáveis que podem interferir 

no rendimento de um mesatenista. Dentre elas, a ali-
mentação é considerada uma das mais importantes. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a ingestão de 
porções alimentares e as fontes de informação so-
bre nutrição dos atletas. A amostra foi composta por 
24 adolescentes, sendo 2 do sexo feminino e 22 do 
sexo masculino, e 18 adultos do sexo masculino. Os 
adolescentes tinham uma média de 13 e desvio pa-
drão (DP) de 2 anos  e 6,5 (DP: 4) horas de treino 
por semana, enquanto os adultos tinham uma média 
de 32 (DP:11) anos e 5 (DP:1,7) horas de treino por 
semana. Para avaliação da ingestão alimentar, foram 
utilizados dois recordatórios de 24 horas Também 
foi aplicado um questionário sobre as fontes de in-
formação sobre nutrição utilizadas pelos atletas. Foi 
verificado em ambosos grupos um elevado percen-
tual de indivíduos que apresentaram baixa ingestão 
de porções dos grupos dos cereais, frutas e hortaliças. 
Com relação ao consumo de carne e ovos, os grupos 
apresentaram alta prevalência de indivíduos acima 
das recomendações. Também foi verificado alto per-
centual de indivíduos que tiveram elevada ingestão de 
porções dos grupos dos óleos e gorduras e açúcares 
e doces. As maiores fontes de informação sobre nu-
trição dos adolescentes foram de parentes, enquanto 
nos adultos, a mais citada foi à internet. Ambos os 
grupos apresentaram inadequações na ingestão de 
porções alimentares e relataram utilizar fontes de in-
formação sobre nutrição de baixa confiabilidade. 

.
Introdução 
O tênis de mesa cativa tanto aos praticantes 

quanto ao público que aprecia um jogo de rapidez 
e raciocínio. É um esporte de agilidade, reflexo e 
pensamento rápido. A modalidade depende de fa-
tores externos como tempo, espaço, velocidade, 
concentração (GOULART, 2012).

Diversas são as variáveis que podem inter-
ferir no rendimento de um mesatenista. Dentre 
elas, a alimentação é considerada uma das mais 
importantes. O gasto energético de treinamentos e 
competições requer que os atletas consumam uma 
dieta balanceada em nutrientes, a fim de aperfeiçoar 
a produção de energia, reduzir o risco de lesões e 
infecções, estimular a síntese proteica, recuperar os 
estoques de glicogênio muscular e hepático, contri-
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buindo assim, para melhores adaptações no exercí-
cio (NICASTRO e colaboradores, 2008).

Uma série de trabalhos verificaram inad-
equações nutricionais na alimentação de atletas 
de diferentes modalidades, independente da faixa 
etária (FORTES e colaboradores, 2012; COELHO 
e colaboradores, 2009). No entanto, a literatura 
científica envolvendo mesatenistas ainda é escassa.

Segundo Sichieri (1996), as pesquisas têm 
mostrado que grandes partes dos atletas apresentam 
uma má alimentação, provavelmente por possuírem 
um baixo conhecimento em nutrição, em função da 
utilização de fontes de informação inadequadas, Isso 
pode resultar em condutas isoladas e ineficientes para 
o desenvolvimento de melhor desempenho esportivo.

Nesse contexto, o objetivo do presente es-
tudo é avaliar a ingestão de porções alimentares 
e as fontes de informação sobre nutrição de me-
satenistas do Estado de Sergipe.

Materiais e métodos 
POPULAÇÃO E LOCAL DE ESTUDO
O presente trabalho é um estudo transver-

sal envolvendo mesatenistas do Estado de Sergipe. 
Os dados referentes ao número de atletas prati-
cantes da modalidade foram disponibilizados pela 
FTM-SE (Federação de tênis de mesa de Sergipe). 
Participaram do estudo atletas que treinavam no 
centro regional de treinamento localizado no mu-
nicípio de Aracaju, assim como atletas do mu-
nicípio de Tobias Barreto e Umbaúba. 

A amostra foi composta por 24 adolescentes 
(57,1%), sendo 2 do sexo feminino (8,3%) e 22 do 
sexo masculino (91,7%), e 18 adultos do sexo mas-
culino (42,9%). Como a presença das mulheres não 
alterou os resultados do trabalho, as mesmas foram 
inclusas na amostra. Os adolescentes tinham uma 
média de 13 e desvio padrão (DP) de 2 anos e 6,5 
(DP: 4) horas de treino por semana, enquanto os 
adultos tinham uma média de 32 (DP:11) anos e 5 
(DP:1,7) horas de treino por semana. 

O critério de inclusão utilizado no estudo 
foi estar devidamente federado na FTM-SE e estar 
em plena atividade esportiva. Não houve restrição 

de faixa etária ou sexo. Todos os participantes ti-
veram ao menos uma participação em competições 
de nível nacional ou duas em nível estadual. 

Os atletas foram categorizados conforme 
a sua faixa etária, seguindo as recomendações da 
Organização mundial da Saúde. (OMS, 2007). 

DELINEAMENTO DO ESTUDO 
Inicialmente realizou-se uma reunião com o 

presidente da FTM-SE para um breve esclarecimento 
sobre a pesquisa. Em um segundo momento, os par-
ticipantes foram informadas sobre os objetivos e as 
implicações do projeto. Os atletas que tiveram inter-
esse em participar receberam um termo de consenti-
mento livre e esclarecido (TCLE) para confirmação 
da participação. No caso dos indivíduos menores de 
18 anos, o TCLE foi enviado aos seus respectivos 
responsáveis para assinatura.

Os atletas foram abordados em diferen-
tes horários e dias da semana, responderam a um 
questionário onde foram preenchidos os dados 
de identificação e um teste de conhecimento em 
nutrição. Em seguida foi realizada a avaliação di-
etética e analisadas as fontes de informação sobre 
nutrição utilizadas pelos atletas.

 
AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DE POR-

ÇÕES E DAS FONTES DE INFORMAÇÃO 
SOBRE NUTRIÇÃO

Para avaliação da ingestão alimentar, foram 
utilizados dois recordatórios de 24 horas. A aplica-
ção do recordatório 24 horas consiste na obtenção 
de informações escritas ou verbais sobre a ingestão 
alimentar das últimas 24 horas, com dados sobre 
os alimentos atualmente consumidos e informa-
ções sobre peso/tamanho das porções. 

Os recordatórios foram cadastrados no pro-
grama AVANUTRI 4.0 e em seguida foi estimada a 
ingestão de porções alimentares segundo a metodo-
logia do Guia alimentar da população Brasileira. 
As porções ingeridas foram comparadas com as 
recomendações propostas pela pirâmide alimentar 
Brasileira. (LanzillottI, 2005). O percentual de inad-
equação foi elaborado a partir da prevalência de in-
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divíduos abaixo das recomendações propostas, com 
exceção dos açúcares e doces. Nesses últimos, o per-
centual de inadequação foi obtido pela prevalência de 
indivíduos acima das recomendações. 

Os atletas também responderam à um ques-
tionário o qual questionava sobre as principais 
fontes de informação sobre nutrição utilizadas.

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Para análise estatística foi utilizado o soft-

ware SPSS, versão 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). 
Os dados categóricos foram analisados por meio 
de prevalências (absoluta e relativa).

A comparação dos dados numéricos entre 
adultos e adolescentes foi realizada por meio do teste 
Qui-quadrado de Pearson. Os valores de p<0,05 
foram considerados estatisticamente signifi cantes.

Resultados e Discussão 
Na análise das porções dos grupos alimen-

tares, foi verifi cado em ambos os grupos elevado 
percentual de indivíduos que apresentaram baixa 
ingestão de porções dos grupos dos cereais, frutas 
e hortaliças (tabela 1). No grupo de carnes e ovos, 
ambos os grupos apresentaram alta prevalência 
de indivíduos acima das recomendações. Também 
foi verifi cado alto percentual de indivíduos que ti-
veram inadequada ingestão de porções dos grupos 
dos óleos e gorduras e açúcares e doces.

Tabela 1- Percentual de inadequação da in-
gestão de porções dos grupos alimentares de me-
satenistas adultos e adolescentes do estado de Sergipe.
Grupo alimentar Adultos (n=18)

(%) Inadequação
Adolescen-
tes (n=24)
(%) Inade-
quação

Cereais 72,2 64,0

Frutas 61,1 68,0

Hortaliças 94,4 98,3

Carnes e Ovos 40 55,6

Leite e derivados 83,3 96,0

Leguminosas 55,6 56,0

Óleos e gorduras 100 100

Açúcares e doces 55,6 72,0

A baixa ingestão de cereais e elevado con-

sumo de doces refl ete uma baixa qualidade do 
carboidrato ingerido, o que pode refl etir em uma 
baixa ingestão de fi bras alimentares na população. 
(BURKE, 2011).

Com relação às carnes, mais da metade dos 
dois grupos consomem estavam inadequados. O con-
sumo elevado de carnes está relacionado à elevados 
níveis de gorduras saturadas e colesterol na alimen-
tação. Ambos os grupos também apresentaram uma 
elevada inadequação na ingestão de leites e derivados 
o que pode resultar em níveis inadequados de cálcio. 
Isso aumenta o risco de má formação óssea e fraturas, 
principalmente nos adolescentes, pois estão em fase 
de desenvolvimento corpóreo. (ARAÚJO, 2009). Os 
óleos e as gorduras mostraram resultados de ingestão 
abaixo do recomendado em ambos os grupos. Apesar 
do excesso desses alimentos estar relacionado à uma 
dieta hiperlipídica, o que pode aumentar o risco de 
doenças crônicas não-transmissíveis, a baixa ingestão 
de gorduras no presente estudo também pode repre-
sentar uma baixa ingestão de óleos vegetais ricos em 
lipídios de alta qualidade, os quais estão associados à 
promoção da saúde. (ACSM, 2001).

Gráfi co 1- Fontes de informação sobre nu-
trição utilizadas pelos mesatenistas adultos e ado-
lescentes.

O gráfi co 1 mostra as fontes de informa-
ção sobre nutrição utilizadas pelos atletas. A fonte 
de informação mais utilizada pelos adolescentes 
foram os parentes, enquanto nos adultos, a mais 
citada foi a internet.  

É possível perceber que o nutricionista teve 
uma baixa prevalência de utilização em ambos os 
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grupos. Resultados semelhantes também foram 
encontrados em estudos envolvendo atletas de 
outras modalidades (COCKBURN, 2014 e MC-
GEHEE, 2012). A falta de uma orientação nutri-
cional adequada pode levar à adoção de hábitos al-
imentares inadequados, os quais podem prejudicar 
a saúde e o rendimento esportivo (ACSM, 2001).

Conclusão
Ambos os grupos apresentaram inadequa-

ções na ingestão de porções alimentares e relata-
ram utilizar fontes de informação sobre nutrição 
de baixa confiabilidade.
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Resumo:
Os estudos analíticos das artérias coronárias 

e suas variações são realizados devido à importância 
do entendimento anatômico e fisiológico de even-
tos clínicos. As artérias direita e esquerda coronárias 
são os primeiros ramos a surgirem da porção as-
cendente da aorta, sendo responsáveis pela irriga-
ção do coração e manutenção do funcionamento. 
O presente estudo foi realizado com o objetivo de 
analisar a morfometria das artérias coronárias de 
fetos humanos. Para isso, foram avaliados 62 fetos 
humanos, distribuídos igualmente quanto o gênero, 
com idades gestacionais de 16 a 36 semanas. As 
quantificações foram realizadas manualmente com 
a utilização do paquímetro eletrônico (Zaas-150 
mm), sendo analisados os comprimentos obtidos 
das artérias coronárias direita e esquerda. Os dados 
foram analisados através do teste t-student (p<0,05). 
Na comparação do segundo com o terceiro trimes-
tre masculino houve diferença na artéria coronária 
direita e esquerda, indicando crescimento dos vasos 
durante os estágios (p<0,05). Quando comparado o 
segundo com o terceiro trimestre feminino houve 
diferença na coronária direita, indicando cresci-
mento durante os estágios (p<0,05), entretanto, não 
houve alteração do comprimento da coronária es-
querda durante os estágios (p>0,05). Comparando 
o segundo trimestre dos dois gêneros não houve 
diferença na coronária direita e esquerda, demon-
strando manutenção do crescimento dos vasos 
durante os estágios (p>0,05). Na comparação do 
terceiro trimestre entre os dois gêneros houve dife-
rença nas coronárias direita e esquerda, indicando 

crescimento do gênero masculino neste período 
(p<0,05). Conclui-se que períodos de desenvolvim-
ento das coronárias direita e esquerda são distintos 
em fetos do gênero masculino e feminino.

Introdução 
A irrigação do coração é realizada pelas ar-

térias coronárias e seus ramos que se originam dos 
seios de Valsalva (FARIAS et al., 2013). O sistema 
cardiovascular fetal é projetado para atender as ne-
cessidades pré-natais e permitir as modificações ao 
nascimento que estabelecem o padrão circulatório 
neonatal (MOORE et al., 2013).O desenvolvimen-
to embrionário das artérias coronárias ainda é con-
troverso. Alguns estudos de embriologia consid-
eram o desenvolvimento embrionário das artérias 
coronárias um processo de angiogênese a partir do 
seio aórtico e a partir de um plexo vascular origi-
nado de células angioblásticas na região epicárdica 
(CIVETTA et al., 2005).

As artérias coronárias direita e esquerda são 
os primeiros ramos da aorta e surgem de sua porção 
ascendente. São responsáveis pela irrigação do co-
ração e pela manutenção de seu adequado funciona-
mento (SPENCE, 1991). A artéria coronária direita 
(ACD) origina-se do seio coronário direito e cursa 
através do sulco atrioventricular direito entre o átrio 
direito e o ventrículo direito para a parte inferior 
do septo (BALLESTEROS et al., 2011). A artéria 
coronária esquerda (ACE) se apresenta como um 
pequeno tronco, em geral mais calibroso que o da 
artéria coronária direita, que percorre o espaço de-
limitado pelo tronco pulmonar e aurícula esquerda 
até atingir o sulco coronário (BATISTA et al., 2011).

Os estudos analíticos das artérias coronárias 
e suas variações são realizados devido à importân-
cia do entendimento anatômico e fisiológico de 
eventos clínicos. O presente estudo apresentou 
como objetivo principal a análise e comparação 
da morfometria das artérias coronárias de fetos 
humanos do gênero masculino e feminino do 
quarto ao nono mês. Especificando a observação 
das variações anatômicas desses vaso em ambos 
os gêneros.
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Materiais e Métodos
Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-

quisa da Universidade Tiradentes, de acordo com 
a Lei 8501 de 30 de novembro de 1992, que trata 
de cadáveres não reclamados para fins de estudos 
e pesquisas científicas. O estudo lfoi realizado 
Laboratório de Anatomia – Centro de Ciências da 
Saúde da Universidade Tiradentes. Foram analisa-
dos 62 fetos humanos com idades gestacionais de 
16 à 36 semanas divididos igualmente entre os dois 
gêneros. Os critérios de exclusão foi a apresenta-
ção de más formações a partir do estudo observa-
cional analítico transversal. 

As informações foram obtidas com o auxí-
lio de um paquímetro digital (Zaas), com precisão 
de 0,01 – 0,05 milímetros. O procedimento iniciou 
com a dissecação anatômica feita pelo método 
clássico de retirada em monoblocos do coração 
com os pulmões. Sendo observadas e analisadas 
as artérias quanto ao seu comprimento. A análise 
estatística foi realizada através do teste de análise 
dos dados t-student (p<0,05).

Resultados e Discussão: 
Na comparação do segundo com o ter-

ceiro trimestre masculino houve diferença na ar-
téria coronária direita e esquerda, indicando cres-
cimento dos vasos durante os estágios (p<0,05). 
Quando comparado o segundo com o terceiro 
trimestre feminino houve diferença na coronária 
direita, indicando crescimento durante os está-
gios (p<0,05), entretanto, não houve alteração 
do comprimento da coronária esquerda durante 
os estágios (p>0,05). Comparando o segundo 
trimestre dos dois gêneros não houve diferença 
na coronária direita e esquerda, demonstrando 
manutenção do crescimento dos vasos durante 
os estágios (p>0,05). Na comparação do terceiro 
trimestre entre os dois gêneros houve diferen-
ça nas coronárias direita e esquerda, indicando 
crescimento do gênero masculino neste período 
(p<0,05).

Habitualmente se compara o diâmetro de 
uma artéria coronária com o de outra (ZAMITH 

et al., 2005). Mas o presente estudo priorizou 
o estudo do comprimento, pois este também é 
de importante relevância para as práticas pro-
fissionais relacionadas aos vasos coronários e a 
irrigação dos vasos no musculo cardíaco. Segun-
do BATISTA et al. (2011), as artérias coronárias 
não apresentam sempre os mesmos padrões 
esperados de sua anatomia, comprovado com 
a análise do percurso dos vasos nas amostras 
estudadas. Os dados da ACE se aproximam 
dos de outros autores, por exemplo, Ortale et 
al. (2005) obtiveram comprimento médio ligei-
ramente menor: 13,1 ± 2,8 mm. Batista et al. 
(2011), também encontrou valores médios de 15,2 
± 2,47 mm.

Conclusões:
Períodos de desenvolvimento das coro-

nárias direita e esquerda são distintos em fetos do 
gênero masculino e do gênero feminino.
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Resumo
A tendência gastronômica comfort food, 

traduzido objetivamente como comida confor-
tável, tem como propósito efetuar preparos com 
sabor e aroma idênticos ou similares aos consumi-
dos na infância e adolescência. Apesar da escassez 
na literatura referente ao tema, em especial oriun-
dos do âmbito acadêmico, esse movimento vem 
ganhando espaço especialmente nos Estados Uni-
dos, a exemplo do programa televisivo Jamie Oli-
ver Comfort Food, do canal Food Network, não 
exibido no Brasil. No nosso país o comfort food 
restringe-se ainda há poucos artigos em revistas 
eletrônicas e mídia escrita, apesar do potencial 
de estimular no indivíduo sensações agradáveis 
através do estimulo mnêmico. O objetivo desse ar-
tigo é demonstrar o potencial que o comfort food 
possui de promover sensação agradável relativo 
à evocação mnêmica com o cenário da infância e 
adolescência do indivíduo. 

Introdução
Segundo ROMM (2015) o termo surgiu 

pela primeira vez em 1966, em um artigo sobre 

obesidade, no jornal Palm Beach Post, da Flórida 
– US. Na publicação havia a afirmação de que 
“Adultos, quando sob severo estresse emocional, 
voltam-se para o que poderia ser chamado de 
‘Comfort Food’”. Segundo Corção (2006), a ali-
mentação oferece elementos que estimulam o ex-
ercício da rememoração, deixando marcadas boas 
ou ruins impressões de experiências com alimen-
tos e sociabilidade nas refeições, e, com isso, de-
senvolvendo laços de identificação. Diante disso, 
a sensação gustativa transcende o tempo, sendo 
capaz de resgatar memórias, de maneira involun-
tária, de momentos do passado de importância 
para o indivíduo.

Silveira (2014) afirma que ao evocar as lem-
branças oriundas das relações do sujeito com as 
cozinhas, as retomadas de questões familiares são 
paulatinamente despertadas, relatos de histórias da 
infância, lembranças que são retornos ao que se vi-
veu e de algum modo faz parte da constituição do 
ser. Todas essas lembranças que estão guardadas 
na memória da pessoa, quando retomadas, trazem 
consigo sensações.

A sensação fornece aos nossos sentidos 
as qualidades exteriores e interiores dos obje-
tos e seus efeitos internos sobre o ser humano, 
como é dito por Caixeta e Souza (2008), que 
exemplifica as cores, sabores e sensações té-
rmicas, que claramente estão relacionados à 
comida e ao comer. 

Revisão de Literatura
Para a pesquisa em questão, foram utiliza-

das matérias publicadas na rede mundial de com-
putadores (internet) bem como obras de psicolo-
gia que tratam da psicologia da percepção, tendo 
como objetivo estudar a relação entre estimulo 
sensorial inerente ao processo de alimentação e a 
reação mnêmica associada ao processo sensorial.  

Resultados e Discussões
O objetivo do comfort food pode ser 

definido como sendo proporcionar ao comensal 
reavivar sua memória da época infanto-juvenil, 
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provocando, associado a esse processo mnêmico, 
sensações agradáveis.

Segundo estudo de Wagner et al (2014) 
o comfort food pode acarretar alterações 
positivas no humor, porém esse efeito não é 
mais eficiente que outros alimentos ou até a 
ausência de destes. De fato um estado motiva-
cional pode derivar-se de certas propriedades 
do próprio estímulo. Em outras palavras, o es-
tímulo pode servir para despertar certos mo-
tivos, e, assim, afetar a percepção do mesmo 
(DAY, 1970). Assim sendo, se durante a ado-
lescência, e especialmente infância, períodos 
do desenvolvimento imersos em proteção e 
zelo dos genitores e responsáveis, o indivíduo 
consome determinado alimento ou preparo 
com alguma regularidade tende a ocorrer uma 
associação motivacional, de forma que na fase 
adulta o mesmo alimento/preparo mostrar-se-
á como estimulo para o motivo criado, evo-
cando sensação de zelo e proteção, bem como 
memórias do período infantil e juvenil. Exem-
plificando, pode-se afirmar que um indivíduo, 
que na sua infância consumia um bolo de ma-
caxeira confeccionado por sua avó, em sua fase 
adulta, ao consumir um bolo de similar sabor, 
textura e aroma, relembrará de forma vívida da 
sua infância, bem como experimentará sensa-
ções similares a que sentia na infância. 

Conclusões
Conclui-se, portanto, que o comfort 

food possui potencial para reavivar lembran-
ças no indivíduo, bem como promover sensa-
ção apaziguável e minimização da ansiedade 
pela associação com o período de desenvolvi-
mento infanto-juvenil. 

Essa propriedade poderia ser mais ex-
plorada, não apenas como forma de mercado, 
mas também individual, incluindo o âmbito fa-
miliar, de maneira a ser um colaborador para 
proporcionar estados de ânimo saudáveis sen-
do uma de suas características, inclusive, inves-
timentos de baixo custo. Ressalta-se o âmbito 

familiar uma vez que a reunião dos familiares 
para refeições é tradicional em todas as cul-
turas humanas, independente do período de 
tempo abordado, sendo que esses eventos têm 
sido minimizados por choques de horários de-
terminantes das variadas obrigações e tarefas 
do cotidiano, além de redes de Fast Food com 
produtos escassos de sabor e nutrientes, e, es-
pecialmente, pela atenção “roubada” por redes 
sociais virtuais.

Pode-se afirmar ainda que todo alimento 
tem seu potencial de evocação de momentos de 
conforto vividos no passado, visto que se trata da 
memória do indivíduo associada a experiências in-
dividuais únicas, e por conta disso, as sensações e 
percepções desses momentos afloraram. Sendo as-
sim, o comfort food tem grande potencial de levar 
o indivíduo a uma introspeção positiva permeado 
de sensações agradáveis.
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Resumo: 
Introdução - A Medicina Legal e a Odonto-

logia Legal tem grande importância  no processo 
de identificação, principalmente quando os profis-
sionais da área recebem para análise apenas par-
tes do corpo humano ou ossos isolados. O obje-
tivo deste estudo foi comparar três metodologias 
diferentes utilizadas para a determinação do sexo  
através de mensurações em mandíbulas secas de 
adultos e verificar o seu grau de erros e acertos.  
Material e Métodos - Os autores estudaram uma 
amostra de 60 mandíbulas secas de adultos, sendo 
32 do sexo masculino e 28 do sexo feminino, que 
pertenceram a indivíduos com idade acima de 20 
anos com sexo e idade conhecidos com absoluta 
segurança. Os ossos pertencem ao acervo do Lab-
oratório de Anatomia Humana da Universidade 
Tiradentes (UNIT). Para este estudo foram real-

izadas  as seguintes mensurações: largura bigonía-
ca, largura mandibular anterior, altura do ramo 
mandibular, largura máxima do ramo mandibular 
e comprimento total da mandíbula. Os métodos 
comparados foram os de Galvão, Oliveira e Lagu-
nas. Resultados – Com relação ao sexo masculino, 
o método de Galvão apresentou um índice de ac-
erto de 75%, seguido de Oliveira com 62% e por 
fim o de Lagunas com 37%. No sexo feminino, o 
método de Lagunas apresentou o melhor índice, 
82% de acertos. De um modo geral, o método de 
Oliveira foi melhor, apresentando 70% de acertos, 
incluindo masculinos e femininos. Conclusões - 
Os resultados permitiram uma análise quantitativa 
das medidas estudadas e seu comportamento em 
relação ao sexo com estabelecimento de metodo-
logia estatística para avaliação futura.

Introdução 
O processo de identificação de pessoas, a 

partir de exames periciais, do segmento cefálico ou 
de partes dele, tem sido de significante importân-
cia para o esclarecimento de fatos de interesse 
jurídico-social (FRANÇA, 1998).   

O capítulo da identificação, considerado 
uma das mais importantes funções do perito Médi-
co e Odontolegal, é muito vasto e complexo, não 
podendo ser confundido com reconhecimento. 
Este último trata-se de um procedimento empíri-
co baseado apenas em conhecimento prévio, cuja 
base de sustentação é unicamente testemunhal 
(GALVÃO, 1998).

A investigação do crânio, em algumas situa-
ções, pode fornecer elementos importantes para 
a  identificação do sexo e idade  de uma pessoa. 
Essas situações podem se tratar  de um indivíduo 
vivo,  cadáver cronologicamente recente,  cadáver 
em processo de putrefação ou de esqueletização,  
carbonizados,  esqueleto completo ou  partes dele, 
como por exemplo o próprio crânio (FRANCES-
QUINI JUNIOR  et al., 2007).

A estimativa do sexo é um dos quatro pilares 
do protocolo antropológico, que consiste da análise 
métrica e avaliação visual das características do es-
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queleto, do crânio e da pelve. Desse modo, quanto 
mais mensurações e dados forem observados num 
laudo, mais confi ável será o resultado (KIMMER-
LE; ROSS; SLICE, 2008; GALVÃO, 1998). 

A mandíbula também é um importante 
referencial no momento da estimativa do sexo. 
No sexo masculino, se apresenta robusta, as in-
serções musculares do masséter e do pterigóideo 
medial são mais evidentes. Há diferenças signifi -
cativas entre os sexos quando se compara o peso 
da mandíbula e a forma da base mandibular entre 
indivíduos do sexo masculino e feminino ( LIMA; 
GALVÃO; ALVES, 2008).

Na verdade, o grande problema que en-
volve a Antropologia Forense é a variabilidade 
morfológica e métrica que ocorre em populações 
diferentes, devido a fatores climáticos, alimentares 
e sócio-organizacionais, sendo necessária a realiza-
ção de mais estudos em nossa população (VEY-
RE-GOULET et al., 2008).

O presente estudo é uma tentativa de com-
parar três metodologias utilizadas para determinar 
o sexo a partir de mandíbulas secas de adultos.

Materiais e métodos 
Foram utilizados para o estudo 60  man-

díbulas secas, sendo 28 do sexo feminino e 32 do 
sexo masculino, todas maiores de 20 anos de idade. 
As mandíbulas foram obtidas de acordo com a lei 
Nº 8501 de 1992, que trata do uso de cadáveres 
não reclamados para uso em estudos e pesquisas e 
pertencem ao acervo do Laboratório de Anatomia 
Humana da UNIT. Para a obtenção das medidas 
foi utilizado  um paquímetro digital de precisão 
graduado em milímetros da marca Mitutoyo e 
um mandibulômetro confeccionado em acrílico, 
graduado também em milímetros. Para este es-
tudo foram tomadas as seguintes medidas: largura 
bigoníaca (LBIGO), largura mandibular anterior 
(LMA), altura do ramo da mandíbula (ARM), lar-
gura máxima do ramo da mandíbula (LMRM) e 
comprimento total da mandíbula (CTM). Os mé-
todos utilizados para o estudo comparativo foram: 
Método de Galvão, Método de Oliveira e Método 

de Lagunas. Para cada método destes foram con-
struídas fórmulas, a partir dos dados encontrados 
nos seus estudos para a determinação do sexo.

A partir da substituição  das medidas nas 
fórmulas, encontramos a probabilidade da estima-
tiva do sexo. Nos métodos de Galvão e Oliveira, 
segundo a análise estatística, quando o resultado 
do  logito for negativo provavelmente a mandíbula 
pertence ao sexo masculino. Já no método de Lagu-
nas quando o resultado for acima de 1.200,88mm 
provavelmente a mandíbula em estudo pertence a 
indivíduo do sexo masculino e abaixo deste núme-
ro ao sexo feminino.. Em todas as 60 mandíbulas 
utilizamos as três fórmulas e posteriormente anal-
isamos os resultados.

Resultados e Discussão 
Após as análises dos dados, chegamos aos 

seguintes resultados. Primeiramente analisando 
com relação ao sexo masculino, o método de 
Galvão apresentou melhores resultados. Dentre 
as 32 mandíbulas masculinas, houve 24 acertos, 
representando 75% dos casos. Em segundo lugar 
apareceu o método de Oliveira com 20 acertos, 
representando 62% e por fi m o método de Lagu-
nas com 12 acertos com índice de 37%. Quando 
analisadas as mandíbulas do sexo feminino houve 
alguma alteração nos resultados. O método de La-
gunas nas 28 mandíbulas, houve um acerto de 23, 
representando 82% dos casos, seguido do método 
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de Oliveira com 22 acertos, bem próximo do an-
terior, com 78% e em último lugar o método de 
Galvão com 15 acertos, representando 53%. Dado 
interessante, o método de Galvão no sexo mascu-
lino foi o melhor já no sexo feminino foi o que 
apresentou menos acertos (Tabela 1).

Tabela 1. Número de Acertos por Sexo.
Métodos Crânios 

Masc.
Acertos % Crânios 

Fem.
Acertos %

Galvão 
(LMA e 
LBIGO)

32 24 75 28 15 53

Oliveira 32 20 62 28 22 78

Lagunas 32 12 37 28 23 82

Com relação ao número de acertos total, 
incluindo os dois sexos tivemos os seguintes re-
sultados. O método de Oliveira obteve o melhor 
resultado, das 60 mandíbulas houve 42 acertos 
representando 70% dos casos, seguido do método 
de Galvão com 39 acertos representando 65% e 
por último o método de Lagunas com 35 acertos, 
com índice de 58% (Tabela 2).

Tabela 2. Número de Acertos Total.
Métodos Crânios Examinados    Acertos %

Galvão 
(LMA E 
LBIGO)

        60        39 65

Oliveira         60        42 70

Lagunas         60        35 58

Conclusões 
Após os resultados concluímos que o mé-

todo de Galvão foi mais eficiente com relação 
ao sexo masculino e o de Lagunas com relação 
ao sexo feminino. Já no total de acertos, mascu-
lino e feminino, o método de Oliveira apresentou 
melhores resultados. É possível que metodologias 
como a empregada no presente estudo, isolada ou 
ao lado de outras, possam vir a contribuir para o 
acerto de pesquisas sobre a investigação do sexo 
dentro da Medicina  Legal, Odontologia Legal e de 
outros campos de estudo afins.   
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Palavras- chave: UTI; TISS (Therapeu-
tic Intervention Scoring System), NAS (Nurs-
ing Activities Scoring)

Introdução:
As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) são 

áreas críticas destinadas à internação de pacientes 
graves, que demandam mais esforços físicos dos pro-
fissionais de enfermagem. É importante conhecer a 
condição clínica do paciente internado na UTI e a carga 
de trabalho dos profissionais de enfermagem. Dentre 
os instrumentos para avaliação da gravidade do paci-
ente, destaca-se Therapeutic Intervention Scoring Sys-
tem- 28 (TISS-28). O Nursing Activities Score (NAS) 
é um instrumento utilizado para calcular a quantidade 
de tempo que o profissional de enfermagem gasta na 
assistência ao paciente crítico, em 24 horas. O presente 
estudo trata-se de um projeto de pesquisa que está 
sendo desenvolvido na disciplina de trabalho de con-
clusão de curso e justifica-se sua realização conhecer 
gravidade dos doentes críticos nas UTIs e a demanda 
de cuidados que estes necessitam. Objetivo: O estudo 
tem como objetivo primário comparar as atividades 
de enfermagem a partir do NAS com a gravidade do 
doente obtida pelo TISS. Metodologia: Trata-se de 
um estudo quantitativo, descritivo e observacional, que 
será realizado nas UTIs geral adulto da Fundação de 
Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC) e do Hos-
pital São José. Os dados serão analisados utilizando 
técnicas de Estatística Descritiva e Testes de Hipóteses. 
Para a realização das análises estatísticas será utilizado 
o software livre R 3.2.0. Resultados: Espera-se que 
os pacientes internados na UTIs sejam idosos, com 
alta gravidade, quanto aos profissionais de enferma-
gem sejam do gênero feminino com alta carga horária 
de trabalho. Conclusões: Ainda não foram definidas, 
pois o projeto de pesquisa encontra-se em andamento.
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Resumo
Ao final do decênio de 1980 surgiu a hi-

droginástica, modalidade que atua trabalhando 
com exercícios físicos em ambiente aquático. 
Essa atividade oferece melhoria no desempenho 

àqueles que possuam limitações em seus movi-
mentos. Aliado à essa prática, faz-se necessário 
manter uma ingestão hídrica adequada. Sendo as-
sim, o presente trabalho buscou avaliar os hábitos 
e conhecimentos de hidratação dos praticantes 
de hidroginástica, averiguando-os antes, durante 
e após a realização da atividade física, além de 
orientá-los a respeito da sua importância. Os da-
dos foram coletados através de um estudo ex-
ploratório de caráter quantitativo, utilizando como 
instrumento de coleta de dados um questionário 
com 9 perguntas, com o propósito de investigar os 
hábitos e conhecimentos sobre hidratação em 36 
voluntários praticantes de hidroginástica da tercei-
ra idade de um complexo esportivo do município 
de Aracaju. Do total da amostra, 52,77% ingeriam 
líquidos antes, durante e após as aulas práticas. Em 
relação ao momento adequado para se hidratar, 
61,11% afirmaram que o correto modo seria in-
gerindo líquido antes da sensação de sede. Cerca 
de 66,66% preocupavam-se com a hidratação in-
dependente da estação do ano e 25% ingere uma 
maior quantidade de líquido apenas no verão. Um 
total de 75% dos participantes da pesquisa recebeu 
orientação sobre a importância de uma hidratação 
eficiente, sendo o médico a principal fonte de 
informação. Por fim, foi constatado que há uma 
consciência por parte da maioria dos participantes 
da pesquisa, entretanto, ainda existe um percen-
tual considerável de idosos que não tem referên-
cia alguma e adotam métodos inadequados para 
hidratar-se.

Introdução 
Ao final do decênio de 1980 surgiu a hi-

droginástica, modalidade que atua trabalhando 
com exercícios na posição vertical, em ambiente 
aquático. Essa atividade física oferece a oportuni-
dade de melhoria no desempenho, àqueles que 
possuam limitações em seus movimentos, assim 
como, propicia aos praticantes, melhoria no condi-
cionamento físico (AGUIAR, et al., 2009).

Ao longo da vida, o ser humano sofre 
modificações, especialmente na terceira idade, as 
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quais fragilizam suas articulações e ossos. A hi-
droginástica, com público predominantemente de 
idosos, traz consigo exercícios com menor impac-
to, permitindo uma redução no esforço articular, 
melhoramento na capacidade aeróbica e coorde-
nação motora (SIMÕES, et al., 2011). 

Aliado à prática desse exercício físico, faz-
se necessário manter uma ingestão de água ad-
equada, já que aproximadamente 60% do peso 
corporal humano é composto por esse solvente, 
que possui, por sua vez, dentre suas funcionali-
dades, efeito termorregulador corporal, auxiliando 
no equilíbrio da temperatura, quando a mesma 
encontra-se descompensada, e ainda participando 
na qualidade de substrato das reações metabólicas 
(RODRIGUES, et al., 2013).   

A água do organismo é oriunda de fontes 
diversificadas, além da ingestão dela pura e da 
água intrínseca presente nos alimentos, há ainda 
a proveniente da degradação dos macronutrientes. 
Sendo a primeira considerada fonte exógena e esta 
última como endógena, necessitando assim que a 
somatória delas garanta a quantidade diária elimi-
nada. Importante ressaltar que existem diversos 
meios pelos quais ocorrem as perdas desta água, 
sendo elas através da perda sensível, pela própria 
urina, além da insensível que acontece por inter-
médio da pele, pelas fezes e sistema respiratório 
(CARVALHO, et al.,2010).   

Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar os 
hábitos e conhecimentos de hidratação dos pratican-
tes de hidroginástica, averiguando seus hábitos antes, 
durante e após a realização da atividade física, além 
disto, orientá-los a respeito da sua importância.

Materiais e métodos 
A presente pesquisa caracterizou-se como 

um estudo exploratório, de caráter quantitativo em 
36 praticantes de hidroginástica da terceira idade 
de um complexo esportivo do município de Ara-
caju com uma média de idade de 66,94 anos.

Para coleta de dados, foi aplicado um ques-
tionário composto por 9 perguntas objetivas abor-
dando questões sobre os hábitos de hidratação 

antes, durante e após a realização da hidroginásti-
ca. Este inquérito foi adaptado de questionários 
padronizados sobre hábitos de hidratação já uti-
lizados anteriormente em pesquisas envolvendo 
atletas adolescentes (DRUMOND, et al., 2007), 
caratecas (BRITO, et al.,2006), atletas de futebol 
de categoria de base (FERREIRA, et al., 2009) e 
atletas de vôlei (PRADO, et al., 2010). As questões 
foram sobre dados pessoais, presença de algum 
tipo de patologia, peso, altura e hidratação.

Resultados e Discussão 
Quanto à hidratação, foi verificado que 

52,77% dos entrevistados ingeriam líquidos antes, 
durante e após as aulas práticas, entretanto um 
considerável número da amostra ainda respondeu 
“às vezes” e “nunca” (47,21%). 

Além disto, no presente estudo, 61,11% dos 
informantes afirmaram que a maneira mais adequada 
para se manter eu hidratado seria ingerindo líquido 
antes da sensação de sede. Quanto à preocupação 
com a hidratação durante as estações do ano, podem-
os observar que 66,66% preocupam-se independente 
da estação do ano em contrapartida a 25% que ingere 
uma maior quantidade de líquido apenas no verão.

Durante a coleta de informações foi veri-
ficado que 75% dos participantes da pesquisa 
receberam orientação sobre a importância de uma 
hidratação eficiente e dentre esses entrevistados, 
aqueles que tiveram algum tipo de orientação, 46% 
afirmaram que obtiveram informações do trei-
nador, 20% de médicos, 22% do nutricionista e o 
restante teve como embasamento informações de 
fontes não confiáveis e equivocadas.

Conclusões 
De acordo com nossos dados foi possível 

constatar que há uma consciência por parte da 
maioria dos participantes da pesquisa, entretanto 
ainda existe um percentual considerável de idosos 
que não tem referência alguma e adotam métodos 
inadequados para hidratar-se.

Além disto, é de fundamental importância 
incentivá-los a procurar um profissional da nu-
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trição ou alguém especializado que passe a eles 
métodos mais específicos de acordo com sua ne-
cessidade, pois há uma variação na maneira de 
hidratar-se de um indivíduo para o outro.
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RESUMO:
O desenvolvimento desse trabalho objetiva 

demostrar o impacto na contenção de infecções 
hospitalares, utilizando simples técnicas como a 
higienização das mãos. A proliferação de patóge-
nos invisíveis tem como meio principal de trans-
porte às mãos dos colaboradores que prestam sua 
assistência, é um assunto antigo porem de suma 
importância, principalmente porque as superbac-
térias tornou-se uma coisa comum e não é tratada 
da maneira correta causando um grande efeito 
domino negativo que ultrapassa os limites estru-
turais dessas instituições.

INTRODUÇÃO
A higienização das mãos é reconhecida, 

mundialmente, como uma medida primária, mas 
muito importante no controle de infecções rela-
cionadas à assistência à saúde (IRA). Por este mo-
tivo, tem sido considerada como um dos pilares da 
prevenção e controle de infecções dentro dos ser-
viços de saúde, incluindo aquelas decorrentes da 
transmissão cruzada de microrganismos multirre-
sistentes. Estudos sobre o tema mostram que a ad-
esão dos profissionais à prática da higienização das 
mãos de forma constante e na rotina diária ainda é 
baixa, devendo ser estimulada e conscientizada en-
tre os profissionais de saúde. Torna-se imprescind-
ível reformular esta prática nos serviços de saúde 
na tentativa de mudar a cultura prevalente entre es-
ses profissionais, o que pode resultar no aumento 
da adesão destes às práticas de higienização das 
mãos. Dessa forma, exige a atenção de gestores 
públicos, diretores e administradores dos serviços 
de saúde o incentivo e a sensibilização dos profis-
sionais à questão. Todos devem estar conscientes 
da importância da higienização das mãos nos ser-
viços de saúde visando à segurança e à qualidade 
da atenção prestada. (ANVISA).

No Brasil, estima-se que 3% a 15% dos paci-
entes sob hospitalização adquirem infecção hospital-
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ar e que, destes, 5% a 12% morrem em consequência 
da mesma. Estudos acerca dos processos de dissemi-
nação dos patógenos apontam as mãos dos profis-
sionais da saúde como reservatório de microrganis-
mos responsáveis pela infecção cruzada (SCHEIDT; 
CARVALHO, 2006; VERONESI, 2005).

 No século XI teve as primeiras citações 
pelo medico Maimônides, mas somente anos 
depois já no século XIX que obtivemos provas 
concretas desenvolvidas pelo medico húngaro 
Ignez Philip Semmelweis em 1846, expondo que 
a falta da lavagem das mãos era um meio de dis-
seminação de patógenos, e a principal causa das 
infecções cruzadas, o que ocorria na clinica que o 
mesmo elabora sua pesquisa, porem ele foi muito 
criticado, pelos seus próprios colegas médicos que 
não deram importância ao simples ato de lavar as 
mãos. As mãos é uma das partes do corpo que mais 
utilizamos diariamente, tocamos em tudo e em to-
dos, tem diversas funções e utilidades, a camada 
mais externa é a epiderme residência de diversos 
microrganismos que compõem tanto a microbiota 
residente com a transitória. Em âmbito hospitalar 
é a ferramenta de trabalho de enfermeiros, cirur-
giões, ou seja, de toda a equipe multidisciplinar que 
presta assistência direta ou não aos pacientes, mas 
também é um dos meios de transporte eficaz uti-
lizados pelos micróbios patológicos. 

REVISÃO DE LITERATURA
Mãos: meio de disseminação de patógenos em âm-

bito hospitalar
As infecções podem ocorrer de forma direta 

ou indireta, sendo essas as principais formas de con-
taminação. Apesar de a higienização ser um simples 
processo que mesmo com água e sabão é capaz de 
eliminar inúmeros micróbios, reduzindo assim a alta 
porcentagem de infecções, mas a maioria das pes-
soas não se conscientiza disso e essa falta de adesão 
contribui com uma grande chance de o paciente ter 
seu tempo de internação prologado. 

No dia a dia as mãos ficam expostas em 
contato com o ambiente causando o acúmulo de 

microrganismos, os profissionais de saúde os quais 
teriam que ser os primeiros a realizar o ato de lavar 
as mãos da maneira conforme preconiza a AN-
VISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária), 
durante a pratica de suas atividades assistências 
isso não acontece com a frequência necessária 
para barrar esses micróbios. 

Nesse âmbito hospitalar a higienização das 
mãos previne as infecções cruzadas impedindo 
que esses seres microscópicos alcance objetos fa-
zendo a transmissão indireta, ou em contato pele 
com pele causando a transmissão direta. Esses 
quadros acometem não apenas os pacientes, mas 
também profissionais responsáveis, trabalhadores 
do serviço de apoio, acompanhantes e outros 
usuários dos hospitais. Pela falta de adesão dessa 
simples medida de pouco custo pode-se acometer 
diversos fatores como: internações com períodos 
maiores, infecções cruzadas, resistência bacteriana, 
gastos do sistema de saúde, do paciente e familiar, 
podendo até levar a óbito aumentando a taxa de 
mortalidade por infecções.

Infecção Cruzada
Esse tipo de infecção pode ser acarretada 

pela transmissão de agentes microbianos infeccio-
sos de uma pessoa para outra. Principalmente de 
mãos contaminadas. É um tipo de infecção que 
transmiti o mesmo microrganismo de uma pessoa 
para outra.

Esse infecção é uma consequência da falta 
de atenção por parte dos profissionais que pres-
tam assistência tendo contato direto com aquele 
paciente em isolamento de contato sem o uso cor-
reto de EPIs( equipamento de proteção individ-
ual), como por exemplo o uso do capote e luvas 
cobrindo assim as parte do corpo do profissional 
que entra em contato com o paciente no momento 
de seu atendimento.

A higienização das mãos é o meio menos 
trabalhoso e bastante eficaz para prevenir surtos, 
principalmente bacterianos.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
 Desde a época de Semmelweis vários outros 

estudos foram desenvolvidos e nos dias atuais somente 
a lavar as mãos já não é tão recomendado, é necessário 
potencializar esse ato com substancias denominadas 
antissépticas como o clorexidina ou álcool a 70%. 

É o mais usado pelas instituições, essa junção 
com execução da técnica correta de higienizar as mais 
e logo em seguida friccionar as mãos com essas sub-
stancia tem demonstrado através de estudos, ser mais 
eficaz na redução do contagio por micróbios pató-
genos. Entretanto um dos pontos negativos dessa 
combinação é observado nas mãos dos profissionais 
com a pele sempre ressecada e com menos micró-
bios normais que fazem a proteção daquele local.

 Apesar de tudo o que realmente não pode ser 
substituído é a higienização das mãos combinados 
com todas as outras medidas de prevenção para uma 
melhor assistência e a redução das infecções cruza-
das, muitas vezes por microrganismos resistentes, 
que são um dos motivos de surtos em todo o Brasil. 
Segundo pesquisas realizadas sobre o assunto, é com-
provado que essa prática sendo realizada de maneira 
correta com água e sabão ou até o álcool, previne 
30% dos casos de infecções.

CONCLUSÃO
Com este trabalho foi possível chegar à con-

clusão de que um simples ato de higienização pode 
salvar vidas, quando feita de maneira correta é ca-
paz de prevenir o contagio por microrganismos 
seja ele direto ou indireto, evitando assim diversos 
tipos de infecções. As Campanhas para incentivar 
os profissionais e a população devem ser continuo 
para construírem barreiras contra esse micróbios a 
fim de buscar um maior controle e diminuir as in-
cidências de surtos que se alastram pelo Brasil, e os 
índices de infecção cruzada no âmbito Hospitalar    
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Resumo: 
Este artigo aborda temas relevantes na as-

sistência à saúde sexual e reprodutiva da mulher e do 
homem, respectivamente o climatério/menopausa e 
a andropausa, através de uma revisão de literatura e 
artigos científicos, apresentando conceitos e sinto-
matologia, além de aspectos emocionais, psicológi-
cos, sexuais e de reposição hormonal. O objetivo é 
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conhecer as principais queixas, sinais e sintomas que 
acompanham a mulher  e o homem durante essa fase 
do ciclo vital. Além de identificar as medidas promo-
toras da saúde, e assim, contribuir para uma melhor 
assistência de enfermagem consequente aumento  da 
qualidade de vida de homens e mulheres nessa fase.

Introdução
De acordo IBGE (2010), a população femi-

nina brasileira totaliza 97.348.809 milhões de mul-
heres. Nesse universo, cerca de 35 milhões têm 
entre 35 e 65 anos, o que significa que 36% das 
mulheres no Brasil estão na faixa etária em que 
ocorre o climatério. Esses dados revelam a neces-
sidade de profissionais capazes de assistir a saúde 
dessa população, compreendendo as alterações 
que ocorrem em seu corpo e adotando condutas 
significativas para melhoria da qualidade de vida. 

O climatério e a menopausa são assuntos 
que, frequentemente se confundem e a andropau-
sa é uma temática relativamente nova no âmbito 
da saúde. Por isso, o presente estudo torna-se rele-
vante para esclarecimentos e disseminação do con-
hecimento sobre esses temas. Contribuindo assim 
para o melhor entendimento por parte dos profis-
sionais de saúde, inclusive na tomada de decisões.

Materiais e métodos
Esse trabalho tomou como base a pesquisa 

bibliográfica com livros disponibilizados no acervo 
da própria Universidade e análise de artigos cientí-
ficos publicados nos últimos dez anos, disponíveis 
na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), teve como 
base de dados LILACS, SCIELO e CAPES. Os 
Descritores em Ciências da Saúde (DECS) utiliza-
dos foram: Climatério, Menopausa, Andropausa, 
Promoção da saúde e assistência de Enfermagem, 
sendo selecionados por meio de cruzamento com 
o uso dos operadores boleanos and “e” e or “ou”.

Revisão de literatura
O Climatério é definido pela Organização 

Mundial da Saúde como uma fase biológica da vida 
e não um processo patológico, que compreende a 

transição entre o período reprodutivo e o não re-
produtivo da vida da mulher.  É possível que ocor-
ram sintomas neuropsíquicos, que muitas vezes 
são os primeiros a surgir (distúrbios vasomotores, 
cefaleia, ansiedade, depressão, fadiga, insônia, di-
minuição da libido, alterações no ciclo menstrual, 
entre outros), (Manual de Atenção a Mulher no 
Climatério). A menopausa é caracterizada como a 
última menstruação e apenas pode ser confirmada 
após 12 meses de amenorreia. Andropausa pode 
ser definida como uma síndrome caracterizada, 
primariamente, por uma diminuição androgênica 
progressiva associada com a idade, com reper-
cussões em vários setores do organismo. (Guedes, 
Erika Paniago e cols., endocrinologia, 2006).

A assistência de enfermagem nesse período 
em que se encerra o ciclo reprodutivo consiste 
principalmente na orientação e discussão, junto 
com aos pacientes, sobre as mudanças físicas, 
emocionais e fisiológicas que ocorrem nessa fase.  
A Conduta dos profissionais de saúde, em espe-
cial o enfermeiro está relacionada à promoção e 
prevenção de doenças comuns nessa fase como 
hipertensão, obesidade, entre outras.

Resultados e Discussão
Foram abordados temas desde a sintomatologia 

até as possíveis formas de tratamento para as mulheres e 
homens. No entanto, é fundamental que haja um acom-
panhamento sistemático por parte dos profissionais de 
saúde em principalmente o enfermeiro visto que, está 
na linha de frente da assistência em especial na Aten-
ção Básica como é a porta de entrada, onde ele conhece 
os usuários do seu território. Assim, o enfermeiro que 
detém o saber sobre o processo fisiológico, obtendo o 
conhecimento sobre as queixas dessa fase da vida, vai 
contribui para melhorar a assistência, visando à pro-
moção da saúde, o diagnóstico precoce tanto da meno-
pausa como da andropausa, o tratamento imediato dos 
agravos e a prevenção de danos.

Conclusões
Foram abordados temas desde a sintoma-

tologia até as possíveis formas de tratamento para 
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as mulheres e homens. No entanto, é fundamen-
tal que haja um acompanhamento sistemático por 
parte dos profissionais de saúde em principalmente 
o enfermeiro visto que, está na linha de frente da 
assistência em especial na Atenção Básica como é 
a porta de entrada, onde ele conhece os usuários 
do seu território. Assim, o enfermeiro que detém 
o saber sobre o processo fisiológico, obtendo o 
conhecimento sobre as queixas dessa fase da vida, 
vai contribui para melhorar a assistência, visando 
à promoção da saúde, o diagnóstico precoce tanto 
da menopausa como da andropausa, o tratamento 
imediato dos agravos e a prevenção de danos.
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Hodgkin; Linfoide.

Resumo: 
Os Linfomas Maligno são classificados 

como Linfoma Hodgkin e Linfoma Não-Hodg-
kin, adquiridos por um dano ao DNA de um lin-
fócito, sendo um pouco mais comum em homens 
do que nas mulheres. O Linfoma de Hodgkin rep-
resenta 13% dos linfomas malignos, resultando no 
crescimento descontrolado e excessivo do linfó-
cito, levando a formação de massas tumorais tanto 
nos linfonodos como em outros locais. A pesquisa 
teve como objetivo investigar, a partir de uma re-
visão bibliográfica, a fisiopatologia, manifestações 
clínicas e a importância da Sistematização da As-
sistência de Enfermagem e descrever os diagnósti-
cos e intervenções de enfermagem no tratamento 
dos pacientes com Linfomas Malignos. A metodo-
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logia baseou-se em pesquisa bibliográfica realizada 
nas bases de dados do Scielo e livros da Biblioteca 
Central Jacinto Uchôa, do campus Farolândia.). 
Para a coleta de dados foram utilizados os descri-
tores em ciências da saúde DECs: linfoma malig-
no; Hodgkin e linfoide. Esses linfomas apresen-
tam como sintomatologia: linfanedopatia, febre, 
suor noturno, perda de peso, coceira e aumento do 
baço. O tratamento é realizado através da radiote-
rapia e quimioterapia. Os principais diagnósticos 
de enfermagem incluem: Ansiedade; Nutrição de-
sequilibrada; e Risco de infecção. Assim, inclui-se 
como intervenções: Estabelecer uma relação ter-
apêutica baseada na confiança e no respeito, So-
licitar avaliação da nutricionista e Observar quanto 
aos sinais de infecção. Observa-se que a dissemi-
nação dessas células ocorre de forma imprevisível 
e mesmo com as formas agressivas da doença, a 
cura é possível em, pelo menos, um terço dos pa-
cientes que recebem tratamento agressivo. 
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Palavras-chave: Serviços de emergên-
cia, enfermagem em emergência, atendimen-
to pré-hospitalar móvel.

Resumo: 
O trabalho traz como objetivo identificar 

o perfil, característica e atribuições do enfermeiro 
no atendimento pré-hospitalar móvel, destacan-
do a importância do seu trabalho neste serviço, 
através da revisão de literatura. Com o resultado 
obtido destaca-se a participação e intervenção de 
enfermagem no atendimento pré-hospitalar móv-
el é considerada uma realidade recente, devido ao 
fato de ser uma prática nova para a enfermagem 
tradicional.

Introdução 
O serviço móvel de urgência atua 24horas 

por dia, através da Unidade de Suporte Básico 
(USB) e da Unidade de Suporte Avançado (USA), 
com isso é notória a grande importância do tra-
balho da enfermagem na assistência aos pacien-
tes, já que estes profissionais estão presentes no 
atendimento em USB, pelos auxiliares e técnicos 
de enfermagem, e no atendimento em USA, pe-
los enfermeiros. De acordo com a Resolução 
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COFEN n°375/2011, é indispensável a presença 
do enfermeiro em situações de risco e durante as-
sistência de enfermagem no atendimento pré-hos-
pitalar (APH) em unidades móveis, o que destaca 
o valor do conhecimento do enfermeiro em suas 
atividades gerenciais e assistenciais. O enfermeiro 
é responsável pelo APH de vítimas, juntamente 
com a sua equipe, tomando decisões rápidas de 
acordo com seu conhecimento e sua avaliação da 
cena. Diante da sua função de gestor na assistência 
prestada ao paciente, deve estar preparado e quali-
ficado para reconhecer os problemas, propor mel-
horia e realizar alterações que sejam precisas, bus-
cando a melhoria da assistência prestada, à vista 
disto pode-se perceber a importância da prática do 
gerenciamento nos serviços de APH móvel. De 
maneira crescente, o enfermeiro vem assumindo a 
função gerencial de equipes e processos, uma fer-
ramenta importante desta função é a supervisão, 
que é essencial para assegurar qualidade do serviço 
prestado que, no APH, requer aptidão, competên-
cia, habilidade e assistência imediata sem riscos, 
com a finalidade de obter condutas imediatas, efi-
cientes de maneira adequada e conveniente a cada 
caso. Este estudo teve por objetivo identificar o 
perfil, característica e atribuições do enfermeiro 
no atendimento pré-hospitalar móvel, destacando 
a importância do seu trabalho neste serviço.

Materiais e métodos 
Trata-se de um estudo de revisão bibliográ-

fica de artigos e periódicos, no idioma português, 
encontradas no período de 2011 a 2015, com 
abordagem ao tema enfermeiro no atendimento 
pré-hospitalar móvel, onde foram coletadas 12 
publicações, sendo utilizados 5 publicações por 
apresentarem aspectos que se enquadram com o 
tema proposto para a pesquisa.

Resultados e Discussão 
O enfermeiro no APH pode desempenhar 

quatro atividades diferentes: assistencial, educa-
ção, gerência e supervisão. A função assistencial 
é quando o enfermeiro é um membro ativo da 

equipe, exercendo junto com os demais profis-
sionais a responsabilidade da assistência prestada, 
atuando em diversos ambientes e situações que 
exige decisões imediatas, através da avaliação da 
vítima e da cena, usando como base seus conheci-
mentos. Durante o atendimento ao paciente, o en-
fermeiro deve verificar as necessidades da vítima, 
definir as prioridades, realizar a avaliação primária 
e secundária, dá início as intervenções necessárias, 
estabilizar o paciente, reavaliar o seu estado geral 
e transportar a vítima para o serviço de urgência 
mais próximo para tratamento definitivo. A en-
fermagem pode abordar o ensino na formação 
acadêmica do profissional como também na edu-
cação continuada em serviço, onde o enfermeiro 
passa a ser instrutor da sua equipe para rotinas 
de atendimento. Gerenciamento e supervisão são 
atividades indispensáveis do enfermeiro que trab-
alha no atendimento pré-hospitalar móvel, princi-
palmente pela complexidade das ações e das car-
acterísticas específicas desse serviço. Enfermeiro 
gerente/supervisor é aquele que busca resultados 
com valor e confiabilidade ao seu trabalho e da sua 
equipe, motivando as relações interpessoais dentro 
do grupo que compõe.

Conclusões 
Para que tenha sucesso no atendimento o 

enfermeiro deve acompanhar toda a equipe, le-
vantando as dificuldades e propondo intervenções 
para que haja adequações. O treinamento é im-
prescindível para evitar a repetição de erros, pois 
permite que os profissionais reciclem seus conhe-
cimentos teóricos e práticos, dando condições de 
atender a todos os tipos de ocorrência. A experiên-
cia profissional é de grande importância para os 
enfermeiros que atuam no atendimento pré-hos-
pitalar móvel, pois ajuda na adaptação rápida aos 
diferentes ambientes de trabalho e as situações 
que são enfrentadas durante os atendimentos. É 
de grande importância a atuação e presença dos 
enfermeiros nas ocorrências, auxiliando os atendi-
mentos com qualidade e rapidez, para isso devem 
estar capacitados para desempenhar tal função.
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Resumo 
 O emprego de produtos sintéticos no com-

bate a pragas na agricultura e melhor conservação 
da safra é uma prática muito comum nos dias atuais, 
porém trazem efeitos negativos ao meio ambiente. 
Por esta razão, surgiram opções menos agressivas e 
mais rentáveis para manutenção do bom estado físico 
e durabilidade das safras, o cravo da índia surge com 
a proposta de sanar está problemática (Eugenia caryo-
phyllata Thunb.), pois apresenta funções antibactericida, 
anti-inflamatória e antifúngica. Para desenvolvimento 
do trabalho foram adquiridas amostras de cravo no 
Mercado Municipal, em Aracaju-SE e feito seu extra-
to. Após 15 dias, este foi filtrado sob vácuo num evap-
orador rotativo e rehidratados com água destilada na 
mesma proporção para obtenção do extrato hidroal-
coólico. A atividade antifungica foi avaliada utilizando 
o fungo Colletotrichum gloeosporioides. Os extratos 
de cravo da índia foram incorporados em meio de 
cultura BDA (batata-dextrose-ágar) fundente a 45° na 
proporção de 50%, em seguida foi transferido para o 
centro das placas de Petri um disco de papel de 1 cm 
contendo micélio fúngico, posteriormente foram in-
cubadas a 25ºC na ausência de luz por cinco dias e 
a cada dia foi realizado a medição dos micélios fúngi-
cos. Os resultados mostraram que o extrato de cravo 
da índia promoveu a inibição de 100% do crescimen-
to micelial durante todo o tempo testado. Sendo assim, 
o extrato de cravo no presente trabalho demonstrou 
eficácia, pois inibiu completamente o desenvolvim-
ento do fungo estudado. 

 
 Introdução  
O emprego de produtos sintéticos no com-

bate a pragas na agricultura e melhor conservação 
da safra é uma prática muito comum nos dias at-
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uais, porém trazem efeitos negativos ao meio am-
biente (desordem ecológica) e a saúde do consumi-
dor (efeitos toxicológicos). Por esta razão, surgiram 
opções menos agressivas e mais rentáveis para ma-
nutenção do bom estado físico e durabilidade das 
safras, dentre elas, o extrato de plantas e especiarias 
que tem o poder de inibir proliferação de agentes 
ofensivos às plantações (Souza, et al., 2007).   

O cravo da índia surge com a proposta 
de sanar esta problemática (Eugenia caryophylla-
ta Thunb.), sendo este proveniente de uma planta 
arbórea, nativa das Ilhas Molucas (Arquipélago 
da Insulíndia, Indonésia). Dentre suas característi-
cas sensoriais, podemos citar odor característico, 
aromaticamente forte e sabor ardente. A partir 
de sua extração é obtido o ácido eugênico, com 
composição química prevalente de eugenol. Seus 
benefícios são estudados a um bom tempo, sendo 
válido citar sua ação antibactericida, anti-infla-
matória e antifúngica, além de efeitos medicinais 
como combate a flatulência, náuseas, má digestão 
e desinteria (Silvestri, et al., 2010).  

De acordo com Lorenzetti e colaboradores 
(2011) óleos e extratos ricos em eugenol, sub-
stância presente no cravo, demonstram eficácia 
quando se é falado a respeito da longevidade do 
fruto pós colheita. Portanto, o objetivo do trab-
alho foi averiguar o potencial fungicida e fungis-
tático do cravo da índia frente ao fungo Colletotri-
chum gloeosporioides. 

Materiais e métodos  
Para o desenvolvimento do trabalho foram 

adquiridas amostras de cravo do Mercado Munici-
pal, em Aracaju-SE.  

Na preparação do extrato foi utilizada uma 
solução de álcool etílico a 80% à razão de 0,5 g 
/ ml, as soluções foram armazenadas durante 15 
dias num frasco âmbar. Após este período, os 
extratos foram filtrados sob vácuo, concentrado 
num evaporador rotativo e, em seguida, rehidrata-
dos com água destilada na mesma proporção para 
se obter um extrato hidroalcoólico. A atividade an-
tifungica foi avaliada utilizando o fungo Colletotri-

chum gloeosporioides pelo método de difusão em 
disco de papel.  

Os extratos de cravo da índia foram incor-
porados em meio de cultura BDA (batata-dex-
trose-ágar) fundente a 45° na proporção de 50%, 
em seguida foi transferido para o centro das plac-
as de Petri um disco de papel de 1 cm contendo 
micélio fúngico, posteriormente as placas foram 
vedadas com parafilme e incubadas a 25ºC na aus-
ência de luz por cinco dias e a cada dia foi real-
izado a medição dos diâmetros dos micélios fún-
gicos, incluindo o diâmetro do disco de papel com 
resultados expressos em centímetros. 

 
Resultados e Discussão  
Os resultados mostraram a inibição de Col-

letotrichum gloeosporioides até o quinto dia. O 
extrato de cravo da índia na concentração 50% 
promoveu a inibição de 100% do crescimen-
to micelial de C. gloeosporioides durante todo o 
tempo testado. Dados semelhantes foram encon-
trados por Rozwalka et al. (2008) notaram que não 
houve crescimento micelial do Colletotrichum 
gloeosporioides com a utilização do extrato aquo-
so de cravo na concentração de 10%. 

Em trabalho desenvolvido por Venturoso 
et al. (2011), constataram que o extrato aquoso de 
cravo-da-índia na concentração de 20% inibiu com-
pletamente o desenvolvimento de Colletotrichum 
gloeosporioides. Corroborando assim com a eficiên-
cia do cravo da índia como agente antifúngico. 

Conclusões  
Sendo assim, o extrato de cravo no presente 

trabalho demonstrou eficácia, pois o mesmo inibiu 
completamente o desenvolvimento do fungo estu-
dado, sendo uma alternativa eficiente no controle 
in vitro desse fungo. 
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Resumo
A ruptura prematura de membranas (RPM) 

segundo Freitas et al (2011), é a ruptura do âm-
nio antes do início do trabalho de parto (TP) e 
não depende da idade gestacional (IG). O índico 
de prevalência de RPM é em torno de 8 a 10% 
de todas as gestações, e de 2 a 4% em gestações 
pré-termo. O trabalho em questão trata-se de um 
estudo clínico com base no processo de enfer-
magem. Tem por objetivo a implementação da 
sistematização da assistência de enfermagem, bem 
como expandir o conhecimento dos acadêmicos 
de enfermagem acerca da Ruptura Prematura de 
Membranas. Para tal foi realizado revisão integra-
tiva da literatura com busca nas bases de dados 
SCIELO e LILACS, além de anamnese, exame 
físico, e captação de dados no prontuário. Para 
realização do estudo foi apresentado o TCLE 
previamente. Verificou-se que a voluntária apre-
senta sinais e sintomas de RPM como: Perda de 
liquido pelo canal vaginal, apagamento e dilata-
ção do colo, além dos resultados dos exames..                                                                                                   
. IG 40 semanas. Negou existência de comorbi-
dades no âmbito pessoal e familiar. Foram atribuí-
dos os seguintes diagnósticos de enfermagem: 
padrão de sono prejudicado, deambulação preju-
dicada, volume de líquidos deficiente, risco de pro-
cesso de criação de filhos ineficaz. Para tais diag-
nósticos foram correlacionadas intervenções que 
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favoreçam o desenvolvimento de uma assistência 
de enfermagem qualificada. Evidencia-se que a 
aplicação dos diagnósticos e intervenções de en-
fermagem individualizados e direcionados à pato-
logia contribuem para um melhor prognóstico da 
paciente e diminuição da taxa de morbidade e 
mortalidade perinatal.

Introdução
A ruptura prematura de membranas (RPM) se-

gundo Freitas et al (2011), é a ruptura do âmnio antes 
do início do trabalho de parto (TP) independente da 
idade gestacional (IG). A denominação ruptura pre-
matura de membranas pré-termo (RPMPT) deve ser 
usada quando na ocorrência antes da 37ª semana de 
gestação. No Brasil, 30 a 40% dos nascimentos prema-
turos estão associados com a RPMPT e contribuem 
com 20% dos óbitos perinatais (PATRIOTA, 2014). 
Dentre as principais causas da RPM estão os proces-
sos  infecciosos, quanto aos fatores de riscos pode-se 
citar: trabalho de parto pré-termo ou RPM prévios, 
tabagismo, sangramento genital, incompetência cervi-
cal, vaginose bacteriana, útero distendido (polidrâm-
nio, gemelaridade, macrossomia), procedimentos in-
vasivos, deficiências nutricionais e doenças maternas 
como a deficiência de alfa-1-antitripsina. O diagnósti-
co pode ser realizado através da anamnese (relato de 
grande perda de liquido claro) e exame físico (obser-
vação de saída de liquido pela genitália, pelos pubianos 
umedecidos e presença de vérnix). O diagnóstico pode 
ser guiado também por exames complementares, tais 
como: métodos laboratoriais (cristalização do muco 
cervical, determinação do pH vaginal) e ultrassono-
grafia (US), segundo a Federação Brasileira de Gine-
cologia e Obstetrícia, 2008. O objetivo do estudo em 
questão foi descrever ruptura prematura de membra-
nas e traçar estratégias a fim de identificar diagnósti-
cos e intervenções de enfermagem para otimizar a as-
sistência prestada. 

Materiais e métodos 
Trata-se de um estudo de caso com abor-

dagem exploratória, bibliográfica e qualitativa. O 
mesmo foi realizado em uma maternidade refer-

ência estadual para assistência a gestantes de alto 
risco, durante o Ensino Clínico da disciplina En-
fermagem obstétrica e Neonatológica. Para tal 
foi realizado revisão integrativa da literatura com 
busca nas bases de dados SCIELO e LILACS, 
além de anamnese, exame físico, e captação de 
dados no prontuário. Previamente a realização do 
estudo, foi apresentado a voluntária o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para 
coleta de dados, foi utilizado um roteiro estrutu-
rado com base no processo de enfermagem. Os 
dados colhidos foram analisados e confrontados 
com a literatura atual, culminando nesta produção. 
Por se tratar de um estudo predominantemente 
documental e sem aplicação de métodos invasivos 
ou que provoquem iatrogênicas na voluntária, os 
riscos relacionam-se com a possibilidade de extra-
viamento dos dados. Porém, todos os pesquisa-
dores se responsabilizam pela guarda dos dados 
coletados destinando-os apenas para fins cientí-
ficos. O referido contribuirá para a expansão do 
conhecimento e sensibilização dos acadêmicos de 
enfermagem para as morbidades que envolvem o 
ciclo gravídico puerperal, sobretudo fortalecendo 
a implementação do processo de enfermagem o 
qual permite uma assistência individualizada, inte-
gral e com qualidade.

Resultados e Discussão
L.S.S.J, 22 anos, sexo feminino, proveniente 

de sua residência, G1, P0, A0, IG pela US 40 se-
manas. Internada desde o dia 10/08/2015 com di-
agnóstico de indução de TP e ruptura prematura 
das membranas. Segundo a Federação Brasileira 
de Ginecologia e Obstetrícia, 2008. Verificou-se 
que a RPM não depende da IG mas tem como 
fatores de risco histórico de RPM prévio, tabagis-
mo, vaginose bacteriana e deficiências nutricionais, 
sendo infecção sua principal causa. A voluntária 
em questão apresentou perda de liquido amniótico 
sem inicio do TP, conforme acontece na RPM. 
A conduta deve ser individualizada, baseada na 
estimativa de riscos maternos, fetais e neonatais. 
Preconiza-se a interrupção da gestação na presen-
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ça de maturidade pulmonar fetal, corioamnionite 
e sofrimento fetal, e na ausência destes pode ser 
conservadora associando uterolíticos, havendo 
necessidade, corticosteroides e antibioticopro-
filaxia.(Golino et al., 2006). Sendo assim, incluem-
se como principais diagnósticos de enfermagem: 
padrão de sono prejudicado, deambulação preju-
dicada, volume de líquidos deficiente, risco de 
processo de criação de filhos ineficaz. Para tais 
diagnósticos foram correlacionadas intervenções 
que favoreçam o desenvolvimento de uma as-
sistência de enfermagem qualificada. A aplicação 
dos diagnósticos e intervenções de enfermagem 
individualizados e direcionados à patologia con-
tribuem para um melhor prognóstico da paciente 
e diminuição da taxa de morbidade e mortalidade 
perinatal.

Conclusões
A RPM ainda tem causas desconhecidas, 

porém associa-se à infecções e outros fatores con-
siderados de risco (como o tabagismo por exem-
plo). Seu diagnóstico é clínico, em aproximada-
mente 90% dos casos (GOLINO ET AL., 2006). 
É essencial a avaliação de riscos para a mãe e par 
o feto, bem como o risco de mortalidade neona-
tal, para que assim possa ser tomada a conduta 
adequada à cada caso com suas particularidades. 
O estudo contribuiu para um aprendizado sobre 
a RPM e para melhora do serviço prestado às pa-
cientes que se apresentarem com tal diagnóstico.
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Resumo
A ruptura prematura de membranas (RPM) 

segundo Freitas et al (2011), é a ruptura do âm-
nio antes do início do trabalho de parto (TP) e 
não depende da idade gestacional (IG). O índico 
de prevalência de RPM é em torno de 8 a 10% 
de todas as gestações, e de 2 a 4% em gestações 
pré-termo. O trabalho em questão trata-se de um 
estudo clínico com base no processo de enfer-
magem. Tem por objetivo a implementação da 
sistematização da assistência de enfermagem, bem 
como expandir o conhecimento dos acadêmicos 
de enfermagem acerca da Ruptura Prematura de 
Membranas. Para tal foi realizado revisão integra-
tiva da literatura com busca nas bases de dados 
SCIELO e LILACS, além de anamnese, exame 
físico, e captação de dados no prontuário. Para 

realização do estudo foi apresentado o TCLE 
previamente. Verificou-se que a voluntária apre-
senta sinais e sintomas de RPM como: Perda de 
liquido pelo canal vaginal, apagamento e dilata-
ção do colo, além dos resultados dos exames..                                                                                                   
. IG 40 semanas. Negou existência de comorbi-
dades no âmbito pessoal e familiar. Foram atribuí-
dos os seguintes diagnósticos de enfermagem: 
padrão de sono prejudicado, deambulação preju-
dicada, volume de líquidos deficiente, risco de pro-
cesso de criação de filhos ineficaz. Para tais diag-
nósticos foram correlacionadas intervenções que 
favoreçam o desenvolvimento de uma assistência 
de enfermagem qualificada. Evidencia-se que a 
aplicação dos diagnósticos e intervenções de en-
fermagem individualizados e direcionados à pato-
logia contribuem para um melhor prognóstico da 
paciente e diminuição da taxa de morbidade e 
mortalidade perinatal.

Introdução
A ruptura prematura de membranas (RPM) 

segundo Freitas et al (2011), é a ruptura do âmnio 
antes do início do trabalho de parto (TP) inde-
pendente da idade gestacional (IG). A denomina-
ção ruptura prematura de membranas pré-termo 
(RPMPT) deve ser usada quando na ocorrência 
antes da 37ª semana de gestação. No Brasil, 30 a 
40% dos nascimentos prematuros estão associa-
dos com a RPMPT e contribuem com 20% dos 
óbitos perinatais (PATRIOTA, 2014). Dentre as 
principais causas da RPM estão os processos  in-
fecciosos, quanto aos fatores de riscos pode-se 
citar: trabalho de parto pré-termo ou RPM prévi-
os, tabagismo, sangramento genital, incompetên-
cia cervical, vaginose bacteriana, útero distendido 
(polidrâmnio, gemelaridade, macrossomia), pro-
cedimentos invasivos, deficiências nutricionais 
e doenças maternas como a deficiência de alfa-
1-antitripsina. O diagnóstico pode ser realizado 
através da anamnese (relato de grande perda de 
liquido claro) e exame físico (observação de saída 
de liquido pela genitália, pelos pubianos umede-
cidos e presença de vérnix). O diagnóstico pode 
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ser guiado também por exames complementares, 
tais como: métodos laboratoriais (cristalização do 
muco cervical, determinação do pH vaginal) e ul-
trassonografia (US), segundo a Federação Brasilei-
ra de Ginecologia e Obstetrícia, 2008. O objetivo 
do estudo em questão foi descrever ruptura pre-
matura de membranas e traçar estratégias a fim de 
identificar diagnósticos e intervenções de enfer-
magem para otimizar a assistência prestada. 

Materiais e métodos 
Trata-se de um estudo de caso com abordagem 

exploratória, bibliográfica e qualitativa. O mesmo foi 
realizado em uma maternidade referência estadual para 
assistência a gestantes de alto risco, durante o Ensino 
Clínico da disciplina Enfermagem obstétrica e Neo-
natológica. Para tal foi realizado revisão integrativa da 
literatura com busca nas bases de dados SCIELO e 
LILACS, além de anamnese, exame físico, e captação 
de dados no prontuário. Previamente a realização do 
estudo, foi apresentado a voluntária o Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para coleta de 
dados, foi utilizado um roteiro estruturado com base 
no processo de enfermagem. Os dados colhidos foram 
analisados e confrontados com a literatura atual, cul-
minando nesta produção. Por se tratar de um estudo 
predominantemente documental e sem aplicação de 
métodos invasivos ou que provoquem iatrogênicas na 
voluntária, os riscos relacionam-se com a possibilidade 
de extraviamento dos dados. Porém, todos os pes-
quisadores se responsabilizam pela guarda dos dados 
coletados destinando-os apenas para fins científicos. O 
referido contribuirá para a expansão do conhecimento 
e sensibilização dos acadêmicos de enfermagem para as 
morbidades que envolvem o ciclo gravídico puerperal, 
sobretudo fortalecendo a implementação do processo 
de enfermagem o qual permite uma assistência individ-
ualizada, integral e com qualidade.

Resultados e Discussão
L.S.S.J, 22 anos, sexo feminino, proveniente 

de sua residência, G1, P0, A0, IG pela US 40 se-
manas. Internada desde o dia 10/08/2015 com di-
agnóstico de indução de TP e ruptura prematura 

das membranas. Segundo a Federação Brasileira 
de Ginecologia e Obstetrícia, 2008. Verificou-se 
que a RPM não depende da IG mas tem como 
fatores de risco histórico de RPM prévio, tabagis-
mo, vaginose bacteriana e deficiências nutricionais, 
sendo infecção sua principal causa. A voluntária 
em questão apresentou perda de liquido am-
niótico sem inicio do TP, conforme acontece 
na RPM. A conduta deve ser individualizada, 
baseada na estimativa de riscos maternos, fe-
tais e neonatais. Preconiza-se a interrupção da 
gestação na presença de maturidade pulmonar 
fetal, corioamnionite e sofrimento fetal, e na 
ausência destes pode ser conservadora associ-
ando uterolíticos, havendo necessidade, cor-
ticosteroides e antibioticoprofilaxia.(Golino 
et al., 2006). Sendo assim, incluem-se como 
principais diagnósticos de enfermagem: pa-
drão de sono prejudicado, deambulação prej-
udicada, volume de líquidos deficiente, risco 
de processo de criação de filhos ineficaz. Para 
tais diagnósticos foram correlacionadas inter-
venções que favoreçam o desenvolvimento de 
uma assistência de enfermagem qualificada. A 
aplicação dos diagnósticos e intervenções de 
enfermagem individualizados e direcionados à 
patologia contribuem para um melhor prognósti-
co da paciente e diminuição da taxa de morbidade 
e mortalidade perinatal.

Conclusões
A RPM ainda tem causas desconhecidas, 

porém associa-se à infecções e outros fatores 
considerados de risco (como o tabagismo por 
exemplo). Seu diagnóstico é clínico, em aproxi-
madamente 90% dos casos (GOLINO ET AL., 
2006). É essencial a avaliação de riscos para a 
mãe e par o feto, bem como o risco de mortali-
dade neonatal, para que assim possa ser tomada 
a conduta adequada à cada caso com suas partic-
ularidades. O estudo contribuiu para um apren-
dizado sobre a RPM e para melhora do serviço 
prestado às pacientes que se apresentarem com 
tal diagnóstico.
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A AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS 
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PROMOÇÃO DA MOBILIDADE 

URBANA.
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gmail.com; Gabriel Mendonça Franco (Orien-
tador), e-mail: gabrielmmff@gmail.com.

Universidade Tiradentes/Arquitetura e 
Urbanismo/Aracaju, SE. 

Planejamento Urbano e Social, Serviços 
Urbanos e Sociais

Palavras-chave: Espaços públicos, mo-
bilidade, reaproveitamento

Resumo: 
Este estudo procura mostrar como os espa-

ços públicos podem proporcionar maior mobili-
dade urbana, maior interação social e melhor quali-
dade de vida. Os investimentos públicos em relação 
a mobilidade não correspondem à necessidade da 
população, por esse motivo não há boas condições 
públicas para que o pedestre e o ciclista possam tran-
sitar com segurança ou tenham a opção de escolher 
o meio para se locomover. Sem esses investimentos 
o que resulta é numa cidade com pouco convício 
social e consequentemente baixa qualidade de vida, 
afinal, quanto mais as pessoas saem de casa, quanto 
mais espaços públicos elas têm maior é qualidade de 
vida dessas pessoas. Outro ponto destacado é a in-
segurança gerada por bairros estritamente residen-
ciais cercados por muros, assim é discutido como 
o uso de solo misto pode aumentar o fluxo de pes-
soas e reduzir os índices de criminalidade naquela 
localidade. Após a apresentação desses pontos é 
exposto vários exemplos de reutilização de espaços 
públicos e como isso beneficia a sociedade. Bogotá 
e Medellín são exemplos de cidades que superaram 
problemas crônicos, semelhante aos que o Brasil 

enfrenta, e ainda ganharam destaque mundial por 
suas medidas na cidade. São Paulo é uma das cidade 
brasileiras que tenta se reinventar, após o grande 
caos que a metrópole se tornou e busca soluções 
para melhorar a mobilidade e a muitas delas envolve 
o reaproveitamento de áreas na cidade onde possa 
ser construídas espaços de convivência, favorecen-
do o convívio social e a mobilidade urbana saudável.  

ELA POR ELES: TRAÇOS DE 
PSICOPATIA EM HOMENS 

QUE PRATICARAM VIOLÊNCIA 
CONJUGAL. 

Fernanda da Silva Cansanção (Unit), e-
mail: nandapsico@outlook.com; Marisa Alves 
dos Santos (Unit), email: isa_adcorpus@hot-
mail.com; Jamile Santana Teles Lima (Orien-
tador), e-mail: jamileteles18@hotmail.com.

Universidade Tiradentes/Curso de Psi-
cologia/Aracaju-SE. 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
- Psicologia

Palavras-chave: psicopatia, crimes pas-
sionais, gênero.

Resumo
O comportamento violento pode ser rela-

cionado a alguns traços significantes de psicopatia, 
tais como, encanto superficial, mentira, ausência 
de remorso, ameaças de suicídio, falta de confi-
ança, egocentrismo, entre outros. Realizar estudos 
sobre o homem que comete violência doméstica, 
justifica-se pela necessidade de integrar dados 
acerca da motivação dos crimes passionais e da 
violência conjugal no estado de Sergipe, tendo 
foco o funcionamento dos mecanismos psíquicos 
e comportamentais do homem e assim poder criar 
estratégias de enfrentamento que possam mini-
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mizar os episódios de violência. Esse estudo teve 
por objetivo analisar traços de personalidade de 
homens que praticaram violência conjugal em Ser-
gipe, sobretudo da psicopatia. Participaram desse 
estudo, 02 homens a partir da denúncia de violên-
cia doméstica no mês de Maio de 2015. Trata-se 
de uma pesquisa de natureza aplicada e descritiva, 
com análise de dados qualiquantitativos, por meio 
dos instrumentos investigativos, entrevista semies-
truturada e o Teste Psicológico PCL-R. Os resul-
tados foram obtidos a partir da entrevista adaptada 
do teste psicológico e análise de conteúdo das fa-
las dos sujeitos. Não foram identificados indícios 
de psicopatia nos participantes da pesquisa. Con-
vém destacar que devido ao número pequeno da 
amostra, não se pode concluir que os homens que 
comentem violência doméstica não apresentam 
indícios de psicopatia. 

Introdução 
A declaração sobre a Violência Contra a 

Mulher, aprovada pela Conferência de Viena em 
1993, definiu “violência contra a mulher” como 
qualquer ato de violência baseado no gênero que 
resulte ou possa resultar em dano ou sofrimento 
físico, sexual ou psicológico da mulher.

De acordo com Poiares (2003) o conceito 
de violência é estudado sob várias perspectivas, 
cuja percepção tem alterado ao longo dos tempos. 
Hombrecher et al. (2007) acredita ser necessário a 
compreensão dos aspectos psíquicos e comporta-
mentais de homens que mantém suas companhei-
ras sob ameaças, agressões físicas, psicológicas e 
sexuais, para que a partir da identificação dos agen-
tes causadores desse comportamento, o agressor 
seja responsabilizado pelos seus atos de acordo 
com a sua capacidade e condição psicológica no 
momento da agressão, além de lhes proporcionar 
a tomada de consciência sobre estas, permitindo-
lhes a busca por tratamentos e reabilitação.

O presente estudo tem por objetivo inves-
tigar os indícios de transtornos de personalidade, 
sobretudo da psicopatia, em homens que come-
teram agressões às suas companheiras e por isso 

foram convocados pelo DAGV – Departamento 
de Atendimento a Grupos Vulneráveis na cidade 
de Aracaju – SE. 

Espera-se que este estudo seja capaz de 
contribuir para um melhor entendimento da possi-
bilidade de identificação de transtornos de person-
alidade no âmbito da violência conjugal. E assim 
produzir inquietação no meio acadêmico e cientí-
fico pelo estudo do agressor, a fim de possibilitar 
o desencadeamento de pesquisas que visem não só 
a identificação dos agentes causadores do compor-
tamento agressivo familiar, doméstico e conjugal, 
mas também o desenvolvimento de intervenções 
que possibilitem a reabilitação desses indivíduos, 
além de contribuição para a Psicologia Jurídica, 
Forense e Social.

Materiais e métodos 
Trata-se de uma pesquisa de natureza 

aplicada e descritiva, com análise de dados 
qualiquantitativos, por meio dos instrumen-
tos investigativos, entrevista semiestruturada 
e o Teste Psicológico PCL-R. Participaram 
dois homens que foram convocados a pre-
star auto-esclarecimento na DEAM, Delegacia 
Especial de Atendimento á Mulher, especifi-
camente onde a pesquisa se realizou, a partir 
da denúncia de violência doméstica no mês 
de Maio de 2015. A análise dos resultados foi 
realizada a partir de perfil sociodemográfico 
traçado através da entrevista semiestruturada; 
da análise de conteúdo, segundo Bardin (2006), 
das falas dos sujeitos durante a entrevista e ai-
nda de dados estatísticos colhidos a partir dos 
resultados provenientes da aplicação do teste 
psicológico PCL-R.

Resultados e Discussão 
Não foram identificados indícios de psico-

patia nos participantes da pesquisa. Convém de-
stacar que devido ao número pequeno da amostra, 
não se pode concluir que os homens que co-
mentem violência doméstica não apresentam indí-
cios de psicopatia.
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Conclusões 
Investigar a violência conjugal relacionada a 

traços de psicopatia possibilitou maior compreensão 
das características principais, como o comportamen-
to dos homens e mulheres diante desta problemática, 
além dos aspectos psicológicos relacionados. 

É importante notar que, ao contrário do 
que parece ao senso comum, a violência é destruti-
va tanto para as mulheres, quanto para os homens. 
Dessa forma, analisar características psicológicas 
e comportamentais do agressor é fundamental 
para a compreensão da violência pode contribuir 
para o planejamento dos serviços assistenciais e 
de enfrentamento, promovendo a minimização de 
conflitos familiares por meio de intervenções ter-
apêuticas criadas para este público evidenciando 
a redução de danos tanto aos próprios autores da 
violência como àqueles que sofrem com o com-
portamento destes.
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CACHAÇA: A IMPORTÂNCIA 
PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

IDENTIDADE CULTURAL

Jefferson Santana Oliveira, Prof.ª Kátia 
Viana de Souza Palavras-Chaves: Cultura, re-
gional, cachaça.

Resumo:
O crescimento dos estudos sobre iden-

tidade cultural, características que influenciam e 
moldam um grupo ou comunidade, tem se de-
stacado sendo reflexo para o desenvolvimento e 
desbravamento do nosso campo de estudo, que é a 
cachaça, também, reconhecendo um conjunto so-
cial onde o regionalismo tem se alavancado. Nos 
últimos anos o conhecimento do êxodo rural pas-
sou a ser constituído não só pela necessidade que 
as pessoas interioranas tinham de sair do interior 
e crescer na cidade grande, mas também a opor-
tunidade de difundir a cultura, colaborando para 
sociedade não observar unicamente uma mão de 
obra barata, mas também toda bagagem e identi-
dade cultural trazida no processo do êxodo rural, 
por exemplo, culinária, danças, crenças, saberes 
e fazeres que serviu como reflexão e análise de 
comportamento sobre comunidade. A exaustiva 
quantidade de livros, feiras, festivais traz consigo a 
produção de comidas típicas regionais como foco, 
bem como a exacerbada quantidade de restauran-
tes trazendo o mesmo tema para os cardápios, con-
stituí um movimento na construção de destinos 
turísticos, promovendo renda para comunidade e 
aumentando também o turismo local. A tradição 
é o principal ponto evidenciado nos discursos 
sobre culinária típica regional, na qual engloba a 
tradicional forma de produção da cachaça, o alam-
bique, sendo assim nestes componentes cruciais 
para gastronomia de uma região é associado a sua 
história e aos antepassados dos grupos culturais. 
Fala-se de uma comida tradicional e histórica, por 
este motivo, é possível aproximar os comensais 
da cultura regional em todas as dimensões. Como 
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símbolo tradicional da “enogastronomia” brasilei-
ra a cachaça é de extrema representatividade para 
a explicação e abordagem da história cultural do 
Brasil, desde a importância da bebida para uma co-
munidade com nível social mais baixo, sendo estes 
índios e negros que até então não tinham tido con-
tato com bebidas destiladas até a assimilação com 
vinhos portugueses. Com o notório crescimento 
do consumo de bebidas alcoólicas e entre elas a 
tradicional cachaça que em tese é a mais margin-
alizada de todas sendo comumente comparada a 
uma bebida de “pobre”, um preconceito cultural, 
como é exposto em Prelúdio da Cachaça por Câ-
mara Cascudo: “A disponibilidade agressiva do 
mulato, a perfídia astuta do branco, são sequência 
como a feitiçaria para o negro e a cachaça para 
o ‘cabra’” (pág 52). A popularização da cachaça 
se instaurou durante o período da Independência 
onde era significante e patriota o consumo da be-
bida da terra tupiniquim e não dos vinhos portu-
gueses, estabelecendo também uma propaganda 
para o produto. A cachaça que com muita rapi-
dez se espalhou pelo Brasil ficou conhecida por 
diversos nomes em cada região do país tais como, 
cana, caninha, aguardente, jiribita e bagaceira. Se-
gundo Messias Cavalcante autor do livro Todos os 
Nome da Cachaça existem mais de 2000 (dois mil) 
sinônimos para o nome cachaça. O objetivo desse 
trabalho é estudar a cachaça buscando reforçar a 
importância do mesmo para a construção da iden-
tidade cultural do país e como a bebida revive e 
traduz a origem da nação, através de analise docu-
mental como também adotando aspectos sociais e 
antropológicos.
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Resumo
 A presente pesquisa tem por objetivo con-

scientizar e informar à população acerca dos di-
reitos que envolvem o parto, tomando como foco 
a resolução normativa 368 da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar, que visa estimular o parto 
normal na rede privada de saúde. Para atingir esse 
propósito, utilizou-se como metodologia a pesqui-
sa participante e aplicou-se um questionário com 
perguntas que contemplavam a temática desta in-
vestigação científica. Diante dos dados auferidos 
durante a pesquisa de campo, observou-se que uma 
quantidade elevada de mulheres que escolheriam 
o parto normal. Havendo uma divergência entre 
os dados desta pesquisa com a Organização Mun-
dial de Saúde que informa que, em 2015, a grande 
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maioria de partos realizados foi do tipo cesário. 
Espera-se que essa pesquisa contribua para que as 
mulheres tornem suas escolhas mais conscientes 
quanto a escolha do tipo de parto, busquem “rec-
lamar” pelos seus direitos, e que haja o incremento 
de pesquisas sobre o direito ao parto.

 
Introdução
 Esta pesquisa tem por importância reunir 

e disseminar informações a respeito dos direitos 
que envolvem o parto e dos vários caminhos que 
levam a mulher a optar por um tipo deste, sen-
do, por escolha própria da gestante, por possíveis 
complicações que a conduzem a realizar um pro-
cedimento mais seguro ou por questões alheias a 
vontade da mulher, como questões financeiras, es-
tas inclusas na indução dos médicos, comodidade 
e falta de conhecimento.

Atualmente ocorre no Brasil uma “epi-
demia” de cesarianas, em que o número de cesáreas 
realizada no país chega a 43%, ultrapassando o re-
comendado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), em 2015, que é 15%, e quando se analisa a 
rede privada, o índice chega a 84%. Em decorrên-
cia disso, a presente pesquisa tem como objetivo 
geral informar e conscientizar jovens mulheres 
sobre seus direitos que envolvem o parto. E, es-
pecificamente, incentivar o parto normal, demon-
strar consequências e vantagens dos determinados 
tipos de parto e apresentar a resolução normativa 
número 368 da ANS.

Materiais e métodos
Utilizou-se como estratégia metodológica a 

pesquisa participante, em que o ponto de origem 
deve estar situado em uma perspectiva da realidade 
social que utiliza técnicas como entrevistas, inte-
ração dos pesquisadores nos processos e em tra-
balhos de campo (BRANDÃO; BORGES, 2007).

 Quanto ao instrumento, aplicou-se um 
questionário composto por 07 (sete) perguntas, as 
quais contemplavam a temática deste estudo. Par-
ticiparam da pesquisa 54 mulheres jovens (alunas, 
professoras e funcionárias), que estavam presen-

tes no minishopping da Universidade Tiradentes 
(UNIT/Aracaju-SE). A escolha por esse público-
alvo deveu-se porque as informações transmitidas 
teriam mais chances de surtir efeitos, já que as mul-
heres jovens são passíveis a uma primeira gestação, 
além de se conscientizarem sobre essa temática.

 
Resultados e Discussão
Com a aplicação do questionário obteve-

se resultados importantes para os objetivos desta 
pesquisa. Observou-se o alto número de mulheres 
que já se submeteram ao parto normal, como tam-
bém a quantidade elevada de mulheres (77,77%) 
que escolheriam esse tipo de parto. Constatou-
se assim uma diferença quanto aos resultados de 
pesquisa referentes ao tema, pois segundo a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS), em 2015, 84% 
dos brasileiros, na rede privada, nascem por meio 
do parto cesário. Evidencia-se uma divergência en-
tre os dados desta pesquisa com a OMS. 

A maioria das mulheres deseja o parto nor-
mal no início da gravidez, mas poucas são apoia-
das nas suas preferências, o que leva a crer numa 
possível “mudança de direção” na opção escolhida 
pela gestante. Isso justifica essa divergência, já que, 
no início elas têm uma noção do que preferem, 
e circunstâncias alheias a levam a outro caminho.

Considera-se a singularidade do público-alvo 
desta pesquisa, tendo em vista que trata de mulheres 
jovens pertencentes ao meio acadêmico de uma in-
stituição de ensino superior particular, o que poderia 
hipoteticamente influenciar nos resultados, podendo 
até, também, justificar a discrepância posta acima.

Verificou-se também que há conhecimento 
bem maior quanto às desvantagens da cesariana 
(87,03%), em confronto com as do parto normal 
(57,40%). Desta forma, infere-se que a preferên-
cia pelo parto normal também é decorrente des-
sas informações, já que, as mulheres obtendo mais 
conhecimentos sobre as desvantagens do parto 
cesáreo, optam a priori pelo parto normal.

Em outra questão, a grande maioria das 
participantes (88,88%) desconhece a resolução 
normativa N° 368 da ANS, e 62,96% não conhe-
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cem os direitos que envolvem o parto. Identifican-
do assim um déficit da mídia e publicidade gover-
namental na divulgação de informações referentes 
ao tema, e em esclarecer e apontar a existência de 
uma nova norma que as beneficiam.

Conclusões
 Acreditamos que a presente pesquisa con-

tribuiu para disseminação de informações sobre 
as vantagens e desvantagens do parto normal e 
cesária, a resolução normativa N° 368 da ANS, 
e acerca dos direitos que envolvem o parto. Com 
isso, as mulheres poderão fazer escolhas conscien-
tes, e exigir seus direitos,  caso os mesmos sejam 
negados e/ou violados.

Por ser um tema pouco abordado na área 
jurídica, espera-se que o este estudo contribua 
com novas pesquisas, já que esse assunto é atual, 
pois a nova resolução da ANS entrou em vigor no 
dia 06 de julho de 2015, e possivelmente desperta 
questionamentos e interesse do público em geral.

Por fim, as mulheres lutam há décadas para 
ter seus direitos reconhecidos, e obtiveram essa con-
quista, porém as mesmas devem estar alertas quanto 
ao avanço descontrolado do número de cesarianas no 
Brasil, que é uma questão de saúde pública e deve ser 
enfrentada pelo governo e pelas mulheres.

Ao aceitar essa imposição da cesariana, 
as mulheres aderem a uma forma de controle, 
desta vez por um sistema capitalista e omisso. 
E o governo silenciando-se frente a essa reali-
dade, mostra o quão despreparado está para 
tratar de forma real a questão da mortalidade 
de mães e bebês e demais complicações que 
esse tipo de procedimento trás. Assim, de-
vemos incorporar na sociedade, um modelo 
de assistência humanizada a gestante, em que 
as intervenções cirúrgicas no parto, não sejam 
rotina. Além disso, a resolução normativa 368 
da ANS já pode ser considerada uma iniciativa 
para essa mudança, visto que o parto normal 
é a maneira mais natural para dar à luz, e não 
podemos ver esse modelo ser extinto, sem dis-
cutir, debater ou agir.
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Resumo: 
Etnografia é uma ciência interpretativa 

que exige o desenvolvimento da escuta, indo 
além do visual para que seja possível uma 
melhor descrição do que acontece ao redor. 
O presente estudo aconteceu no Asilo Rio 
Branco, em Aracaju/SE. As pesquisadoras 
realizaram quatro visitas à instituição e con-
versaram com a psicóloga do local e com três 



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 1091 ]

idosas ali residentes. Durante as conversas 
utilizou-se a livre escuta e atenção flutuante, 
sem assuntos pré-estabelecidos, possibilitan-
do que estes fluíssem naturalmente. Como a 
presença do etnógrafo que realiza a pesquisa 
implica em ação recíproca com os membros 
daquele grupo, esse evento é chamado de 
pesquisa-ação. O processo de desmistificação 
da figura do idoso foi uma consequência do 
contato com essa alteridade. A imagem re-
duzida que se tinha do idoso, como bondoso 
ou como “rabugento”, não se mostrou condi-
zente com a realidade. Foi percebido também 
que esse ambiente reúne pessoas com carac-
terísticas específicas, como por exemplo, a sua 
maioria ser pessoas da quarta idade (acima de 
80 anos). Tentamos não tomar por natural o 
que é da cultura, porém essa não é uma tare-
fa fácil. A percepção etnográfica é um olhar 
questionador, desconfiando dos estereótipos, 
e a partir deste olhar foi possível a desmistifi-
cação não só da figura do idoso, mas do asilo 
como um lugar infeliz, impessoal e repressor, 
semelhante a uma prisão. Na vivência pudem-
os perceber que o movimento que existe atu-
almente tem o objetivo de aproximar o idoso 
da sociedade. 

Introdução
 A etnografia é considerada uma ciência 

da interpretação (GEERTZ, 1926. p.4). O fato 
de ser uma ciência interpretativa tem por conse-
quência o entendimento de que os conhecimen-
tos alcançados não são simplesmente cumula-
tivos, eles se relacionam de forma desconexa, 
mas ainda sim coerente. Permite que todos os 
estudos sobre uma mesma sociedade, por ex-
emplo, possam ser válidos mesmo que tenham 
interpretações diferentes. Esta exige um esforço 
diferente das outras ciências, pois seu objeto se 
encontra entre uma “descrição densa” e uma 
“descrição superficial”.

O discurso de um integrante de uma co-
munidade acerca de um fato tem um grande 

valor para o etnógrafo. Esse valor pode ser “me-
dido” de muitas formas, por exemplo, perceben-
do no discurso os momentos de conflito e de 
aceitação de determinados comportamentos. É 
importante entender que todo discurso é um ato 
de criação da pessoa que conta, seja a história 
fictícia ou não, pois não é um simples fato, mas 
um fato permeado por significações da cultura e 
da memória da pessoa que o relata.

Para que a etnografia seja bem feita é im-
portante que o etnógrafo perceba o valor dos 
acontecimentos e saiba diferenciar e interpretar 
como um “nativo” os acontecimentos daquela 
cultura. Aquilo que o etnógrafo vai registrar, ou 
“inscrever”, é o significado do acontecimento do 
falar, não o acontecimento como acontecimento. 
Assim, a análise é sempre incompleta, não se che-
ga ao fundo de nenhuma questão. 

Materiais e métodos 
No intuito de dialogar o método et-

nográfico com uma experiência em campo, 
foi escolhido para esse trabalho um ambiente 
asilar. O asilo escolhido foi o primieiro do es-
tado, localizado dentro da mesma macrocul-
tura em que nós, pesquisadoras, nos encontra-
mos. No entanto, ainda permite experiências 
diárias de alteridade, já que é um ambiente 
com o qual não temos contato. É notada a 
existência de um distanciamento, inclusive 
geográfico, pois já desde a entrada até o edifí-
cio percorremos um longo caminho. A insti-
tuição asilar é regida por um funcionamento 
próprio, onde todas as atividades têm horários 
e regras pré-definidas.

Utilizamos atenção flutuante durante a 
escuta com os idosos e profissionais, posteri-
ormente foram feitas análises seguidas das  in-
terpretações destes discursos. Durante nossa 
inserção no campo, tentamos utilizar uma lin-
guagem acessível, o que facilitou a aquisição 
das informações ditas pelos idosos e pela 
psicóloga que trabalhava no lugar. 
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Resultados e Discussão 
A percepção etnográfica é um olhar ques-

tionador, desconfiando dos estereótipos, e a partir 
deste olhar foi possível a desmistificação não só da 
figura do idoso, mas do asilo como um lugar infel-
iz, impessoal e repressor, semelhante a uma prisão. 
Na vivência podemos perceber que o movimento 
é justamente o contrário, existe atualmente o obje-
tivo de aproximação com a sociedade. 

De acordo com Laplantine (1943), o que 
percebemos em primeiro lugar é aquilo que nos é 
mais familiar. Nos espantamos tanto com acontec-
imentos que corroborariam a figura que tínhamos 
do idoso quanto com comportamentos inespera-
dos em relação a essa mesma figura. O processo de 
desmistificação desta figura foi uma consequência 
do contato com essa alteridade. Sua imagem, seja 
como bondoso ou como “rabugento”, não neces-
sariamente condiz com a realidade. Tentamos não 
tomar por natural o que é da cultura, porém essa 
não é uma tarefa fácil. 

Conclusões 
A experiência de campo, portanto, pôde elu-

cidar que não se pode generalizar a figura do idoso. 
Assim como afirmou Geertz sobre o homem, este 
tem características próprias que variam de acordo 
com a sua história e de como lida com os acon-
tecimentos experienciados. O homem, portanto, é 
um produto cultural.

Referências 
BOSI, Ecléa. O tempo vivo da memória: ensaios 
de psicologia social. 2ª ed. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2003
GEERTZ, Clifford. A interpretação das 
Culturas.1ª ed.[Reimpr.] Rio de Janeiro: LTC, 
2013
LAPLANTINE, François. A descrição 
etnográfica. São Paulo: Terceira Margem, 2004

A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAR NO 

ESPAÇO SOCIOJURÍDICO DE 
ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 
MULHER 

Lizyane Fonseca Almeida (Serviço So-
cial/Unit), email: lizy_aju@hotmail.com, Jane 
Cláudia Jardim Pedó (docente Serviço Social/
Unit), Fernanda Silva Nascimento (docente 
Serviço Social/Unit), Sonale Santana Freitas, 
e-mail: sonale.santana@tjse.jus.br  

Universidade Tiradentes/Serviço So-
cial/Aracaju, SE. 

Área e sub-área do conhecimento: 
6.01.04.00-7- Direitos Especiais; 7.09.04.00-6 – 
Políticas Públicas.

Palavras-chave: violência de gênero, 
equipe multidisciplinar, sociojurídico. 

Resumo: 
A presente pesquisa de caráter qualitativo e 

método de abordagem dialético pretende analisar 
a importância da atuação da equipe multidisci-
plinar no espaço sociojurídico de enfrentamento a 
violência contra a mulher. As políticas e legislação 
norteadoras, entre elas, a Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/06) tem por aspecto inovador a perspectiva 
de lidar com tal fenômeno sob um caráter de abor-
dagem de totalidade, permitindo compreender a 
conjuntura sócio-histórica inerente a dinâmica de 
formação do mesmo. Sob este aspecto, percebe-se 
a necessidade de intervenções punitivas associadas 
às não-punitivas, que compreendem a questão de 
gênero na sociedade, e, portanto, a necessidade de 
ações preventivas. Desse modo, as conclusões con-
vergem para a percepção de que frente à situação 
da violência de gênero, a atuação da equipe mul-
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tidisciplinar evidencia-se no âmbito sociojurídico 
de modo essencial, haja vista permitir a realização 
de orientações, encaminhamentos e embasamento 
à decisão judicial, permitindo ampliar o entendi-
mento sobre os casos em trâmite de julgamento, 
viabilizando intervenções não apenas jurídicas, 
mas percebendo os fatores psicossociais; tal pos-
tura permite lidar com essa questão de maneira 
mais efetiva, coerente ao que prega a Lei Maria 
da Penha, percebendo as mediações implicadas na 
violência de gênero contra a mulher, apreendendo 
os fatores radicais da questão e contribuindo para 
a consolidação da cidadania feminina no Brasil.

Introdução
O fenômeno da violência doméstica e fa-

miliar contra a mulher vem apresentando-se de 
modo bastante expressivo na sociedade atual, reaf-
irmando os valores do patriarcado, onde a mulher 
é vista de modo subjugado ao homem, que acaba 
por evidenciar comportamento de dominação 
mantido através da violência (LISBOA E PIN-
HEIRO, 2005; PINHEIRO, 2008). Nesse sentido, 
analisando-se o cenário sócio-histórico, é perce-
bida íntima relação entre a violência de gênero 
e a formação dos papéis sociais relacionados ao 
homem e a mulher, ligados a uma perspectiva de-
terminista biológica que contribui para a cristal-
ização dos comportamentos sociais no decorrer 
desse processo (CARVALHO, 2012; OLIVEIRA, 
2012; SILVA, 2010); tal contexto expõe a violên-
cia como principal mecanismo de manutenção da 
dominação masculina (LISBOA E PINHEIRO, 
2005). 

Percebendo toda a conjuntura sócio-
histórica ligada à violência de gênero, bem como a 
luta das mulheres em prol do seu reconhecimento 
como cidadãs, as políticas públicas direcionadas à 
mulher e ao enfrentamento da violência doméstica 
e familiar contra as mesmas vem demonstrando 
na cena contemporânea a necessidade associa-
tiva relacionada a medidas de combate, proteção 
e prevenção, visando obter resultados mais efeti-
vos nesse âmbito (BRASIL, 2011; BRASIL, 2013; 

PASSINATO, 2010). Desse modo, em consonân-
cia com o norteamento das políticas para a mulher 
no Brasil e em especial, à Lei 11.340/06 (Lei Maria 
da Penha), são criados os Juizados da Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher juntamente 
às equipes multidisciplinares, visando proporcio-
nar em meio ao espaço sociojurídico, a efetivação 
de julgamentos que associem aspectos punitivos 
e não-punitivos, norteados por um combate efe-
tivo que apreenda a complexidade do fenômeno 
(CARVALHO, 2012). 

Assim, esta pesquisa propõe como objetivo 
geral a análise da importância da equipe multidis-
ciplinar no espaço sociojurídico de enfrentamento 
a violência doméstica e familiar contra a mulher, 
de modo a contribuir para o debate acadêmico, 
permitindo a ampliação do conhecimento acerca 
de sua atuação e significado para a efetividade no 
enfrentamento desta questão.

Revisão de Literatura
O conteúdo pesquisado através de revisão 

bibliográfica, na literatura especializada, permite 
apreender o direcionamento inerente ao enfrenta-
mento da temática da violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher no Brasil, entendendo que 
contemporaneamente, sua finalidade é coerente à 
busca pelo empoderamento da mulher e também 
da sociedade no sentido da efetivação da cidadania 
e justiça social (BRASIL, 2011; BRASIL, 2013).

Entendendo tais direcionamentos políticos 
no Brasil, há pesquisas que analisam os aspectos 
históricos das relações sociais inerentes à violên-
cia de gênero, trazendo apontamentos sobre suas 
raízes psicossociais em meio a estudos relaciona-
dos à sociedade patriarcal, às peculiaridades da 
temática, aos aspectos legislativos e lutas sociais 
pela democracia (OLIVEIRA, 2012; PINHEIRO, 
2008; SILVA, 2010).

Igualmente, há autores que estudam acer-
ca da aplicabilidade destes direcionamentos no 
espaço sociojurídico, trazendo reflexões sobre a 
aplicação da Lei Maria da Penha e sua finalidade 
principal, compreendendo seu aspecto inovador 
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relacionado à busca por mecanismos embasados 
em uma visão de totalidade, isto é, que compreen-
da os fatores psicossociais envolvidos na essência 
das demandas (CARVALHO, 2012; FALCÃO, 
2013; PASSINATO, 2010). 

Resultados e Discussão 
Os resultados analisados apresentam con-

teúdo parcial advindo de leitura e aproximação 
inicial relacionada à vivência em campo de está-
gio no Juizado da Violência Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher em Aracaju, trazendo os aspectos 
inicialmente pautados na revisão de literatura; os 
mesmos corroboram o reconhecimento da equipe 
multidisciplinar no espaço sociojurídico em vir-
tude dos aspectos inovadores trazidos pela Lei 
11.340/06 (Lei Maria da Penha) e demais direc-
ionamentos das Políticas contemporâneas, como 
o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 
(PNPM,) e Política Nacional de Enfrentamento 
da Violência Contra a Mulher (PNEVM), que tem 
por finalidade associar aspectos punitivos e pre-
ventivos, entendendo a complexidade da temática, 
que apresenta múltiplas expressões e fatores in-
terativos em sua particularidade.

Igualmente, é percebido que a equipe mul-
tidisciplinar emerge no espaço sociojurídico me-
diante a necessidade de efetivar o julgamento das 
demandas processuais sob um aspecto que apre-
enda a associação de uma visão jurídica aos fatores 
psicossociais inerentes a sua essência histórica.

.
Conclusões 
Diante do exposto, permite-se concluir que 

no âmbito sociojurídico, a equipe multidisciplinar 
evidencia-se como elemento essencial para a fun-
damentação qualificada do julgamento jurídico, 
permitindo o estudo dos fatores psicossociais que 
fundamentarão uma compreensão de totalidade 
sobre a realidade das demandas inerentes aos pro-
cessos judiciais. 

Neste sentido, esta equipe intervém de 
modo fundamental através de orientações e en-
caminhamentos qualificados, fornecendo uma 

visão de totalidade associada a direcionamentos 
coerentes às visões democráticas e inovadoras 
presentes na política atual e na legislação compe-
tente. Desse modo, permite ao judiciário atuar de 
maneira coerente as finalidades da Lei 11.340/06, 
entendendo as peculiaridades inerentes a temática 
da violência doméstica e familiar contra a mulher, 
contribuindo efetivamente para seu enfrentamen-
to e promoção da justiça social no Brasil. 
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Resumo: 
A presente monografia, A depressão como 

símbolo: Uma Interface com a Psicologia Analíti-
ca, objetiva, a partir de uma revisão bibliográ-
fica analisar a depressão, utilizando o referencial 
teórico da psicologia analítica. Buscaremos trazer 
a doença como elemento simbólico, mostrando 
como a psicologia analítica, principalmente os ar-
quétipos e, sobretudo o símbolo, podem trazer re-
sultados satisfatórios nos processos de tratamento 
ligados à psicossomática.

Enquanto operador teórico, a psicanálise, 
assim como também, alguns processos terapêuti-
cos, aqui no caso numa abordagem Junguiana, ofe-
recem um aparelho conceitual para a compreensão 

das relações entre o psíquico e o somático e das 
funções do psiquismo no equilíbrio psicossomáti-
co. Enquanto operadores clínicos, essas ferramen-
tas propicia uma referência de escuta, de leitura e 
de interpretação que amplia as possibilidades da 
consulta seja ela médica, principalmente na área da 
psiquiatria, ou de qualquer outro profissional da 
saúde, enriquecendo também os recursos para a 
intervenção profilática e mesmo terapêuticos em 
processos educacionais, sociais ou do trabalho. 
Tomar como referência de estudo as teorias da 
Psicologia Junguiana não significa absolutamente, 
defender as prioridades dos processos psíquicos 
sobre os orgânicos para abordagem dos fenôme-
nos psicossomáticos, porém, considerando a im-
portância da integração dessas dimensões e das 
relações dialéticas entre elas, trata-se de uma rela-
ção entre conceitos simbólicos Junguianos e seus 
processos. 

 
Introdução: 
Tomar como referência de estudo as teor-

ias da Psicologia Junguiana não significa absolu-
tamente, defender as prioridades dos processos 
psíquicos sobre os orgânicos para abordagem dos 
fenômenos psicossomáticos, porém, consideran-
do a importância da integração dessas dimensões 
e das relações dialéticas entre elas, trata-se de com-
preender o interesse desses processos e de suas 
ferramentas como operador teórico e clinico para 
essa abordagem terapêutica.

Trazer Jung numa interface com esses es-
tudos ligados a psicossomática se justifica, pois, 
em suas teorias ele refere-se ao funcionamento 
da psique inadequado como o causador de diver-
sos prejuízos ao corpo, segundo Jung, também o 
sofrimento corporal pode causar danos a psique, 
pois ambos, psique e corpo estão unidos e são in-
separáveis. Ambos pertencem a uma mesma vida 
(JUNG - Jung, 1953, p.194) 

É importante frisar que a abordagem 
Junguiana, com seu método de amplificação, pode 
levar a uma melhor compreensão dos fenômenos 
inconscientes, para ele a finalidade básica, tanto 
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da neurose, quanto a qualquer manifestação 
inconsciente é compensatória em relação a atitude 
unilateral da consciência. Isso leva a uma atitude 
necessária no sentido de uma integração entre o 
ego e o material reprimido. (RAMOS, 2006, p. 73).

Denise Ramos justifica essas afirmações em 
seus estudos estendendo, ainda mais esses con-
ceitos para o campo das doenças orgânicas, ela 
orienta essa expressão como simbólica, pois visa, 
com já afirmou Jung, sempre compensar e levar o 
indivíduo a integrar o reprimido, na verdade seria 
uma religação entre o ego ao seu eixo com o self  
(RAMOS, 2006, p,73).

É importante também evidenciar os es-
tudos de Denise Ramos sobre a expressão 
simbólica da doença, pois, essas manifestações, 
através do símbolo, que a doença traz em suas 
transduções estão atreladas aos fenômenos 
psique-corpo. Segundo a autora, esse conceito de 
símbolo complementa a questão da dualidade e da 
casualidade psicofísica tornando-se ultrapassado o 
termo “psicossomatização”, ela traz essa expressão 
como remetesse a uma tradição biométrica, 
clássica, mecanicista e reducionista. (RAMOS, 
2006, p. 75).

Resultados e Discussão: 
Faz-se mister,  entender a Teoria Jungui-

ana com seus conceitos e como sub-área a Psi-
cossomática tendo em vista que a mesma é filha 
mais nova da medicina e da Psicologia. Com seus 
aportes teóricos, tais como: Análise dos Sonhos, 
imaginação ativa e o Sand-play ( mais conhecido 
como Jogo de Areia, muito propagado no meio 
Junguiano). Tal trabalho de caráter qualitativo, tem 
em vista contribuir para a Teoria Junguiana e seu 
aporte Teórico. 

Conclusão: 
Foram elaboradas algumas abordagens em 

relação à energia psíquica e como, a mesma, flui na 
psique levando o indivíduo a uma conduta, e algu-
mas teorias que explicam o adoecer psíquico, isso 
se tornou relevante para melhor compreensão do 

processo Psicossomático, pois, este, traz aspectos 
complexos na sua manifestação como doença.

Tomei iniciativa, desta forma a pensar Psi-
cossomática pelos aspectos mais simbólicos e hu-
manistas, daí a interface com a Psicologia Jungui-
ana e buscar os estudos de Denise Ramos como 
base de construção desse pensamento.  Essa in-
terface entre a Psicologia Junguiana foi construída 
trazendo Denise Ramos Ramos (2006) com seus 
estudos sobre a psique do corpo, considero essa 
atitude correta, pois, ela traduz uma abordagem 
onde existe uma ligação direta entre corpo-espíri-
to-psique, modelo que foge do aspecto cartesiano. 
Denise, nessas suas colocações, facilitou a con-
strução do pensamento da doença como símbolo, 
pois ela vem mostrando uma visão da doença e as 
várias ferramentas de tratamento desde os tempos 
primitivos.  

Entre muitas ferramentas que tomei ciên-
cia, teve uma a qual achei ser um ponto de partida 
para o que pretendia tratar no meu pensamento, o 
teste de associação de palavras elaborado por Jung, 
que através deste formulou diversos conceitos, tais 
como o de complexos. A representação simbólica 
do adoecer e como a energia psíquica flui. 

O modelo da teoria da transdução para ser 
mantido um equilíbrio corporal (restaurando a 
psique). É válida a contribuição de Jung do pro-
cesso de interpretação e adoção de mecanismos 
do adoecer da mente. A partir disso esbocei alguns 
conceitos sobre essas teorias junguianas, como por 
exemplo: arquétipos, símbolos, etc. Isso se tornou 
necessário para delinear melhor meu objetivo com 
relação em tratar a doença como aspecto simbólico. 

Por ter uma ligação muito forte com a teo-
ria Junguiana e com a minha proposta de estudo, a 
doença como símbolo, é que trago Ramos (2006) 
como eixo da pesquisa, pois ela traz uma nova pro-
posta para entender o simbolismo da doença onde 
estão presentes diversos mecanismos de interpre-
tação do inconsciente tais como: imaginação ativa, 
sand-play, amplificações.  Torna a Psicossomática 
como um campo teórico fazendo com que se 
tenha uma visão holística do ser humano. 
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BIOSSEGURANÇA NOS CENTROS 
ESTÉTICOS DO CENTRO DE 

ARACAJU
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Universidade Tiradentes – UNIT
Biossegurança, Cosmetologia. 

Palavras-chave: Estética, biosseguran-
ça, saúde.

Resumo
O presente trabalho esboça sobre a biosse-

gurança nos centros estéticos do centro da cidade 
de Aracaju. A biossegurança está atrelada aos pro-
cedimentos de higienização do ambiente estético 
com o objetivo de assegurar a saúde dos clientes e 
dos profissionais. A pesquisa foi realizada através de 
visitas aos salões de beleza do centro de Aracaju/SE, 
foi aplicado de questionários aos funcionários e pro-
prietários. As visitas e as entrevistas semiestruturas 
serviram como aporte para compreender os desafios 
e vivencia dos profissionais de beleza. Pode-se per-
ceber que a biossegurança nos salões de beleza ainda 
não é visto como prioridade, pois muitos profission-
ais deixam de lado sua segurança e a do cliente.   

Introdução: 
Com o expressivo aumento do mercado 

houve a crescimento na quantidade de mão de 
obra, surge também à preocupação com as nor-
mas de segurança uma vez que esses profission-
ais trabalham manipulando tecido humano como, 
cutículas, sangues, aumentando assim os riscos de 
contaminação por agentes biológicos como: HIV, 
Hepatites B e C, alem de agentes microbianos. O 
contagio pode ocorrer por meio do sangue quan-
do os profissionais desconhecem ou negligencia as 
normas de biossegurança. Nos estabelecimentos 

de beleza são utilizados instrumentos como; ali-
cates de unha, espátulas e palitos de metais e ma-
deira, tesouras sendo estes instrumentos possíveis 
transmissor dos vírus.  (AMARAL, 2012).

A biossegurança trata-se de ações volta-
das para a prevenção, minimização ou eliminação 
de riscos no ambiente de trabalho. (TEIXEIRA 
E VALLE 1996.) A biossegurança lhes garantirá 
conhecimentos que vão permiti maior organização 
de sua rotina de trabalho, na limpeza do espaço, 
higiene pessoal, desinfecção e esterilização de fer-
ramentas que se utiliza no dia a dia em contato com 
pessoas diferentes e que podem transmitir doenças. 
(SHMIDLIN, 2000)

Sendo assim os envolvidos nesse processo, 
ou seja, os profissionais da beleza, devem se at-
entar a alguns cuidados nas suas atividades, pois 
estão sempre em contato com pessoas, produtos 
químicos, excesso de ruídos que são prejudiciais a 
sua saúde e de seus clientes. 

 
Materiais e métodos 
A biossegurança se tornou uma neces-

sidade devido ao aumento significativo da busca 
pelos procedimentos estéticos, nos últimos anos, 
homens e mulheres atrelam a estética a seu bem 
estar e a sua qualidade de vida. 

Segundo Nogueira (1996, p. 71-73), a 
biossegurança deve ser vista como a realização de 
práticas destinadas a conhecer e controlar os ris-
cos que o trabalho em saúde, e também em esté-
tica, pode aportar ao ambiente e à vida, e deve ser 
um dos principais objetivos em uma empresa. 

A preocupação com a biossegurança deve 
fazer parte de qualquer estabelecimento de es-
tética. Problemas relacionados à biossegurança 
tornam-se problemas relacionados à própria quali-
dade do serviço prestado. (NOGUEIRA, 1996)

 Para Shmidlin (2005) o profissional da Es-
tética tem a função de atender e cuidar de seus 
clientes, tendo como base sua formação teórica 
em estética e cosmetologia. Este profissional é 
responsável pela segurança de natureza física, ou 
química de seu cliente. 
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Diante disso Shmidlin (2005) fala que é 
importante que todos estejam envolvidos no pro-
cesso de prevenção, não como algo imposto, mas 
que todos percebam que fazem parte do processo 
de segurança de sua vida e do outro. É necessário 
que construa uma cultura de Biossegurança que o 
profissional compreenda que ele precisa relacionar 
os riscos de acidentes a sua prática cotidiana. 

Resultados e Discussão
Os resultados obtidos na pesquisa de cam-

po revelam que, 58% dos profissionais têm dificul-
dades em manter a prática de biossegurança. A 
dificuldade alegada foi à falta de tempo entre um 
cliente e outro, devido a busca em atender mais 
clientes.

Os EPIs (Equipamentos de segurança indi-
vidual) são poucos utilizados pelos profissionais, 72% 
dos profissionais que responderam o questionário 
afirmam que não utilizam os EPIs, muitos relatam que 
não usam devido o desconforto que causam.   

A esterilização dos materiais utilizados n o 
dia-a-dia foi o procedimento com maior percentu-
al atingindo 98% dos salões visitados, 2% respon-
deram que opta por utilizar materiais descartáveis 
para agilizar o atendimento ao cliente.

 Com a coleta de dados percebe-se que o 
maior desafio dos profissionais estéticos está no 
uso dos EPIs, pois muitos ainda não utilizam por 
falta de tempo ou mesmo pelo desconforto que 
causa.

É necessário evidenciar que a biosseguran-
ça visa a saúde dos clientes e dos profissionais, são 
procedimentos higiênicos que busca eliminar os 
riscos de contaminações nos ambientes estéticos, 
porém as praticas da biossegurança necessita ser 
propagada e fiscalizada, pois a estética vai além da 
beleza, é saúde. 

Conclusão 
Nos últimos anos vem-se discutindo muito 

sobre o tema biossegurança, e a sua aplicação den-
tro dos estabelecimentos de saúde, tanto de trab-
alho como de prestação de serviços. Neste trab-

alho foi apresentado que a Biossegurança tem suas 
ações voltadas a prevenir, diminuir ou eliminar os 
riscos de contaminação nas atividades efetuadas 
entre a relação profissional e cliente. 

É necessário que o profissional de estética 
tenha compromisso com o trabalho que realiza, 
para desenvolver princípios como comunicação, 
flexibilidade, disposição e responsabilidade. Em 
sua atuação o esteticista deve oferecer aos clientes 
não somente o serviço, mas também um planeja-
mento de ações que possibilitem ao cliente acom-
panhar seu progresso no tratamento. 
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Resumo: 
O instituto jurídico “união estável” tor-

nou-se na sociedade brasileira algo habitual, cuja 
aplicabilidade tornou-se banalizada. No entanto, 
com a evolução social, surge nos dias atuais uma 
nova modalidade de relacionamento, com conse-
quências distintas e menos abrasivas, é o “namoro 
qualificado”. Partindo dessa premissa, o presente 
estudo científico visa esclarecer as divergências 
conceituais existentes acerca da união estável e 
do namoro qualificado, sanando assim às dúvidas 
referentes ao assunto relacionado ao Direito de 
Família. Portanto, com a exploração desse perti-
nente assunto, busca-se produzir um material de 
ajuda aos discentes da Unit e outras instituições 
como também da sociedade em geral interessada 
por assuntos jurídicos polêmicos e atuais.

Introdução 
O presente trabalho científico tem como 

propósito abordar os conceitos e consequências 
do Namoro Qualificado e da União Estável no 
mundo jurídico atual.

  O tema escolhido é relevante, por apre-
sentar-se cada vez mais comum ações judiciais 
com a causa de pedir e o pedido desconexos, de 
modo que a causa de pedir retrata um namoro 
qualificado, com o pedido de reconhecimento 
de união estável e consequências. Sendo assim, o 
devido conhecimento legal dos tipos de relacio-
namento instruirá aos leitores, que conhecerão a 
nova modalidade “familiar” cujo conceito já foi 
aderido pelo poder judiciário.

 A atual pesquisa no que se refere ao ob-
jetivo geral terá como fundamento analisar as 

decisões do Superior Tribunal de Justiça acerca 
do namoro qualificado como desqualificador da 
união estável.

 Destaca-se que para que haja um em-
basamento satisfatório para os interessados do 
tema estudado serão elucidados: conceito de 
namoro qualificado e união estável; identificação 
dos pontos divergentes entre namoro qualificado 
e a união estável; fundamentos que contribuem 
para a tomada de decisão do STJ, entre outros 
que suprirão as dúvidas relacionadas ao respec-
tivo tema.

Materiais e métodos 
A pesquisa tem como objeto um tema at-

ual. Para a construção do presente projeto, far-
se-á necessário a análise de decisões do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), com o auxílio da inter-
net. Além disso, será de fundamental importân-
cia à consulta de livros e artigos científicos que 
fornecerão o embasamento necessário para se 
chegar ao resultado.

A abordagem metodológica será com base 
no método dedutivo, já que serão realizadas su-
posições a partir dos pensamentos emitidos tanto 
pelos doutrinadores como do pensamento vigente 
da jurisprudência, que no caso seria do STJ.

Os procedimentos a serem inseridos serão: 
o método histórico, pois será evidenciada a história 
dos tipos de relacionamento afetivo; o método 
comparativo, onde serão comparados os tipos es-
tudados, salientando às suas diferenças e por fim 
o método estruturalista, investigando o fenômeno 
concreto, partindo para uma análise no campo ab-
strato, de modo que serão analisadas hipóteses que 
nortearão a realidade do fato social.
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Resumo: 
A adolescência é uma etapa de transição en-

tre as fases infantil e adulta. Os adolescentes pas-
sam por diversas transformações, e, dentre elas, 
está a importância do sentimento de pertença a 
um grupo de pares que passa a ser central na vida 
do jovem. Embasada na Psicologia do Desenvolvi-
mento, com foco em Formações Grupais na Ado-
lescência, esta pesquisa teve como objetivo investi-
gar a prevalência da inserção de adolescentes, com 
idades entre 14 e 18 anos, em grupos, na capital 
do estado. A investigação se deu pela importância 
de conhecer o jovem e o impacto que essas rela-
ções proporcionam em seu cotidiano. Revisão bib-
liográfica e pesquisa de campo foram executadas. 
Esta última por meio da aplicação de questionári-
os, contendo 12 perguntas (2 questões abertas e 
10 objetivas), em amostra de 98 alunos, de ambos 
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os sexos, do Ensino Médio de escola particular. 
Como parte dos resultados, nesta amostra, de-
staca-se que 56 alunos (57,14%) declararam fazer 
parte de um grupo específico e 42 sujeitos afirma-
ram participar de dois ou mais grupos (42,86 %), 
contrariando o que consta em parte da literatura 
sobre a fidelidade dos jovens a um determinado e 
exclusivo grupo neste período. Além disso, a pes-
quisa consta que 29 alunos (29, 59%) acredita que 
o grupo influencia pouco na sua formação e, em 
contrapartida, 34 discentes (34,69%) disseram que 
influencia bastante.

Materiais e métodos 
Este trabalho foi realizado a partir de revisão 

bibliográfica em artigos científicos e pesquisa de cam-
po, que foi aplicada em alunos, de ambos os sexos, de 
Ensino Médio de escola particular na capital.  

 Esta última foi realizada por meio de apli-
cação de questionários, que continham 12 pergun-
tas (2 questões abertas e 10 objetivas), em amostra 
de 98 alunos. 

Resultados e Discussão
Obteve-se como resultado de que os ado-

lescentes nos dias de hoje, não se encaixam em 
apenas um grupo, como pode ser expresso na pes-
quisa, que consta com 42,86% de discentes que 
responderam participar de vários grupos. 

Conclusões 
Portanto, foi possível concluir através da 

amostra coletada o quanto a fase da adolescên-
cia vem se transformando com o passar do tem-
po, como os novos modos de viver influenciam 
na construção da subjetividade que está aflorada 
nesta etapa da vida. Dessa forma, vimos que os 
resultados da pesquisa de certa forma se opõem ao 
que afirmam as bibliografias sobre o tema.
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Resumo
Este trabalho foi elaborado a partir de pes-

quisas em artigos científicos. O objetivo desse tra-
balho é esboçar sobre o tema “estrias”, definida 
como atrofias da pele, que aparecem devido ao 
rompimento das fibras elásticas na derme (segun-
da camada da pele), que através de um protocolo 
com o aparelho de microcorrente (MENS), com a 
utilização do eletrolífting estimula a produção de 
novas fibras que preenchem essas falhas na pele 
por meio de eletricidade. Foram realizadas 5 (cin-
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co) sessões com uma voluntária. O tratamento foi 
realizado na área do abdômen, no final do pro-
cesso obtivemos êxito, pois a pele da paciente teve 
uma melhora significativa.   

Introdução: 
As estrias são lesões cutâneas comuns onde 

se desenvolve na derme, caracterizadas como ban-
das lineares de pele atróficas. São considerados 
distúrbios quase exclusivamente estéticos, porém 
tendo-se em vista que saúde não é unicamente aus-
ência de doença, mas também um bem-estar físico 
e psicológico passa a ter grande importância social 
e médica (BERGFELD, 1999; GUIRRO; GUIR-
RO, 2002). 

Há fortes evidências de que sua etiologia 
seja multifatorial, isto é, além dos fatores endó-
crinos e mecânicos, existe uma predisposição 
genética devido à expressão individual de genes 
responsáveis pela formação de colágeno, elastina 
e fribrilina (AMMAR et al., 2000; SINGH; KU-
MAR, 2005; ATWAL et al., 2006). É possível car-
acterizar o período de instalação da estria de acor-
do com a sua coloração (JIMENEZ et al., 2003). 

As estrias são encontradas tanto em homem 
quanto em mulheres, atingindo 2,5 vezes mais as 
mulheres. Em adolescentes do sexo feminino, apa-
rece de 12 a 14 anos e em adolescentes do sexo 
masculino, entre 12 a 15 anos, visto com frequên-
cias em obesos, gestantes, e pessoas usuários de 
esteroides (Guirro e Guirro, 2007).

A estimulação eletrolifting invasiva tem sido 
usada na prática clínica como recurso físico de pri-
meira escolha para a melhora da atrofia da pele com 
estrias albas. Segundo Guirro & Guirro a estimula-
ção elétrica, as fibras colágenas sofrem algum tipo 
de reorientação. E que o processo de regeneração 
da estria está baseado na compilação dos efeitos in-
trínsecos da corrente contínua e dos processos en-
volvidos da inflamação aguda decorrente do trauma 
da agulha, desencadeando um processo de repara-
ção tecidual (GUIRRO; GUIRRO, 2002). 

Há indícios de que promova reorientação 
das fibras colágenas, um acentuado aumento no 

número de fibroblastos jovens e uma neovascu-
larização em estrias cutâneas, o que poderia resul-
tar em melhoria no aspecto da pele. (AZEVÊDO, 
TEIXEIRA E SANTOS, 2009. e PEREIRA, SIL-
VA E SILVA, 2008.).

O Eletrolifting atua atenuando e prevenin-
do as sequelas do estiramento da pele, promoven-
do uma neovascularização, restauração das fibras 
de colágeno e estimula a produção de elastina e a 
melhora no aspecto da pele. (GUIRRO E GUIR-
RO, 2004).

 
Materiais e métodos 
A estria se forma após um rompimento das 

fibras de colágeno e elastina, variam de cor con-
forme o grau de sua evolução. Logo após a sua 
ruptura as estrias têm o aspecto avermelhado e 
logo depois ficam esbranquiçadas ou mais claras 
do que o tom de pele do individuo (ARAUJO, 
2003).

Eletrolifting é uma técnica que utiliza a 
corrente galvânica juntamente com uma agulha 
de 5 mm no pólo negativo. Não se caracteriza 
por um método invasivo, pois a agulha atinge 
apenas a superfície da pele sem aprofundar-se. 
Esse método consiste em provocar uma sutil 
agressão na camada superficial da epiderme, 
sobre as estrias com intuito de estimular a 
produção de novas células, de colágeno e elas-
tina e ainda incrementar a nutrição do local, 
agindo sobre os tecidos que se encontram des-
nutridos e desvitalizados. Para a aplicação, são 
utilizados os eletrodos bastonete e porta-agulha 
e o profissional deve estar especializado neste 
tratamento (GUIRRO, 2001).

Eletrolifting é um tratamento de rejuve-
nescimento cutâneo facial e corporal. Realiza uma 
eletro estimulação específica, através de micro 
corrente pulsada de baixa frequência, em todos 
os tecidos afetados pelo envelhecimento, revitali-
zando a circulação sangüínea, regenerando a cútis, 
melhorando a atividade dos fibroblastos, estimu-
lando a drenagem linfática e tonificando as miofi-
brilas (GUIRRO, 2002).
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Resultados e Discussão
Foi realizado 5 sessões que ocorreu 1 (uma) 

vez por semana com o tempo de duração de 10 
min. à 30min., dependendo da quantidade de es-
trias de cada modelo. Antes que a modelo chegasse 
foi ligado o aparelho na rede elétrica, colocado 
em cubetas os cosméticos a serem utilizados e na 
maca um lençol descartável.

Foi realizada a esfoliação na região a ser 
tratada com o gel esfoliaste com as mãos, em 
movimentos circulares ou de vai e vem removendo 
células mortas e preparando a pele para o trata-
mento, removemos o excesso de esfoliante com 
gases umedecidos de loção tônica adstringente.

O eletrodo foi colocado no aparelho de 
Eletrolifting na região do abdômen. Inserimos a 
agulha na ponteira do aparelho de Eletrolifting; 
Foi ligado o aparelho, colocado na intensidade de 100 a 
130 uA de acordo com a sensibilidade de cada modelo.

De um modo linear, foi introduzida a agul-
ha só na região da epiderme, elevando o tecido 
para ocorrer à oxigenação, abaixar o tecido e reti-
rar a agulha, a cada 2 a 3 mm repetir a técnica em 
toda região da estria da modelo. Em seguida foram 
aplicados gases umedecidos de loção Tônica ad-
stringente na região tratada e por fim o filtro solar 
Bloqueador solar FPS 30.

Foram realizadas avaliações durante o trata-
mento com reavaliação da ficha de anamnese, 
registros fotográficos, e aplicação do questionário 
de aceitabilidade para avaliar a evolução do trata-
mento realizado.

Em 5 (cinco) sessões com o aparelho de 
Eletrolifting na área do abdômen, a pele apresen-
tou melhora na aparência, redução do comprimen-
to e da largura da estria,  aumento da nutrição do 
local da estrias e renovação celular. 

Conclusão 
A paciente obteve 100% de satisfação com 

o tratamento, com conseqüência aumenta a au-
toestima devido à melhora da aparência estética.

Esse aumento na escala de satisfação pessoal 
é de grande importância, porque segundo ESTEVES 

et al (1991), as estrias é de enorme importância esté-
tica, particularmente no sexo feminino.

Logo, o tratamento estético realizado bus-
cou a melhora da autoestima da voluntaria, que 
após o procedimento apresentou a pele mais es-
pessa no local que foi aplicado o Eletrolifting, as-
segurando assim a melhoria da área tratada. 
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INTRODUÇÃO
O presente projeto visa analisar a legislação 

brasileira quanto à possibilidade de conversão de 
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união homoafetiva em casamento, de acordo com os 
princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Hu-
mana e isonomia, perante a evolução jurisprudencial.

A importância de tão complexa problemática 
enfrentada pelo judiciário brasileiro, dar-se-á relevante 
aplicação da dignidade da pessoa humana como fun-
damento constitucional da República brasileira. O 
estudo encontra sustento no desenvolvimento do 
Direito de Família, concernente a isonomia em con-
sonância com o futuro do Legislativo.

FUNDAMENTAÇÃO  TEÓRICA
 Desenvolvendo os estudos imbuídos no 

intuito de relacionar os institutos do casamento 
e união estável em relação à união homoafetiva. 
São identificados os benefícios da conversão da 
união homoafetiva em casamento. Levantando as 
jurisprudências e os precedentes judiciais mais im-
portantes em relação ao tema, entendendo assim a 
aplicação principiológica na conversão da entidade 
familiar com base nos Direitos Humanos. 

Preceitua Cristiano Chaves de Farias e Nel-
son Rosenvald , que a união homoafetiva trata-se de 
“modelo familiar autônomo”, merecendo proteção 
especial do Estado. Desse modo, mesmo diante da 
inércia do Legislativo, cabe ao judiciário exercer 
suas funções atípicas, salvaguardando a igualdade 
substanciada na carta magna de 1988, para concret-
ização da dignidade da pessoa humana. 

OBJETIVOS E METODOLOGIA
O presente projeto visa analisar a legislação 

brasileira quanto à possibilidade de conversão de 
união homoafetiva em casamento, de acordo com os 
princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Hu-
mana e isonomia, perante a evolução jurisprudencial.

A pesquisa tem como principal fonte a 
doutrina e jurisprudência, partindo do método de 
abordagem dedutivo e utilizando como métodos de 
procedimento os métodos históricos e comparativos. 
Com a finalidade de expectativa de compreensão dos 
aspectos sociais que levam o Legislativo a justificar 
sua inércia, descrever a atual situação da legislação 
brasileira quanto a união homoafetiva.
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Resumo: 
A família contemporânea tem passado por 

transformações, tais como a possibilidade de uma mul-
her ser mãe sem a participação de um parceiro/com-
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panheiro/marido, que é viável a partir da reprodução 
assistida constituindo um meio de efetivar o desejo de 
ser mãe. Esse cenário vem ocasionando mudanças nos 
paradigmas da família tradicional diante de uma nova 
configuração familiar – a família monoparental femi-
nina. A presente pesquisa tem como objetivo analisar 
esse novo arranjo familiar que se constitui por meio da 
reprodução assistida. Trata-se de uma pesquisa bibli-
ográfica. O material de análise incluiu artigos relacio-
nados à temática publicados nos últimos cinco anos. A 
busca se deu nas seguintes bases de dados: BIREME, 
LILACS e SCIELO. Constata-se que, para muitas 
mulheres, a maternidade significa a realização de um 
sonho, em que a mesma tem condições de criar um 
ambiente propício para o desenvolvimento saudável 
da criança; no entanto, a figura feminina se depara com 
dificuldades para conciliar vida profissional e familiar. 
Assim, espera-se que este artigo contribua com a bib-
liografia atual sobre esta temática, e colabore para o 
incremento de pesquisas, visto que há uma carência 
de estudos sobre a constituição da monoparentalidade 
feminina por meio da reprodução assistida.  

Introdução 
A família contemporânea tem passado por 

transformações, tais como a possibilidade de uma 
mulher ser mãe sem a participação de um par-
ceiro/companheiro/marido, que é viável a partir 
da reprodução assistida constituindo um meio de 
efetivar o desejo de ser mãe. Esse cenário vem 
ocasionando mudanças nos paradigmas da família 
tradicional diante de uma nova configuração famil-
iar – a família monoparental feminina.

Materiais e métodos 
Optou-se por uma revisão bibliográfica, a 

fim de atingir ao seguinte objetivo: analisar as car-
acterísticas de funcionamento desse novo arranjo 
familiar que se constitui por meio da reprodução 
assistida. Nesta pesquisa bibliográfica o material 
de análise incluiu artigos relacionados à temática 
publicados nos últimos cinco anos. A busca se deu 
nas seguintes bases de dados: BIREME, LILACS 
e SCIELO.

Revisão de literatura
Na sociedade contemporânea, a maneira 

de constituir-se como família está se ampliando. 
Os papeis sociais de gênero já não são assumidos 
e desempenhados como foram no passado. Di-
versos fatores sociais influenciam nas formas de 
relacionar-se em família: a inserção da mulher no 
mercado de trabalho, o controle de natalidade pro-
movido pelos métodos anticonceptivos, a mobili-
zação masculina em sua aproximação da família, 
assumindo papéis não tradicionais, e o divórcio, 
acompanhado de procedimentos de guarda dos 
filhos (ISOTTON; FALCKE, 2014).

Nesse contexto, apresenta-se a família 
monoparental, a qual é composta pela figura do pai 
ou da mãe e sua prole, em que um dos genitores 
podem estar na condição de solteiros, separados, 
divorciados ou viúvos. Nesse artigo trataremos 
da família monoparental feminina. Borlot e Trin-
dade (2004) pontuam que o projeto de ter filhos 
e de constituir família é extremamente valorizado 
na sociedade atual, em virtude disso a tecnologia 
médica evoluiu e possibilitou a Reprodução As-
sistida.

Essas estudiosas mencionam que a possibi-
lidade de uma mulher ser mãe sem a participação 
de um parceiro/companheiro/marido tornou-se 
viável constituindo um meio de efetivação o de-
sejo de ser mãe. Os novos papéis que a mulher tem 
conquistado na sociedade atual e as mudanças so-
cioculturais em relação aos arranjos familiares pas-
saram a incluir a maternidade como uma decisão 
racional e sem a mediação de um parceiro, sendo 
efetivada por meio da intervenção da tecnologia 
biomédica. 

Resultados e Discussão 
Diante do exposto, constatou-se que a ma-

ternidade na sociedade contemporânea possibil-
ita a maior inserção de valores individualistas na 
família, já que a mesma passou a ser compreendida 
como uma decisão racional e planejada. Além dis-
so, para muitas mulheres, a maternidade significa 
a realização de um sonho, em que a figura femi-
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nina tem condições de criar um ambiente propício 
para o desenvolvimento saudável da criança; no 
entanto, a mulher se depara com dificuldades para 
conciliar vida profissional e familiar. 

Considera-se, portanto, a produção inde-
pendente um acontecimento cada vez mais pre-
sente no contexto atual, em que esse evento deve 
ser estudado e analisado pelas ciências humanas 
em decorrência das consequências que esse tipo 
de configuração familiar pode ocasionar em seus 
membros.

Conclusões 
Por fim, espera-se que este artigo contribua 

com a bibliografia atual sobre esta temática, e co-
labore para o incremento de pesquisas, visto que 
há uma carência de estudos sobre a constituição 
da monoparentalidade feminina por meio da re-
produção assistida. 
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Resumo:
Este estudo bibliográfico trata sobre bro-

cas de perfuração que é a peça que corta a rocha 
quando se está perfurando um poço de petróleo 
ou gás, na indústria. O objetivo deste trabalho são 
abordar sobre os critérios para a escolha das bro-
cas e relacionar esta e os custos de uma perfuração. 
Este tema foi escolhido, pois é imprescindível que 
o profissional desta área domine os fundamentos 
sobre as brocas para que seja capaz de uma seleção 
adequada quando chegar durante o desenvolvim-
ento do projeto à fase de perfuração. Esta ocorre 
em diversas etapas visando atingir grandes pro-
fundidades, então para a determinação da broca 
deverá ser considerado principalmente o tipo de 
rocha e de poço e seu custo. Dependendo dos 
parâmetros e características, estas são divididas 

em dois tipos básicos: brocas com partes móveis 
ou sem partes móveis. Entre aquelas a mais uti-
lizada são as tricônicas por conta da sua eficiência 
e seu baixo custo. As sem partes móveis diminui a 
possibilidade de falha. Quando uma broca sai do 
poço, pode transmitir importantes informações 
ao operador se os desgastes apresentados forem 
corretamente interpretados. Portanto, através da 
indicação da melhor broca, que satisfaça todos os 
critérios da operação, será obtido assim um menor 
custo de perfuração e uma operação segura e bem-
sucedida.

Introdução
A perfuração tem por objetivo fazer o 

poço com mais agilidade através de uma seleção 
de brocas (equipamento que ocasiona ruptura e 
desagregação da constituição rochosa onde o poço 
será instalado). A escolha das brocas depende 
de diversos fatores. Um deles é o tipo de forma-
ção geológica que será perfurada, devido à  vari-
abilidade em dureza e abrasividade, tendo um 
efeito considerável na eficiência da broca, pois, 
trocá-la cada vez que a formação mudar é imprat-
icável. Um segundo fator é o s e u  custo: pos-
sibilitar a maior metragem possível e minimizar 
o número de substituição. Assim, a melhor escolha 
é a que terá um desempenho razoavelmente bom 
em todas as condições que irá enfrentar [1,2].

Revisão de literatura
A metodologia consistiu de aplicação de 

pesquisa bibliográfica. Após a escolha e delimita-
ção do tema foi construído um plano de trabalho 
e a seleção e arquivo de dados significativos que 
constavam em fontes secundárias, principalmente 
artigos científicos, teses e monografias. [3].

Resultados e Discussão
A broca de perfuração deve ser muito bem 

escolhida na fase da perfuração, pois é uma peça 
fundamental e existem diversos tipos para perfurar 
as variadas camadas rochosas. Têm por objetivo, 
promover a ruptura e desagregação destas forma-
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ções, sendo necessário para isso um estudo conside-
rando seu desempenho e sua economicidade [2].

Entre os principais tipos de brocas sem 
parte móvel as de lâmina de aço perfuraram por 
ação de cisalhamento e apresentam jatos que lim-
pam as suas lâminas, mas apresentam uma curta 
vida útil. Brocas de diamantes naturais são usadas 
em perfurações extremamente duras e abrasivas, 
mas já existem substitutas de menor custo. Já as 
com diamantes artificiais agem no cisalhamento e 
apresentam no seu corpo pastilhas formadas por 
diamante e cobalto [4].

As brocas com partes móveis têm até quatro 
cones, e a mais utilizada são as tricônicas devido 
a sua eficiência e baixo custo. Estas são divididas 
em brocas de dentes de aço e as de insertos. A 
ação desse tipo combina raspagem, lascamento, 
esmagamento e erosão por impacto dos jatos de 
fluidos de perfuração [4].

O valor da penetração pode ser reduzido 
devido ao desgaste da broca ou pelo estrago dos 
seus dentes. Quando estes não são mais pontudos 
e cortantes, exercem uma maior força vertical fa-
zendo necessário colocar um peso sobre a broca. 
Essa adição de força causará um aumento abso-
luto no torque necessário para a perfuração [5].

Após a broca sair do poço, pode trazer in-
formações consigo e isto será visto pelo operador, 
que saberá dos desgastes apresentados, e os inter-
pretará. Sendo necessário arquivar todas as infor-
mações para se precaver de todos e quaisquer pos-
síveis erros na região de perfuração. Na perfuração 
de um poço de petróleo é visado atingir grandes 
profundidades, para cada etapa é preciso utilizar 
um tipo de broca especifica, pois cada uma retrata 
um diâmetro inferior a anterior. [6].

As brocas são um dos elementos mais críti-
cos para se calcular o aspecto econômico da per-
furação. Com fim de avaliar seu desempenho, têm-
se usados vários padrões de comparação como: 
o custo da broca, a velocidade de sua perfuração, 
comprimento de seção perfurado, entre outros. 
O objetivo é obter o menor custo de perfuração 
sem colocar em risco as operações cumprindo as 

especificações de perfuração e observando as re-
strições que vão existir [2].

Conclusões 
Em vista dos argumentos apresentados, a 

escolha da melhor broca a ser utilizada em uma 
perfuração envolve um estudo. A forma como a 
mesma vai ser empregada, influencia muito na sua 
escolha e consequentemente no custo-benefício 
da operação desejada. Não se pode dispensar ne-
nhum tipo de conhecimento, tais como catalogo 
das brocas existentes no mercado, tipos de corta-
dores, tamanho e sua densidade, e seus fabrican-
tes. Logo, o engenheiro deve ter conhecimentos 
similarmente de geologia e litologia das rochas, da-
dos sísmicos da área, entender as propriedades do 
fluido de perfuração, equipamentos que serão uti-
lizados e prever o desgaste das brocas empregadas. 
A melhor escolha da broca que possa satisfazer 
todos os critérios da operação provocará assim o 
menor custo de perfuração existente com o máx-
imo de metros a ser perfurados com segurança e 
sucesso de tal operação.
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Resumo: 
O uso de suportes híbridos (inorgânico e 

orgânico) e aditivos apresentam características de-
sejáveis para a imobilização de peroxidase de raiz 
forte (HRP) que apresenta inúmeras aplicações 
na área clínica, ambiental e industrial. O objetivo 
deste trabalho foi estudar a imobilização por liga-
ção covalente (LC) da peroxidase de raiz forte 
(HRP) em suportes híbridos mesoporosos consti-
tuídos por sílicas mesoporosas (SBA15) e aditivos 
orgânicos (polietilenoglicol (PEG) 1500 e 8000 e 
LIs: [C4mim] BF4, [C4mim]TF2N, [C4mim] acetato 
ou [C4mim] HSO4

-), além de avaliar a influência do 
processo da calcinação na interação da enzima e 
o suporte. A caracterização físico-química e mor-
fológica dos suportes e biocatalisadores imobiliza-
dos foi realizada por técnicas de Espectroscopia 
de Infravermelho com Transformada de Fouri-
er, Termogravimetria e Microscopia Eletrônica 
de Varredura. Verificou-se que na imobilização 
de HRP a saturação dos suportes em 2 mg de 
HRP/g de suporte. A aplicação do processo da 
calcinação no preparo do suporte favoreceu a 
imobilização de HRP em suportes híbridos de 
sílica SBA-15 em aditivos orgânicos. O resulta-
do de unidades de imobilização foi obtido com 
HRP imobilizada em suporte híbrido mesopo-
roso de sílica SBA-15 com calcinação em PEG 
1500 138,33 Unidades Imobilizadas e Acetato 
136,03. Finalmente, a análise morfológica do 
suporte híbrido de sílica SBA-15 em PEG e Ac-
etato confirmou que a aplicação do processo da 
calcinação permitiu a modificação da porosi-
dade da superfície da sílica.
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Introdução 
Os suportes híbridos (orgânico e inorgâni-

co) quando comparado aos seus componentes 
separadamente apresenta características melhora-
das para a imobilização de enzimas. Os aditivos 
orgânicos são descritos como estratégias que pro-
porcionam a melhoria da estabilidade e atividade 
catalítica de enzimas imobilizadas. A peroxidase 
de raiz forte ou Horseradish peroxidase (HRP) é uma 
enzima de grande interesse com inúmeras aplica-
ções na área clínica, ambiental e industrial. Até o 
presente momento não consta na literatura estu-
dos para a imobilização de peroxidase de raiz forte 
(HRP) por ligação covalente (LC) em suportes hí-
bridos constituídos por sílicas mesoporosas (SBA-
15) e aditivos orgânicos (polietilenoglicol (PEG) 
1500 e 8000 e líquidos iônicos (LI). A calcinação é 
um método em que se obtêm um material de sílica 
com uma estrutura mesoporosa e ordenada (FRO-
BA et al., 2006; MORITZ et al., 2015). Portanto, o 
objetivo deste trabalho é imobilizar a peroxidase 
de raiz forte por ligação covalente em suportes hí-
bridos de sílica SBA-15 e aditivos orgânicos. 

 Materiais e métodos 
 Síntese de Sílicas Mesoporosas e suportes 

híbridos de sílica e aditivos orgânicos.
Peroxidase de raiz forte, isoenzima C 

(HRP) (RZ = 3.0) (98,15±7,38 U/mg, guaiacol 
como substrato, pH 6,0, 25 °C foi adquirida da 
Sigma-Aldrich (Aldrich, Milwaukee, WI, USA). Os 
suportes híbridos de sílicas mesoporosas (SBA-15) 
foram obtidos baseados na metodologia descrita 
por Chouyyok et al. (2009) com modificações. Os 
aditivos orgânicos foram utilizados na proporção 
de 1 % (m/v): (polietilenoglicol (PEG) 1500 e 
8000, LIs: [C4mim] BF4, [C4mim] TF2N, [C4mim] 
acetato e [C4mim] HSO4-). Para o preparo dos su-
portes híbridos de sílica SBA-15, dissolveu-se 1,4 g 
de aditivo orgânico em 4 g de pluronic P127, 30 g 
de água destilada e 120 g de HCl (2 M). Em segui-
da, 7,97 g de TEOS foram adicionados à solução 
que foi agitada à temperatura ambiente durante 20 
horas. A mistura foi vertida em um reator e her-

meticamente fechado, em seguida, a mistura per-
maneceu a 80 °C durante 24 horas. Por fim, foi re-
alizada a calcinação dos suportes a 500 °C durante 
6 horas. Os tamanhos das partículas dos suportes 
híbridos foram reduzidos em peneira padrão de 32 
Tyler/Mesh.

 Imobilização da peroxidase e determinação 
da atividade peroxidásica e caracterização físico-
química do suporte e biocatalisador imobilizado.

A atividade enzimática foi determinada 
por método colorimétrico, baseado na mudança 
de absorvância a 470 nm devido à formação do 
produto de oxidação do guaiacol, o tetraguaiacol 
durante três minutos. O ensaio contém 2,77 a 2,79 
mL de tampão fosfato de sódio 100 mM (pH 6,0); 
0,01 a 0,03 mL do preparado enzimático diluído 
200 vezes em tampão pH 6,0; 0,1 mL de solução 
de guaiacol 100 mM e 0,1 mL de H2O2 2,0 mM 
(Vetec), a 25 °C. Uma unidade de enzima (U) é 
definida como a quantidade de enzima capaz de 
fornecer 1 µmol de produto em 1 min a 25 °C, 
no pH específico para esta reação: εtetraguaiacol: 26,6 
mM-1 cm-1 (Hirata et al., 1998). Os suportes de hí-
bridos e os biocatalisadores imobilizados foram 
submetidos às análises termogravimétricas (TG-
IRIS Netzsch), Espectroscopia de Infravermelho 
com transformada de Fourier - FTIR no inter-
valo de comprimento de onda de 400 - 4000 cm-1 
(FTIR BOMEMMB-100).

Resultados e Discussão 
Os resultados de eficiência de imobilização 

(E) e número de unidades imobilizadas (U) refer-
entes ao estudo de imobilização de HRP por LC 
conforme a Tabela 1.

Tabela 1.: Eficiência de imobilização utilizando 
o método de ligação covalente - E (%) e número de 
unidades imobilizadas (U) de HRP imobilizada em hí-
bridos de sílica SBA-15 e aditivos orgânicos.

Aditivos 
orgânicos

Com calcina-
ção E (%)

(U) Sem calcina-
ção E (%)

(U)

PEG 8000 60,00 ±1,57 124,10 54,06 ±1,00 111,82

PEG 1500 66,90 ±0,15 138,33 39,89 ±0,47                               82,51

[C4mim] HSO4 36,07±0,42 74,62 53,78 ±0,11 111,24
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[C4mim] 
acetato

65,80 ±2,23 136,03 62,71 ±0,38 129,71

[C4mim] BF4 54,84 ±1,15 113,42 15,34 ±1,79 31,73

 [C4mim] 
TF2N

53,37 ±1,47 110,40 60,56 ±2,58                                                                                                                                            
                                                   

125,26

* Eficiência de imobilização e Unidades imobilizadas em sílica 

SBA-15 sem aditivo: 52 % e 107 

A caracterização físico-química por FTIR 
confirmou nos espectros dos suportes foi veri-
ficada uma banda característica em torno de 3400 
cm-1 que é atribuída à vibração de grupos hi-
droxila (O-H), proveniente do grupamento silanol 
(Si-OH) presente na superfície das sílicas com 
aditivos, foram observadas bandas intensas a 800 
cm-1, 960 cm-1, 1087 cm-1 que são características de 
grupos siloxanos (Si-O-Si) não reativos presentes 
na superfície de sílica. A termogravimetria indi-
cou maiores perda de massa na região I indicando 
a presença de água em seus biocatalisadores. A 
região III está associada à carbonização completa 
dos compostos orgânicos e ocorre a finalização da 
condensação dos grupos silanóis que ocorre lenta-
mente entre 330 a 900 °C.

Conclusões
Portanto, a maior eficiência foi obtida com 

a HRP imobilizada no uso da técnica de calcinação 
para os suportes favoreceu a imobilização de HRP 
nos híbridos mesoporosos de sílica SBA-15, cuja 
maior eficiência foi obtida para a HRP imobilizada 
em suporte híbrido de sílica SBA-15 PEG 1500 e 
Lis Acetato cerca de 66,90 e 65,80%.
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Resumo: 
A Petrobras investiu tecnologia em um 

grande projeto. A Abreu e Lima (RNEST) é a pri-
meira Refinaria no Brasil a ser construída depois 
de 30 anos e é chamada a refinaria do século XXI. 
Localizada no Polo Industrial de SUAPE em Per-
nambuco, irá refinar 230 mil barris de petróleo por 
dia (bpd), com produto principal o Diesel de baixo 
teor de enxofre. 

Na etapa de Comissionamento tradicional 
das Unidades, as técnicas de limpeza interna de tu-
bulações requerem cuidados especiais como lavagem 
com água, limpeza química, sopragem com vapor e 
com ar, dentre outras. Estas atividades somente po-
dem ser iniciadas após o término total da montagem 
dos sistemas operacionais, a chamada “completação 
mecânica”, visando a sustentabilidade no processo de 
limpeza, utilizando o tratamento da superfície interna 
de tubulações com aplicação de um novo abrasivo 
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(óxido de alumínio microencapsulado em esponja), 
remoção de particulados sólidos através do dispositi-
vo de arraste “PIG” e preservação contra oxidação e 
corrosão através da passivação, com foco na redução 
do consumo de água.

Introdução 
O emprego de tubulações industriais em 

indústrias é imenso e variado, podendo ser uti-
lizada em indústrias: de processamento, químicas, 
petroquímicas, refinarias de petróleo, alimentícias 
e farmacêuticas, geralmente associadas ao trans-
porte de fluídos de uma entrada (bomba), para 
uma saída (reservatório), mas podendo estar asso-
ciada a instrumentação e drenagem.

Desde o recebimento do tubo até a operação 
assistida de uma planta industrial, a tubulação neces-
sita de cuidados para preservar as suas característi-
cas e também manter a qualidade do fluido que irá 
circular ao longo de seu interior, portanto a limpeza 
e condicionamento são indispensáveis para o funcio-
namento nos parâmetros estabelecidos em projeto.

O presente trabalho foi desenvolvido pelo 
Consórcio CONEST (ODEBRECHT e OAS) na 
etapa de Comissionamento da Unidade de Des-
tilação Atmosférica – UDA da Refinaria Abreu e 
Lima – RNEST, sendo as atividades de limpeza e 
passivação de tubulações o foco desta escrita. 

O objetivo deste trabalho é apresentar os 
novos conceitos utilizados na etapa de Limpeza 
de tubulações, na construção da UDA – Unidade 
de Destilação Atmosférica. O foco principal foi a 
superação em etapas críticas como o tratamento 
de superfície interna da tubulação e também como 
consequência de uma metodologia inovadora e 
única, a redução drástica de prazo, custo, recur-
sos hídricos e eliminação do descarte de efluen-
tes, além do aumento significativo da qualidade do 
produto final.

Materiais e métodos 
Para o desenvolvimento deste trabalho, op-

tou-se por utilizar pesquisas do tipo exploratória, 
descritiva e estudo de caso. Para melhor com-

preensão, seguem as definições dos tipos de pes-
quisas utilizadas.

Foi seguindo a norma especifica da Petro-
bras para limpeza e o condicionamento de tubu-
lações, regulariza os padrões aceitáveis, a N-115.

Na primeira fase ocorreram testes no fabri-
cante para adequação de abrasivos que promoves-
sem a remoção da oxidação e corrosão presentes 
na superfície interna das tubulações e desta forma 
atendessem aos requisitos técnicos normativos. 
Além disso, foram necessários a elaboração de dis-
positivos de aplicação deste abrasivo internamente 
as tubulações. As máquinas de jateamento e reciclo 
deste material já eram oferecidas pelo fabricante. 
Após essa fase os testes foram realizados em cam-
po, na etapa de comissionamento. 

Resultados e Discussão 
Os primeiros testes visaram avaliar os resul-

tados da aplicação do produto abrasivo, tais como 
qualidade da superfície tratada, tempo de execução, 
execução em diferentes condições de instalações, 
temperatura, incidência de ventos, dimensionamen-
to de equipe, taxas de perda, dentre outros.

Com desenvolvimento e resultado dos tes-
tes, o abrasivo micro encapsulado em esponja foi 
definido e escolhido de acordo com a composição 
do material de cada tubo e a necessidade de lim-
peza interna requerida para cada fluido e os outros 
aspectos descritos acima. 

Paralelamente ao desenvolvimento do trata-
mento interno de tubulações, também estavam 
sendo projetados dispositivos de arraste mecânico 
(PIG) dos particulados sólidos que ficam presen-
tes dentro das tubulações após a etapa de jatea-
mento. A necessidade de se fazer a limpeza por 
spools (tubulações pré-fabricadas) demandava um 
arraste mecânico através de um guincho posicio-
nado na extremidade da tubulação.

Após a finalização do processo de limpe-
za veio outro desafio, manter o nível de limpeza 
durante a montagem e o tempo para a partida da 
planta. Para que não houvesse esse comprometi-
mento da limpeza, ou seja, não ocorresse oxidação 
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e consequente corrosão da superfície interna do 
tubo, foram testados em laboratório vários tipos 
de passivantes. Após esta etapa foi comprovado 
o atendimento às especificações necessárias do 
passivante utilizado na limpeza interna de tubula-
ções. Para a garantia da confiabilidade do processo 
foram utilizados corpos de prova.

Os critérios de aceitação estabelecidos para 
verificação da limpeza foram através da filmagem 
e fotografia interna das tubulações, utilizando um 
Boroscópio.

Conclusões 
Os principais resultados obtidos na limpeza 

de tubulações através do método de jateamento 
abrasivo microencapsulado em esponja e preser-
vado com passivante foram a melhoria significati-
va da qualidade do processo de limpeza interna de 
tubulações e grande economia de recursos hídri-
cos, redução de custos e prazo e maior segurança 
na execução das atividades.

As premissas de um novo conceito foram 
consideradas para que todo o processo tivesse 
coerência e sustentação.  Embora a implantação 
do projeto ocorreu na etapa de montagem das tu-
bulações, sendo o ideal no processo de fabricação 
dos spools, podemos observar que o resultado foi 
relevante em vista ao método tradicional. Portanto 
a obtenção destes resultados certificou a metodo-
logia desenvolvida e aplicada no projeto da Uni-
dade de destilação Atmosférica na Refinaria Abreu 
e Lima (RNEST) e possibilitou o término da lim-
peza interna de tubulações antes da completação 
mecânica.
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Resumo 
O Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), oferece bolsas 
de Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI), com 
intuito de incentivar o interesse para a pesquisa e 
o desenvolvimento tecnológico. Este estudo tem 
como objetivo efetuar o mapeamento das bolsas 
de iniciação tecnológica e industrial que se encon-
tram vigentes no Estado de Sergipe até o agosto 
de 2015, oferecidas pelo CNPq. Para isso, foi efet-
uado o mapeamento das bolsas de ITI no banco 
de dados do CNPq. Os resultados revelam que 
existem 6.142 bolsas de ITI, vigentes no Brasil 
até agosto de 2015, sendo 2.202 na área de En-
genharias. A região Nordeste possui 540 bolsas, e 
o Estado de Sergipe possui 29 deste total. Dessa 
forma, o estudo mostrou que ainda é necessário 
aumentar os investimentos quanto aos financia-
mentos de pesquisas no Estado de Sergipe, para 
que pesquisas possam ser realizadas.

Introdução 
Com o crescente desenvolvimento 

econômico do país, constata-se que é necessário 
haver profissionais qualificados e bem preparados 
para as novas demandas tecnológicas apresenta-
das no cenário mundial. Por isso, surgiu o Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), órgão criado em 1951 
visando favorecer e incentivar o desenvolvimento 
da ciência (OLIVEIRA, 2013), sendo um órgão 
ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia 
(MAZZA, 2009).

O CNPq, fornece bolsas de Fomento Tec-
nológico e Extensão Inovadora, sendo que as bol-
sas de Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI), tem 
por finalidade incentivar o interesse para a pesqui-
sa e o desenvolvimento tecnológico de estudantes 
do nível médio e superior (CNPq, 2015).

Neste sentido, percebe-se a importância 
do CNPq e os benefícios das bolsas de Iniciação 
Tecnológica e Industrial para estimular o interesse 
para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico 
no Brasil e em Sergipe. Para isso, utilizou-se o 

mapa de investimentos desenvolvido para verificar 
as bolsas vigentes em Sergipe até agosto de 2015.

Dessa forma, esta pesquisa teve como obje-
tivo efetuar o mapeamento das bolsas de iniciação 
tecnológica e industrial que se encontram vigentes 
no Estado de Sergipe até agosto de 2015, ofereci-
das pelo CNPq.

Materiais e métodos 
Para a realização desta busca de bolsas de 

iniciação tecnológica e industrial, foi utilizado o 
banco de dados do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico- CNPq. Esta 
pesquisa foi realizada no mês de Setembro de 2015.

 Foram contabilizadas as bolsas vigentes 
até agosto de 2015, sendo elaborada como estraté-
gia de busca a combinação do quantitativo de bol-
sas por área de conhecimento, depois por regiões 
brasileiras, da região do nordeste e finalmente as 
bolsas fornecidas ao Estado de Sergipe.

Resultados e Discussão 
Após a análise, dos dados pesquisados, obs-

ervou-se que existem no Brasil até agosto de 2015, 
6.142 bolsas de iniciação tecnológica e industrial, 
sendo a maior parte delas 2.202 bolsas na grande 
área de engenharias. Já a grande área Linguística, 
Letras e Artes foi a que apresentou menor quan-
tidade de bolsas com somente 57 bolsas. Os da-
dos demonstram que ainda há necessidade de um 
maior investimento nas áreas de conhecimentos 
cientifico e tecnológico no Brasil. 

Quando divididas por região, foi utilizado 
a grande área de engenharias por representar um 
maior quantitativo. Por isso, constatou-se que a 
região Sudeste detém o maior número de bolsas 
892 (cerca de 40,51%), seguida da região Sul com 
596, e em terceiro lugar a região Nordeste com 
540 bolsas de ITI, na área de engenharias.

Já no estado de Sergipe, constatou-se que 
existem 29 bolsas de ITI nesta grande área, sendo 
3 em Ciências da Computação, 3 em Engenharia 
Civil, 2 em Engenharia de Materiais e Metalúrgica, 
2 em Engenharia Mecânica, 18 em Engenharia 
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Química e 1 em Engenharia Sanitária, conforme 
mostra a Figura 1. Percebe-se diante da figura que 
a área de conhecimento que obteve mais bolsas 
em Sergipe de ITI foi o de Engenharia Química, 
sendo que destas 18 bolsas, 2 foram para o Insti-
tuto de Tecnologia e Pesquisa, 7 foram para Insti-
tuto Federal de Sergipe, 1 foi para a Universidade 
Tiradentes e 8 foram destinadas a Universidade 
Federal de Sergipe.

Figura 1 – Quantitativo de bolsas no Es-
tado de Sergipe na Área de Engenharias

Conclusões 
A pesquisa evidenciou que através da 

análise dos dados do mapa de investimentos do 
CNPq, percebeu-se que existem 6.142 bolsas de 
Desenvolvimento Tecnológico e Industrial estão 
sendo financiadas até Agosto de 2015 pelo CNPq. 
A maior parte dessas bolsas, são 2.202 bolsas que 
estão presentes na grande área de engenharias.

Além disso, destacou-se que por região as 
bolsas presentes na grande área de engenharias, 
que a região Sudeste detém o maior número de 
bolsas 892, sendo que o estado de Sergipe, pos-
sui 29 bolsas de (ITI) nesta grande área, a maioria 
foram destinadas ao curso de Engenharia Quími-
ca, com 18 bolsas.
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Resumo: 
O objetivo deste trabalho foi produzir 

ésteres etílicos utilizando lipase de Burkholderia 
cepacia imobilizada por adsorção física e ligação 
covalente em sílica modificada com líquido iônico 
prótico (LIP) em aquecimento convencional e não 
convencional (ultrassom de sonda). Todas as rea-
ções de transesterificação foram compostas por 
20% m/m de biocatalisador, etanol e óleo de coco 
bruto com razão molar de 12:1. A conversão de 
ésteres etílicos obtidos com o emprego do aqueci-
mento convencional foi de 42% em 24h, enquanto 
no ultrassom de sonda foi de 36% em 8h, promov-
endo uma redução no tempo de reação.

Introdução
O biodiesel é um combustível renovável, que 

desponta como uma alternativa para petro-diesel, 
pois apresenta benefícios como não toxicidade, 
biodegradabilidade e baixa emissão de poluentes 
(KUMAR et al, 2010). Quimicamente este biocom-
bustível corresponde a monoalquil ésteres de ácidos 
graxos de cadeia longa gerados por meio da reação 
de transesterificação (KANITKAR et al, 2011). 
Entretanto, a reação de transesterificação pode 
apresentar uma melhor viabilidade econômica por 
meio do uso de enzimas imobilizadas, de matéria 
prima residual e aquecimento não convencional, 
em virtude de vantagens tais como: fácil recupera-
ção do glicerol, uso de temperaturas mais brandas, 
reaproveitamento de óleo de coco residual gerados 
na indústria e diminuição do tempo de reação.

O óleo de coco (Cocos nucífera L.) é larga-
mente produzido no nordeste brasileiro, onde se 
localiza 73% da produção nacional de coco, tor-
nando-o uma ótima alternativa de uso (JERON-
IMO, 2012).

Desta forma o objetivo deste trabalho 
foi produzir ésteres etílicos utilizando lipase de 
Burkholderia cepacia imobilizada em sílica modi-
ficada com líquido iônico prótico (Pentanoato 
de N-metil-2-hidroxietilamônio) em aqueci-
mento convencional e não convencional (ul-
trassom de sonda).

Materiais e métodos 
Síntese de suporte de sílica pela técnica sol-gel e Imo-

bilização de lipase 
Os suportes de sílica foram obtidos por 

meio da técnica sol-gel, conforme Soares et al., 
(2004) e modificações, utilizando o LIP (Pentano-
ato de N-metil-2-hidroxietilamônio) como agente 
de modificação. Os procedimentos de imobiliza-
ção da lipase de Burkholderia cepacia foram realiza-
dos por adsorção física (ADS) e ligação covalente 
com epicloridrina (LCE) conforme Soares et al., 
(2004) e Oliveira et al., (2014), respectivamente. 

Transesterificação para produção de ésteres etílicos
Os biocatalisadores produzidos foram apli-

cados separadamente em reações para produção 
de ésteres etílicos em reator batelada, contendo 5g 
de meio reacional para o método de aquecimento 
convencional e 8g para o método do ultrassom de 
sonda. Conforme Oliveira et al., (2014) e modifica-
ções as reações foram conduzidas utilizando: óleo 
de coco e etanol (1:12), 20% (m/m) de biocatalisa-
dor. No aquecimento convencional a temperatura 
foi mantida a 40ºC, rotação de 100rpm e tempo de 
reação de 24h, enquanto que para o ultrassom de 
sonda, a temperatura média foi de 43ºC, amplitude 
de 20% e 8h de tempo de reação. As amostras pu-
rificadas foram analisadas quanto à conversão de 
ésteres etílicos tomando por base os dados gera-
dos por cromatografia a gás com detector de ion-
ização de chama (FID).

Resultados e Discussão
A Figura 1 mostra a conversão de ésteres 

etílicos para a lipase imobilizada por adsorção 
física (ADS) e ligação covalente (LC) em sílica 
modificada com líquido iônico prótico por meio 
de aquecimento convencional e ultrassom. Nas 
reações com aplicação do biocatalisador imobili-
zado por ADS por meio de aquecimento conven-
cional, obteve-se conversão em ésteres etílicos de 
23,1%, no entanto, não foi observado conversão 
de ésteres para as reações no ultrassom. Assim, 
o biocatalisador imobilizado por ADS não é uma 
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boa alternativa para reações no ultrassom de sonda 
por possuir ligações fracas.

Figura 1 – Conversão em ésteres etílicos obtida 
a partir das reações de transesterifi cação no ultrassom e 
no banho convencional.

Quando empregado o biocatalisador imobi-
lizado por LC, observou-se conversões em ésteres 
etílicos de 42% em 24 horas e 36% em 8 horas 
para aquecimento convencional e ultrassom, re-
spectivamente. Estes dados demonstraram que 
o ultrassom reduziu o tempo de reação em com-
paração ao aquecimento convencional. Segundo 
Gole e Gogate (2013) a cavitação proveniente do 
ultrassom aumenta signifi cativamente a área de 
superfície disponível para a reação entre as duas 
fases reacionais aumentando assim a efi ciência 
do catalisador para que o mesmo atinja uma con-
versão ótima.

Conclusões 
O método de aquecimento por ultrassom 

e a técnica de imobilização (ligação covalente) 
associados, apresentaram maior conversão em 
ésteres etílicos. Os resultados obtidos indicaram 
que o aquecimento não convencional utilizado 
neste trabalho promoveu uma redução no tempo 
de conversão de ésteres etílicos em torno de16h 
comparado ao aquecimento convencional.
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Palavras-chave: Cravo, atividade anti-
fúngica, conservação.  

 
Resumo 
O emprego de produtos sintéticos no com-

bate a pragas na agricultura e melhor conservação 
da safra é uma prática muito comum nos dias atuais, 
porém trazem efeitos negativos ao meio ambiente. 
Por esta razão, surgiram opções menos agressivas 
e mais rentáveis para manutenção do bom estado 
físico e durabilidade das safras, o cravo da índia 
surge com a proposta de sanar está problemática 
(Eugenia caryophyllata Thunb.), pois apresenta 
funções antibactericida, anti-inflamatória e anti-
fúngica. Para desenvolvimento do trabalho foram 
adquiridas amostras de cravo no Mercado Mu-
nicipal, em Aracaju-SE e feito seu extrato. Após 
15 dias, este foi filtrado sob vácuo num evapora-
dor rotativo e rehidratados com água destilada na 
mesma proporção para obtenção do extrato hi-
droalcoólico. A atividade antifungica foi avaliada 
utilizando o fungo Colletotrichum gloeosporioi-
des. Os extratos de cravo da índia foram incorpo-
rados em meio de cultura BDA (batata-dextrose-
ágar) fundente a 45° na proporção de 50%, em 
seguida foi transferido para o centro das placas de 
Petri um disco de papel de 1 cm contendo micé-
lio fúngico, posteriormente foram incubadas a 
25ºC na ausência de luz por cinco dias e a cada dia 
foi realizado a medição dos micélios fúngicos. Os 
resultados mostraram que o extrato de cravo da 
índia promoveu a inibição de 100% do crescimen-
to micelial durante todo o tempo testado. Sendo 
assim, o extrato de cravo no presente trabalho 
demonstrou eficácia, pois inibiu completamente o 
desenvolvimento do fungo estudado. 

 
 Introdução  
O emprego de produtos sintéticos no com-

bate a pragas na agricultura e melhor conservação 
da safra é uma prática muito comum nos dias at-
uais, porém trazem efeitos negativos ao meio am-
biente (desordem ecológica) e a saúde do consumi-
dor (efeitos toxicológicos). Por esta razão, surgiram 

opções menos agressivas e mais rentáveis para ma-
nutenção do bom estado físico e durabilidade das 
safras, dentre elas, o extrato de plantas e especiarias 
que tem o poder de inibir proliferação de agentes 
ofensivos às plantações (Souza, et al., 2007).   

O cravo da índia surge com a proposta 
de sanar esta problemática (Eugenia caryophylla-
ta Thunb.), sendo este proveniente de uma planta 
arbórea, nativa das Ilhas Molucas (Arquipélago 
da Insulíndia, Indonésia). Dentre suas característi-
cas sensoriais, podemos citar odor característico, 
aromaticamente forte e sabor ardente. A partir 
de sua extração é obtido o ácido eugênico, com 
composição química prevalente de eugenol. Seus 
benefícios são estudados a um bom tempo, sendo 
válido citar sua ação antibactericida, anti-infla-
matória e antifúngica, além de efeitos medicinais 
como combate a flatulência, náuseas, má digestão 
e desinteria (Silvestri, et al., 2010).  

De acordo com Lorenzetti e colaboradores 
(2011) óleos e extratos ricos em eugenol, sub-
stância presente no cravo, demonstram eficácia 
quando se é falado a respeito da longevidade do 
fruto pós colheita. Portanto, o objetivo do trab-
alho foi averiguar o potencial fungicida e fungis-
tático do cravo da índia frente ao fungo Colletotri-
chum gloeosporioides. 

Materiais e métodos  
Para o desenvolvimento do trabalho foram 

adquiridas amostras de cravo do Mercado Munici-
pal, em Aracaju-SE.  

Na preparação do extrato foi utilizada uma 
solução de álcool etílico a 80% à razão de 0,5 g / 
ml, as soluções foram armazenadas durante 15 dias 
num frasco âmbar. Após este período, os extratos 
foram filtrados sob vácuo, concentrado num evapo-
rador rotativo e, em seguida, rehidratados com água 
destilada na mesma proporção para se obter um ex-
trato hidroalcoólico. A atividade antifungica foi avali-
ada utilizando o fungo Colletotrichum gloeosporioi-
des pelo método de difusão em disco de papel.  

Os extratos de cravo da índia foram incor-
porados em meio de cultura BDA (batata-dex-
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trose-ágar) fundente a 45° na proporção de 50%, 
em seguida foi transferido para o centro das plac-
as de Petri um disco de papel de 1 cm contendo 
micélio fúngico, posteriormente as placas foram 
vedadas com parafilme e incubadas a 25ºC na aus-
ência de luz por cinco dias e a cada dia foi real-
izado a medição dos diâmetros dos micélios fún-
gicos, incluindo o diâmetro do disco de papel com 
resultados expressos em centímetros. 

 
Resultados e Discussão  
Os resultados mostraram a inibição de Col-

letotrichum gloeosporioides até o quinto dia. O 
extrato de cravo da índia na concentração 50% 
promoveu a inibição de 100% do crescimen-
to micelial de C. gloeosporioides durante todo o 
tempo testado. Dados semelhantes foram encon-
trados por Rozwalka et al. (2008) notaram que não 
houve crescimento micelial do Colletotrichum 
gloeosporioides com a utilização do extrato aquo-
so de cravo na concentração de 10%. 

Em trabalho desenvolvido por Venturoso 
et al. (2011), constataram que o extrato aquoso 
de cravo-da-índia na concentração de 20% inibiu 
completamente o desenvolvimento de Colletotri-
chum gloeosporioides. Corroborando assim com 
a eficiência do cravo da índia como agente anti-
fúngico. 

Conclusões  
Sendo assim, o extrato de cravo no presente 

trabalho demonstrou eficácia, pois o mesmo inibiu 
completamente o desenvolvimento do fungo estu-
dado, sendo uma alternativa eficiente no controle 
in vitro desse fungo. 
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Resumo: 
O presente trabalho teve como objetivo 

preparar e caracterizar sistemas imobilizados por 
adsorção com a lipase de Burkholderia cepacia em 
suportes de sílica modificados com líquidos iôni-
cos próticos (LIP’s). Dentre os sistemas estudados, 
o que utilizou suporte de sílica modificado com 
o LIP mais hidrofóbico (m-2HEAP) apresen-
tou maior rendimento de imobilização (64,78%), 
maior volume de poro (0,59 cm3/g), área super-
ficial de 372,40 m²/g e tamanho de poro de 50 
Å, demonstrando que a hidrofobicidade do LIP 
utilizado para modificação da sílica deste biocatali-
sador influenciou positivamente na porosidade do 
mesmo e, consequentemente, no rendimento de 
imobilização.

Introdução
Enzimas atuam como catalisadores biológi-

cos acelerando as reações químicas, no entanto na 
sua forma livre possui limitações, tais como: ini-
bição por substrato; solubilidade e instabilidade. 
Como solução para a estes problemas, que difi-
cultam o uso de enzimas em processos industri-
ais, a imobilização tem sido fortemente estudada 
(ZHOU e HARTMANN, 2013).

Dentre os métodos de imobilização, a ad-
sorção física destaca-se por ser um processo rela-
tivamente simples e de baixo custo. Este método 
é ainda o mais amplamente utilizado para a imo-

bilização de lipase permitindo preparações sob 
condições suaves, sem grande perda de atividade 
(TAN et al., 2010).

Embora seja reconhecido que não há ne-
nhum suporte universal para a imobilização de 
todas as enzimas e as suas aplicações, as proprie-
dades únicas de materiais de sílica mesoporosa 
têm atraído interesse substancial. Segundo Souza 
et al. (2013) e Zou et al. (2014) sílica modificada 
com líquido iônico tem apresentado melhorias na 
imobilização de enzimas, assim como na atividade 
enzimática.

Desta forma o objetivo deste trabalho foi 
imobilizar por adsorção física e caracterizar siste-
mas formados por lipase de Burkholderia cepacia e 
suportes de sílica mesoporosa modificados por 
líquidos iônicos próticos.

Materiais e métodos
Síntese do Suporte e Imobilização
O suporte de sílica modificada foi obtido 

pela técnica sol-gel com base na metodologia 
estabelecida por Souza et al., (2013), utilizan-
do diferentes líquidos iônicos próticos (LIP) 
como agentes de modificação (Pentanoato de 
2-hidroxietilamônio - 2HEAP, pentanoato de 
N-metil-2-hidroxietilamônio - m-2HEAP, pen-
tanoato de bis(2-hidroxietil)amônio - BHEAP). 
A imobilização da lipase de Burkholderia cepa-
cia por adsorção física consistiu no contato da 
solução enzimática aquosa com o suporte e o 
rendimento de imobilização foi obtido a partir 
das atividades enzimáticas da lipase livre e imo-
bilizada por meio do método de hidrólise do 
azeite de oliva.

Caracterização do Suporte e do Biocatalisador Imo-
bilizado

As características dos suportes imobiliza-
dos foram determinados por adsorção-dessorção 
de nitrogênio pelo método BET (Braunauer, Em-
mett e Teller), Microscopia Eletrônica de Varre-
dura (MEV), efeito do pH e da temperatura na 
atividade.
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Resultados e Discussão
As micrografias do MEV mostraram 

uma estrutura amorfa com blocos irregulares, 
contudo, não permitiram identificar a estrutura 
porosa interna. Estas informações foram ob-
tidas por meio da análise de adsorção-dessor-
ção de nitrogênio, a qual mostrou diferenças 
na estrutura morfológica dos biocatalisadores 
em função do LIP utilizado na modificação da 
sílica. O biocatalisador imobilizado com sílica 
modificada com o LIP mais hidrofóbico (m-
2HEAP) apresentou volume de poro maior, 
assim como maior rendimento de imobilização 
(Tabela 1). Um perfil similar foi relato por Sou-
za et al. (2013) que correlacionaram o caráter 
hidrofóbico do líquido iônico com o aumento 
do volume de poro do biocatalisador. Carvalho 
et al. (2015) relatou que na preparação de su-
portes hidrofóbicos a água pode ficar retida 
nos interstícios porosos. Deste modo, pos-
sivelmente, o LIP mais hidrofóbico induziu a 
presença de água nos poros, influenciando na 
porosidade dos mesmos.

Tabela 1 – Características dos sistemas imo-
bilizados.

Agente de 
modificação 
do suporte

Rendimento de 
Imobilização 
(%)

Área 
superficial 
(m²/g)

Volume 
do Poro 
(cm³/g)

Tamanho do 
Poro (Å)

2HEAP 22,72 289,16 0,47 55

m-2HEAP 64,78 372,40 0,59 50

BHEAP 37,46 448,22 0,39 35

Para todos os sistemas imobilizados, a 
atividade relativa máxima ocorreu em pH áci-
do, igual a 3, e temperatura de 50°C, enquanto 
a lipase de Burkholderia cepacia livre apresentou 
pH ótimo de 7 e temperatura de 50°C. Segun-
do Brígida et al., (2007) o deslocamento do pH 
ótimo para um valor mais ácido pode ter ocor-
rido em função das forças eletrostáticas que 
governam a técnica de imobilização utilizada.

Conclusões 
Este estudo demonstrou que o sistema 

imobilizado com o suporte modificado com m-
2HEAP obteve maior tamanho e volume de poros 
promovendo um maior rendimento de imobiliza-
ção (64,78%). 

Referências 
Brígida, A.I.S.; Pinheiro, A.D.T.; Ferreira, A.L.O.; 
Gonçalves, L.R.B. Immobilization of  Candida 
antarctica lipase B by covalente attachment to 
green coconut fiber. Applied Biochemistry and 
Biotecnology, (136) 67-80, 2007.
Carvalho, N. B., Lima, A. S., Soares, C. M. F. 
Uso de sílicas modificadas para imobilização de 
lipases. Quim. Nova (38) 399-409, 2015.
Souza, R.L., Faria, E.P., Conceição, T.G. C., 
Carvalho, N.B., Fricks, A.T., Figueiredo, R.T., 
Castro, H.F., Zanin, G.M., Santos, O.A., Freitas, 
L.S., Silva, S.M., Duro, M.A.I., Coutinho, J.A.P., 
Lima, A.S., Soares, C.M.F. Production of  Ethyl 
Esters and Emulsifiers Using Immobilized 
Burkholderia cepacia Lipase with Protic Ionic 
Liquid as Additives. Enzyme Microb Technol. 
(52) 141-150, 2013.
Tan, T.; Lu, J.; Nie, K.; Deng, L.; Wang, F. 
Biodiesel production with immobilized lipase: A 
review. Biotechnology Advances (28) 628–634, 
2010.
Urbano, F. J. Effect of  platinum salts on 
mesoporous silica Materials synthesized via a 
non-ionic surfactant. Templating route. Acta 
mate, (49) 1957–1962, 2001.
Zhou, Z.; Hartmann, M.; Progress in enzyme 
immobilization in ordered mesoporous materials 
and related applications; hem. Soc. Rev. (42) 3894, 
2013.
Zou, B., Song, C., Xu, X., Xia, J., Huo, S., Cui, 
S., Enhancing stabilities of  lipase by enzyme 
aggregate coating immobilized onto ionic liquid 
modified mesoporous materials. Appl Surf  Sci.  
(311) 62-67, 2014.



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 1123 ]

UTILIZAÇÃO DA OXIDAÇÃO 
ANÓDICA NA DEGRADAÇÃO DO 

GLIFOSATO PADRÃO

Everton Marinheiro Souza (Engenharia 
de Petróleo/ Unit/ evertonmarinheiro@ho-
tmail.com); Nayara Silva Lima (PEP/ Unit/ 
nayara.silvalima@hotmail.com); Eliane Be-
zerra Cavalcanti (Unit/LTRE/ITP/ ebcaval-
canti@gmail.com).

Universidade Tiradentes/Engenharia 
de Petróleo/Aracaju, PR. 

Área 3.00.00.00-9 - Engenharias e sub-
área 3.07.00.00-0 - Engenharia Sanitária.

Palavras-chave: Processos oxidativos 
avançados1, Pesticida químico2, Mineraliza-
ção3.

Resumo:
O presente trabalho visa estudar a degrada-

ção do herbicida glifosato padrão, utilizando a oxi-
dação anódica, sendo este um dos processos oxi-
dativos avançados. Fazendo uso de diferentes tipos 
de anodos Si/DDB e o Ti/Ru0,36Ti0,64O2, com isso 
investigou parâmetros como o pH, a intensidade 
de corrente e o suporte eletrolítico. A condição 
que apresentou uma melhor taxa de mineralização 
ocorreu com o Si-DDB na presença do cloreto de 
sódio (0,15M), em meio ácido (pH 3), densidade 
de corrente 40 mA.cm² e a temperatura 25ºC.

Introdução 
O glifosato é o pesticida químico mais ven-

dido do mundo, que vem contribuindo muito para 
o rendimento das plantas (Roustan et al., 2014). 
Para o mineralizar foi utilizado oxidação anódica, 
neste os compostos orgânicos contidos em solução 
contaminada são oxidados por transferência de 
carga diretamente do ânodo (Borràs et al., 2013). 
Dentre os ânodos utilizados, um foi do tipo Dimen-

sionally Stable Anodes, DSA® De Nora, os quais são 
constituídos de um suporte metálico barato e com 
resistência mecânica, sobre o qual são deposita-
das misturas de óxidos por decomposição térmica 
(Alves et al., 2012). E o ânodo de BDD, Diamante 
Dopado De Boro que é um eletrodo de filme fino 
e são preferidos para a Oxidação Anódica porque 
possuem características como uma superfície in-
erte com propriedades de adsorção baixa, notável 
estabilidade de corrosão, mesmo em meios forte-
mente ácidos. (El-Ghenymy et al., 2013). E como 
material catódico o aço inoxidável 316.

Materiais e métodos 
A degradação do glifosato foi realiza-

da através dos processos oxidativos avançados 
(POAs), à oxidação anódica, onde utilizou-se âno-
dos distintos: DSA e BDD e o cátodo Aço 316. 
Utilizando o potenciostato e variando os parâmet-
ros como o pH entre 3,0; 5,0; 7,0; 9,0 e Corrente: 
100; 200; 300; 400 mA. Todo o processo ocorreu 
em um período de tempo: 180 min e as análises 
do COT utilizando o TOC-L CPN da Shimadzu.

Resultados e Discussão 
Realizou-se a degradação do glifosato pa-

drão a 100 mg/L de COT inicial, através dos pro-
cessos de oxidação anódica na presença do anodo 
de DSA, e o Cloreto de Sódio (0,15M) que serviu 
como eletrólito suporte. As variáveis analisadas 
foram o pH (3, 5, 7 e 9) e a densidade de cor-
rente entre (10, 20, 30 e 40 mA.cm²). Os resulta-
dos obtidos mostraram que as eficiências de de-
gradação foram melhores com o pH 3 e corrente 
de 40 mA.cm² resultando numa taxa de 91,43%. 
Sob mesmas condições de trabalho utilizou-se 
outro eletrólito suporte, o Na2SO4 (0,05M) porém 
os resultados foram insatisfatórios, pois o NaCl 
permite a geração de radicais oxidantes indiretos 
como o cloro e ácido hipocloroso (PANIZZA E 
CERISOLA, 2009). 

Foram também realizados experimentos 
com ânodo Si/ DDB, o eletrólito foi o NaCl (0,15 
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M), a temperatura 25 °C, o pH (3, 5, 7 e 9) e a den-
sidade de corrente entre (10, 20, 30 e 40 mA.cm²). 
A melhor taxa de degradação foi com o pH 3, cor-
rente de 40 mA.cm², onde obteve-se 99,24% de 
mineralização. Repetiu este mesmo procedimento, 
porém com o Na2SO4 (0,05 M), e proporcionou 
97,15% de mineralização do herbicida na densi-
dade de corrente de 40 mA.cm-².

 

Figura 1- Efeito da intensidade de corrente no 
processo de OA com utilização dos ânodos de DSA (a) 
e BDD (b). (♦- 100 mA, ■-  200 mA, ▲- 300 mA e ●- 
400 mA) à pH 3 e 0,15 N de NaCl.

Conclusões 
Dentre os pHs estudados, as soluções 

ácidas mostraram-se mais eficientes que as 
demais, a eficiência do processo diminuiu em 
meio básico. Este comportamento é atribuí-
do à geração do radical HOCl a partir do sal 
empregado que é mais estável em soluções 
ácidas que neutras ou básicas, onde decai 
a OCl-. A degradação do glifostao ocorre 
principalmente via ação do BDD, devido 
à sua capacidade de gerar grande 

quantidade de radicais OH . além de ex-
ecutar a combustão direta dos poluentes em 
solução.  Já em relação às correntes, foi con-
statado que quanto maior a corrente, maior a 
taxa de degradação.
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Resumo:
Apresentam-se aqui os resultados que até 

agora foi possível obter com este projeto. Com 
a finalidade de utilizar estes sistemas como dis-
positivos sensíveis às biomoléculas (biossensores), 
começou-se pela caracterização das monocama-
das dos ácidos 3-mercaptopropanoico (MPA) e 
11-mercaptoundecanoico (MUA) sobre um eletro-
do de ouro graças à técnica de voltametria cíclica. 
Posteriormente, passou-se a identificar a enzima 
peroxidase de raiz forte (HRP) sobre estas mono-
camadas mediante interações eletrostáticas. Uma 
vez que se conseguiram as mesmas, o estudo fo-
calizou-se na ligação covalente da enzima sobre as 
monocamadas para irmos aproximando dos bios-
sensores desejados.

Introdução
A enzima peroxidase de raiz forte pode fun-

cionar como um dispositivo de reconhecimento ele-
troquímico devido à sua capacidade para oxidar com-
postos quando estiver combinada com uma molécula 
de peróxido de hidrogênio (GILARDI et al., 1997).

 Uma estratégia para ancorar esta enzima so-
bre eletrodos metálicos é modificar a superfície destes 
eletrodos com ácidos ω-mercaptoalcanoicos, facultan-
do assim a deposição da biomolécula, bem mediante 
interações apenas eletrostáticas ou bem mediante liga-
ções covalentes (WHITESIDES et al., 2005).

 Os ácidos aqui empregados, o ácido 
3-mercaptopropanoico e o 11mercaptoundecanoi-
co, formam monocamadas auto-organizadas sobre 

os eletrodos de ouro pela afinidade que apresen-
tam os tióis para se ligar a este metal (PORTER et 
al., 2007).

Materiais e métodos
Reagentes.
Empregou-se cloreto de sódio sólido (99% 

de pureza) da marca Synth. O cloreto de potássio 
P. A. Cristal foi adquirido da casa Dinâmica. O fer-
ricianeto de potássio P. A. ACS, o peróxido de hi-
drogênio P. A. e o ácido sulfúrico P. A. (95-99%) são 
de Vetec e o fosfato de sódio monobásico mono-
hidratado P. A. e o hidróxido de sódio P. A. são de 
Nuclear. O álcool etílico absoluto e o hidróxido 
de potássio (85%) pertencem a Fmaia. Os ácidos 
3-mercaptopropanoico (>99%) e 11-mercaptoun-
decanoico (95%), o hidrocloreto de 1-etil-3-(3-di-
metilaminopropil)carbodiimida (grau comercial) e a 
N-hidroxisuccinimida (98%) são de Sigma-Aldrich. 
Usaram-se soluções tampão de pH 4,00 e pH 7,00 
padrões e dimetilsulfóxido P. A. da marca Neon. 
Além desses reagentes, usou-se também água ultra-
pura a qual foi obtida a partir de um dispositivo Mil-
lipore que garante uma resistividade de 18 MΩ cm.

Equipamentos.
Neste trabalho se usaram um eletrodo de 

referência de Ag/AgCl/KCl (saturado), um ele-
trodo de ouro policristalino de 0,02 cm2 de área, 
um potenciostato VMP3, o software EC-Lab e 
uma célula analítica standard termostatizada de 
80 mL fornecidos por BioLogic Science Instru-
ments. Empregou-se um banho ultratermostato 
modelo 521 / 2D  da casa Nova Ética. O ele-
trodo auxiliar de Pt foi fabricado na casa. O ni-
trogênio comprimido de alta pureza (>99,998%) 
foi adquirido a Praxair. O pHmetro utilizado é da 
casa Ionlab modelo PHB500 e eletrodo de pH era 
da casa Mettler Toledo. O multímetro é da casa 
Minipa modelo ET-2651. Assim, também fez-se 
uso de uma balança analítica Denver Instrument 
modelo APX-200. Usou-se também uma lavadora 
ultrassónica digital Kondortech e panos para poli-
mento e alumina de 0,3 e 0,05 µm de Teclago.
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Resultados e Discussão
A deposição dos tióis dá certo porque ao 

usar ferricianeto de potássio, uma sonda eletro-
química, a constante de velocidade de transferên-
cia eletrônica ks diminui de 5·10-3 cm/s quando o 
eletrodo de ouro está nu para 10-3 cm/s quando 
tem uma monocamada de MPA depositada sobre 
o mesmo e bloqueia-se praticamente este processo 
de transferência eletrônica ao depositar MUA so-
bre o metal ouro.

 A partir dos voltagramas de dessorção 
redutiva se determinam umas concentrações su-
perficiais de 5·102 e 9·102 pmol/cm2 para o MPA e 
o MUA respectivamente. Estes valores são típicos 
para monocamadas aproximadamente completas.

 Também usando estes voltagramas de 
dessorção redutiva, podem-se obter uns potenci-
ais de pico de -1,163 V para a monocamada de 
MUA e 1,127 V para a monocamada de MPA con-
siderando um eletrodo de referência de Ag/AgCl/
KCl saturado. Como é necessária maior energia 
para desvincular as moléculas de MUA da superfí-
cie áurea, a monocamada de MUA talvez seja mais 
compacta do que a monocamada de MPA.

 Sobre estas monocamadas foi depositada 
a peroxidase eletrostática e covalentemente. Os va-
lores dos seus potenciais dos picos voltamétricos 
se registram na Tabela 1, estando todos eles no 
intervalo 0,318 – 0,416 V.

Tabela 1 – Potenciais de pico e potenciais 
médios para vários sistemas.

Sistema MPA-HRP MPA-HRP MUA-HRP MUA-HRP

União Eletrostática Eletrostática Eletrostática Covalente

Eletrólito TFS 0,1 M TFS 0,02 M TFS 0,1 M TFS 0,004 M

V (V/s) 0,1 0,1 0,1 0,5

Ea (V) 0,448 0,360 0,433 0,346

Ec (V) 0,384 0,299 0,344 0,289

E1/2 (V) 0,416 0,330 0,388 0,318

Conclusões
A voltametria cíclica prova a imobilização 

eletrostática da enzima sobre umas monocama-
das auto-organizadas bem definidas e também 
sugere a imobilização covalente da mesma a falta 
do uso doutras técnicas para confirmar esta cren-
ça. O caminho para o desenho do biossensor já 
está iniciado.
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Resumo: 
O presente trabalho aborda a utilização da fibra 

de coco na área da engenharia civil com o intuito de 
promover melhorias no ramo da construção. As fibras 
naturais existem em abundância e têm seu uso estimu-
lado por serem renováveis e pela sua disponibilidade 
na grande maioria das vezes como lixo orgânico, o 
que possibilita a fabricação de produtos mais viáveis 
economicamente. Tendo como principais objetivos 
os benefícios econômicos e ambientais, a utilização da 
fibra obtida através da reciclagem, propõe aumentar o 
custo-benefício dos produtos e reduzir o volume de 
coco nos lixões. Os impactos ambientais causados por 
esses resíduos devido sua decomposição são imensos, 
gerando assim problemas para sociedade no geral. 
Logo, as pesquisas voltadas para fibra de coco e os in-
centivos favorecem a economia e o ambiente.

Introdução 
A produção de coco no país vem crescendo 

gradativamente. Segundo dados da Agência Em-
brapa de Informação Tecnológica (IBGE, 2015), 
só no Brasil estimou-se 280 mil hectares cultivados 
no ano de 2009. Dentre todas as regiões do país, 
o Norte e Nordeste são os principais responsáveis 
pelo cultivo do fruto. Sergipe apresentou um total 
de 279.203 frutos.     

Proporcionalmente, aumenta-se a quanti-
dade de resíduos sólidos que são despejados todos 
os anos nos aterros. Conforme A Lavoura (2012), 
cerca de 70% do lixo das praias brasileiras são 
compostos por casca de coco. 

O setor da construção civil já vem sendo 
questionada quanto o desperdício de materiais, daí 
surge à necessidade de discutir e conscientizar so-
bre o papel do desenvolvimento sustentável seja 
reciclando o lixo da obra ou mesmo reutilizando o 
que seria lixo orgânico, neste caso, o coco.  

Sendo assim, pode-se afirmar que a quan-
tidade de impactos positivos causados a partir 
de iniciativas sustentáveis, a exemplo da utiliza-
ção da fibra de coco na construção civil, é muito 
grande e atinge os âmbitos sociais e econômico. 

Revisão de literatura 
Fibra de coco
O coco é um fruto pouco denso constituí-

do por um epicarpo, que forma a sua casca; pelo 
mesocarpo, de onde podemos obter a fibra; pelo 
endocarpo, que é a sua camada lenhosa e dura e 
pela endosperma sólida, que é a sua parte carnosa, 
além da água de coco (endosperma líquido).   

 
Figura 1 – Fruto e Partes do Coco.

A fibra é extraída através de dois processos, 
sendo o primeiro o de maceração, onde as cascas 
do coco são imergidas em água e passam por um 
período de descanso para que o desfibramento 
seja mais fácil. O segundo, é o processo de des-
fibramento mecânico que é feito a partir de um 
moinho de martelos onde usa-se fibras de coco 
secas ou quase secas. Segundo Pannirselvam et al., 
2005; Vale et al., 2007 apud Castilhos, 2011, a fibra 
é composta de materiais lignocelulósicos, tendo 
como principais características a baixa densidade, 
boa flexibilidade no processamento e a facilidade 
de modificação perante agentes químicos. Após 
extraídas, as fibras apresentam resistência à umi-
dade, altos níveis de rigidez e dureza, baixa densi-
dade, dentre outras características.
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Matriz Asfáltico com Fibra de coco
O aumento do tráfego de veículos nas es-

tradas do Brasil, é notório. Segundo Vale, 2007, 
O Brasil é o quarto país do mundo em termos 
de superfície territorial e em número de veículos 
automotores. Dessa forma, a preocupação em de-
senvolver pavimentos de maior durabilidade, se-
gurança e menor custo de manutenção tornou-se 
algo de extrema relevância.

Figura 2 – Mistura Asfáltica SMA.
A utilização da fi bra de coco em misturas asfálti-

cas do tipo SMA, que é um revestimento asfáltico usina-
do a quente, quando submetida a ensaios de verifi cação, 
tornou estas mais resistentes e duráveis, devido as carac-
terísticas de resistência a compressão e bom índice de re-
sistência a fadiga, além de evitar o escorrimento do asfalto 
e tem sido uma alternativa para a redução de custos de 
manutenção e operação das vias (VALE et al, 2007). 

Conclusões 
Conclui-se a partir do estudo do aproveitamento 

da fi bra de coco, que a mesma pode ser utilizada em di-
versos produtos na área da construção civil, como a ex-
emplo dos materiais cerâmicos e que seu aproveitamento 
vai além de sua importância fi nanceira, tendo em vista seu 
papel muito importante no quesito sustentabilidade. 

O crescente aumento da produção no Brasil, 
as pesquisas e incentivos favorecem a geração de 
emprego, a aplicação da fi bra em diversos produtos, 
o consumo do fruto e de seus subprodutos, estimu-
lando a economia e proporcionando a reciclagem 
de lixo orgânico, possibilitando assim a redução 
desses resíduos sólidos em áreas inadequadas. 

Sendo assim, é notório os benefícios pro-
porcionados pela fi bra de coco na construção civil. 
Através dela, o custo benefício se torna maior e 
é possível enxergar as vantagens trazidas por um 
produto sustentável. 
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A reabilitação é uma ampla estratégia que tem 
como meta desenvolver a funcionalidade nos indivídu-
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os prevenindo a instalação de disfunção, promovendo 
assim a saúde e o bem-estar (POLITICA NACIO-
NAL DE ATENÇÃO BÁSICA, 2007). O centro de 
Reabilitação Ninota Garcia tem como finalidade re-
cuperar os deficientes físicos atingidos pelas sequelas 
de paralisia infantil, educar os deficitários físicos tais 
como: deficientes visuais, surdos e mudos, mantendo 
escolas de cursos profissionalizantes promovendo 
meios de educação social e empregos para os defi-
citários reabilitados. O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar o perfil epidemiológico dos pacientes 
atendidos no centro de reabilitação Ninota Garcia. Foi 
utilizado banco de dados das fichas dos pacientes em 
área especificas tais como ortopedia, neurologia, res-
piratória e pediatria. No período de 01 a 31 de agosto 
foram atendidos 200 paciente, 60% (120) do sexo 
masculino e 40% (80) do sexo feminino, apresentando 
faixa etária 21,5% (43) entre 01 a 14 anos. Em relação 
ao nível de escolaridade 90% (180) possuem ensino 
fundamental incompleto. Quanto à localização 50% 
(100) dos indivíduos residem na zona urbana e 50% 
(100) na zona rural. Conclui que o centro de reabilita-
ção Ninota Garcia dispõe de profissionais aptos e ca-
pacitados para a operacionalização dos procedimentos 
alcançando um numero diversificado de pacientes de 
classe social menos favorecida.
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A dor, além de gerar estresses físicos e 
emocionais, é uma sensação desagradável que 
varia desde o desconforto leve a excruciante. A 
ocorrência de dor, especialmente crônica, é cres-
cente em decorrência dos hábitos de vida. Os 
estudos epidemiológicos são fundamentais para 
compreensão da dor, pois possibilitam a análise 
da distribuição e dos determinantes da sua ocor-
rência em populações ou grupos de indivíduos, 
contribuindo para caracterizar a história natural 
das doenças em termos de início, duração, recor-
rência, complicações, incapacidades e mortalidade 
(TEIXEIRA, 2008). O presente estudo teve como 
objetivo avaliar a prevalência de doenças muscu-
lares esqueléticas em pacientes de uma clínica fi-
sioterapêutica em estabelecimento assistencial de 
saúde. Foi realizado um levantamento de dados na 
Clínica Physiomed (Fisioterapia e Medicina espe-
cializada), a partir de fichas registradas no período 
de Janeiro a Agosto de 2015. Dos 45 indivíduos 
pesquisados 44,4% (20) são do sexo feminino e 
55,5% (25) do sexo masculino e a maioria apre-
senta um grau de escolaridade incompleto. Desses, 
48,8% (22) encontram-se na faixa etária de 21 a 
40 anos. Em relação ao diagnóstico a prevalência 
de doenças é 26,6% (12) acometidos no joelho, 
26,6% (12) ombro, 11,1% (5) lombo-sacro, 11,1% 
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(5) no tornozelo. Foi observado que 51,1% (23) 
são tratados com analgesia, 31,1% (14) com anal-
gesia e alongamento, 6,6% (3) com alongamento, 
mobilização e analgesia. Conclui-se que a maioria 
dos pacientes que utilizam os serviços da clínica 
e que apresentam doenças musculares nos mem-
bros inferiores tiveram resultados positivos devido 
à eficácia do tratamento.
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O aumento do sobrepeso e obesidade em 
crianças, adolescentes e adultos vem a cada vez 
mais se tornando um problema de saúde pública 
em todo o mundo nos últimos anos. De acordo 

com estudos realizados no Brasil, foi indicado que 
para a população geral a prevalência de obesidade 
manteve-se estável, em torno de 12-13 % (MINIS-
TÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
TO E GESTÃO DO BRASIL, 2002), exceto em 
duas regiões Sudeste e Nordeste, que foi visto um 
aumento na prevalência de obesidade e sobre pre-
so de 4,1 % para 13,9 % em crianças e adolescen-
tes de seis a dezoito anos (WANGY.2002).  Con-
siderando que há um aumento nesta prevalência, 
tanto em países desenvolvidos como nos países 
em processo de desenvolvimento e a escassez de 
dados desta natureza como em crianças da cidade 
de Aracaju- SE. O objetivo desse estudo e realizar 
um levantamento sobre a obesidade e sobrepeso 
em crianças de 3 a 5 alunos matriculados em es-
colas particulares da cidade de Aracaju- SE. Foi 
utilizado artigos, jornais e revistas cientificas no 
período de 2010 a 2012. Foram escolhidas três 
escolas, das que possuem as maiores mensali-
dades e as mais procuradas pelas classes sociais 
mais altas, para realizar coletas de dados referen-
tes ao peso e a estatura. A obesidade foi relatada 
como um problema de ordem pública por órgãos 
internacionais no estado de Sergipe pode obser-
var por meio dos resultados que o sobre peso e 
a obesidade se tornaram presentes em todas as 
idades analisadas (WANGY.2002). A prevalência 
nacional de sobrepeso, em crianças menores de 
cinco anos, foi detectada pela Pesquisa Nacional 
sobre Demografia e Saúde, sendo que os dados 
dos presentes estudos foram maiores do que os 
apresentados em 1996. Uma justificativa para a 
prevalência de excesso de peso no presente estudo 
tem se aproximado, em porcentagem, dos países 
desenvolvidos é o fato da amostra investigada ser 
de crianças de alto nível socioeconômico, sendo 
por motivos de rotinas, atividades e um estilo de 
vida parecido ao das crianças de países desenvolvi-
dos (WANGY.2002). A análise do estilo de vida 
dos escolares de alto poder aquisitivo para uma 
melhor comparação com os hábitos diários de cri-
anças de países desenvolvidos. A partir dos fatos 
expostos, foi possível concluir que a obesidade e o 
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sobre preso estão presentes em uma quantidade de 
crianças de 3,5 a 5,5 anos de alto poder aquisitivo 
da cidade de Aracaju- SE. Sendo estes valores se-
melhantes á de países desenvolvidos, e superiores 
á de outras regiões do Brasil. 
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Resumo: 
O cultivo da mandioca apresenta grande 

destaque socioeconômico para o agronegócio do 
Brasil, tornando-o terceiro maior produtor de 
mandioca do mundo e o maior produtor de mandi-
oca do continente americano. Nesse cenário, o es-
tudo prospectivo torna-se um método importante 
para orientar a tomada de decisões estratégicas, 
por exemplo, na área da pesquisa e da indústria. 
O presente estudo teve como objetivo principal 
apresentar o estudo prospectivo das patentes da 
mandioca, Manihot esculenta Crantz, depositadas 
no Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI), no período de 2010 até 2014. Identificou-

se no período 28 depósitos de patentes com a de-
nominação “mandioca”. Observou-se que o ano 
de 2011, teve o maior registro (13 patentes), em se-
guida 2010 com 6 pedidos e 2012 com 5 pedidos. 
Dos pedidos realizados em 2010, 4 se encontram 
vigentes, 1 um arquivado. Em relação ao período 
analisado, 11% estão classificados na área de ali-
mentos, 18% como processo produtivo e 71% 
como máquinas e equipamentos.

Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta crantz) é uma 

raiz tuberosa e uma cultura alimentar tropical lar-
gamente cultivada na África, Ásia e América Latina 
e de extrema relevância na alimentação brasileira. 
Segundo a Food and Agriculture Organization (FAO, 
2011), a produção brasileira de mandioca deteve 
10,4% da produção mundial, tornando o Brasil o 
terceiro maior produtor de mandioca do mundo e 
mantendo o patamar de maior produtor de mandio-
ca do continente americano, com aproximadamente 
26 milhões de toneladas de raízes frescas por ano. 
A região Nordeste detém a maior fatia da produção 
nacional, com 37,5%, seguida pelas regiões: Norte, 
28,9%; Sul, 24,1%; Sudeste, 9,8% e Centro-Oeste, 
5,0%. Entre os estados federativos, Bahia é o ter-
ceiro estado com maior produção (13,7%), atrás 
apenas do Paraná (17,3%) e Pará (17,7%). 

Neste sentido, o presente estudo teve como 
objetivo apresentar o estudo prospectivo das pat-
entes da mandioca depositadas no Instituto Na-
cional de Propriedade Industrial (INPI), no perío-
do de 2010 até 2014.

Materiais e métodos 
O mapeamento foi realizado tendo como 

base os pedidos de patente depositados no Banco 
de dados do INPI, no período de 2010 a 2014, 
utilizando a palavra-chave “mandioca”, no cam-
po, Título. A pesquisa prospectiva foi realizada no 
período de Agosto de 2015. Os dados coletados 
foram compactados e exportados para o software 
Microsoft Office Excel, sendo analisados a quantidade 
de depósitos, sua situação e classificação. 
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Resultados e Discussão 
Após a realização da pesquisa, detectou-se 

que no período de 2010 á 2014, foram depositados 
28 pedidos de patentes na base de dados do INPI, 
com título “mandioca”. Dos 28 pedidos, verifi cou-
se que o ano de 2011, apresentou o maior número, 
sendo (13), em segundo lugar 2010 com 6 pedidos, 
2012 com 5 pedidos. Dos pedidos realizados em 
2010, 4 se encontram vigentes e 1 arquivado. Em 
2011 teve o maior número de pedidos, consequent-
emente o maior arquivamento também (9 no total). 
Em relação ao pedido de exame, no decorrer do 
período analisado, verifi cou-se que apenas em 2010 
houve um único pedido. Portanto, diante dos dados 
apresentados, observou-se que houve intensa solici-
tação de pedidos de patentes de mandioca no INPI, 
no período pesquisado, conforme Figura 1.

Figura 1 – Mandioca, pesquisado no INPI- aba 
Título.

Em relação à classifi cação dos 28 pedidos 
de patentes, constatou-se que no período analisa-
do, 11% se classifi cam na área de alimentos, 18% 
como processo produtivo e 71% como máquinas e 
equipamentos, ou seja, percebeu-se que a maioria 
dos depósitos de patente com título “mandioca”, 
foram direcionados à máquinas e equipamentos 
para utilização ou manuseio no agronegócio. A 
Figura 2 ilustra essa distribuição.

Figura 2 – Classifi cação das Patentes- 
Mandioca.

Conclusões 
O estudo prospectivo possibilitou visuali-

zar o quadro quantitativo de depósitos de patentes 
no INPI. Apesar do potencial agrícola brasileiro e 
a crescente produção mundial, o registro de pat-
entes nesse sentido poderia ser mais expressivo. 
Espera-se a partir desse estudo, que as empresas 
e institutos de pesquisas potencializem maiores in-
vestimentos em torno da mandioca, independente 
de qual categoria deseja-se explorar.
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Resumo: 
O cacau é um produto nobre e tradicional da 

agricultura brasileira e este setor continua comemo-
rando a inserção do Brasil como o melhor produ-
tor de cacau fino do mundo. A indústria do cacau 
fino vem trabalhando com avançadas tecnologias 
de produção, sobretudo, na fermentação, secagem 
e armazenamento, itens de extrema relevância na 
obtenção do chocolate gourmet. Nesse cenário, o 
mapeamento tecnológico torna-se instrumento im-
portante para auxiliar a tomada de decisão no posic-
ionamento estratégico, por exemplo, de instituições 
de pesquisa e do setor industrial. O presente estudo 
teve como objetivo apresentar o mapeamento das 
patentes do cacau gourmet depositadas no Insti-
tuto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), no 
período de 2000 até 2014, por meio da categoria de 
Alimentos. Identificou-se que existem no total 62 
depósitos de patentes com a denominação “cacau 
gourmet” na base de dados do INPI, no período de 
2000 á 2014. Do total, 22 foram encontrados na aba 
de “Título” e 40 no “Resumo”. Percebe-se que das 
encontradas na aba título, nos anos de 2005; 2009; 
2011; 2012 e 2013 se encontram vigentes. As ar-
quivadas são maioria nos anos de 2001; 2003; 2006 
e 2007. No que trata os depósitos encontrados na 
aba resumo, verificou-se que houve inovação, pois 
na maioria dos depósitos consta que estão vigentes 
ou em pedido de exame. Apenas nos anos de 2003, 
2004 e 2006 percebeu-se maior arquivamento. 

Introdução 
O cacaueiro (Theobroma cacao) é uma planta 

da família Sterculiaceae, gênero Theobroma. Segundo 
Lopes et al (2011),o cacaueiro é uma cultura perene, 
originalmente da floresta amazônica da América 
do Sul. O Brasil é o terceiro maior produtor de 
chocolates do mundo e, em consumo, encontra-se 
em quarto lugar, com 2,2 kg de chocolates con-
sumidos por pessoa ao ano. (ABICAB, 2015).

A indústria do cacau fino vem desenvol-
vendo pesquisas e experimentos no sentido de uti-
lizar melhores técnicas na colheita e pós-colheita, 
especialmente com a fermentação, secagem e o 
armazenamento. A forma correta dessa técnica é 
que fomenta a produção do cacau fino, este que é 
a matéria básica do chocolate gourmet.

Neste sentido, o presente estudo teve como 
objetivo apresentar o mapeamento das patentes 
do cacau gourmet depositadas no Instituto Nacio-
nal de Propriedade Industrial (INPI), no período 
de 2000 até 2014, por meio da categoria de Ali-
mentos. 

Materiais e métodos 
O mapeamento foi realizado tendo como 

base os pedidos de patente depositados no Banco 
de dados do Instituto Nacional de Propriedade In-
dustrial (INPI), utilizando as palavras-chave “ca-
cau gourmet”, nos campos Título e Resumo. A 
pesquisa prospectiva foi realizada no período de 
Agosto de 2015. Os dados coletados foram com-
pactados e exportados para o software Microsoft 
Office Excel, sendo analisados priorizando os 
depósitos efetuados na área de alimentos, período 
de depósito e a situação vigente dos processos, 
este último apenas na base nacional. 

 
Resultados e Discussão 
Verificou-se que existem no total 62 depósi-

tos de patentes com a denominação “cacau gour-
met” na base de dados do INPI, no período de 
2000 a 2014. Do total, 22 foram encontrados na 
aba de “Título” e 40 no “Resumo”. Percebe-se que 
das encontradas na aba título, nos anos de 2005; 
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2009; 2011; 2012 e 2013 se encontram vigentes. 
As arquivadas são maioria nos anos de 2001; 2003; 
2006 e 2007. Quanto ao pedido de exame, apenas 
em 2008 e 2011. Conforme pode ser observado 
na fi gura 1.

No tocante os depósitos encontrados na 
aba resumo, verifi cou-se que houve inovação, 
pois na maioria dos depósitos consta que estão 
vigentes ou em pedido de exame. Apenas nos 
anos de 2003, 2004 e 2006 percebeu-se maior 
arquivamento. Conforme pode ser observado 
na fi gura 2.

Figura 1 – Cacau Gourmet, pesquisado no 
INPI- aba Título.

Figura 2 – Cacau Gourmet, pesquisado no 
INPI- aba Resumo.

Conclusões 
O mapeamento permitiu visualizar o 

cenário quantitativo de depósitos de patentes na 
base nacional. Embora incipiente, o Brasil vem 
buscando a proteção da Propriedade Intelectual 
por meio do registro das patentes no que trata do 
cacau gourmet, como evidenciado no período es-
tabelecido nesta pesquisa.
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O envelhecimento vem chamando a atenção de 
médicos, especialistas e da população em geral, devido ao 
acelerado direção que a velhice tem tomado em diversos 
países, inclusive no Brasil. A diminuição da taxa de na-
talidade e pelo aumento da expectativa de vida, devido à 
infi nidade de avanços tecnológicos em diversos campos 
científi cos (VERAS 2009). A especialidade da fi sioterapia 
estética teve a denominação substituída por fi sioterapia 
dermatofuncional, em uma tentativa de ampliar a área. 
Essa área é referida como responsável pela manutenção 
da integridade do sistema tegumentar como um todo, 
incluindo as alterações superfi ciais da pele. A responsabi-
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lidade do fisioterapeuta está não somente em manter e 
promover a ótima função física, mas também o bem estar 
e a qualidade de vida. (COFFITO, 2004). O objetivo geral 
deste trabalho foi avaliar a utilização dos fatores de cres-
cimento no rejuvenescimento facial com caráter estético. 
Trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos, revistas 
e jornais científicos nos portais Bireme, Lilacs, Scielo, 
dentre outros no período de 2004 a 2014. De acordo 
com Carvalho (2008), A procura pelo retardo do envel-
hecimento tem aumentado a cada dia por outro lado os 
tratamentos oferecidos para o controle e prevenção do 
envelhecimento tem sido eficazes no tratamento e a cada 
ano novas tendências de aparelhos e tratamentos são lan-
çadas no mercado. (BAGATIN, 2009).  De acordo com 
a análise de alguns trabalhos pesquisados, foram observa-
dos, que a mulher é quem mais procura o tratamento e a 
faixa etária variada mais a maior prevalência é entre 50 a 
78 anos, sendo observada a maior procura de indivídu-
os que moram na zona urbana. (PAOLO, 2012). Pinto 
(2012) ressalta que perante várias técnicas utilizadas para 
o retardamento do envelhecimento a técnica carboxite-
rapia vem mostrando excelentes resultados, pois propor-
cionando melhoria no aspecto físico gerando condições 
favoráveis para a formação de um tecido de sustentação, 
devido ao aumento do aporte de oxigênio e sanguíneo, 
levando à melhora estrutural da pele.  Outra técnica uti-
lizada é o equipamento de ultrassom chamado AVATAR, 
que permite realizar diversos tratamentos corporais de 
forma indolor e não invasiva, a CORRENTE RUSSA 
que é outro equipamento atua através de uma corrente 
elétrica, para o tratamento de estrias, o MANTHUS é um 
equipamento de eletroterapia e estética que promove a 
redução dos níveis de gordura localizada. (PINTO, 2012). 
Concluímos que várias técnicas têm sido utilizadas a ben-
eficio do retardamento do envelhecimento, observamos 
a escassez literária científica relacionada ao assunto, o que 
nos remete a necessidade de se realizar mais estudos acer-
ca da carboxiterapia, para assim confirmar os resultados e 
contribuir para a prática da fisioterapia Dermato Funcio-
nal baseada em evidências.
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Resumo
A história das hepatites virais remonta mil-

hares de anos e é fascinante. Quando o ser hu-
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mano sofreu pela primeira vez a invasão do seu 
organismo por tais agentes, iniciou-se um ciclo 
natural e repetitivo capaz de infectar bilhões de 
seres humanos, dizimar e sequelar milhares de 
vida. A hepatite C geralmente é assintomática e 
considerada por muitos a doença infecciosa crôni-
ca mais importante(CHUTATUTTI, 2000) Cal-
cula-se que existam em torno de 170 milhões de 
infectados no mundo, com 3 a 4 milhões de por-
tadores crônicos no Brasil. O objetivo do estudo é 
avaliar a pré-triagem sorológica para hepatite C em 
candidatos à doação de sangue, verificando a as-
sociação entre as variáveis: sexo, localização e grau 
de escolaridade. Foi realizado estudo transversal 
com dados retrospectivos, com análise dos dados 
contidos nas fichas de pré-triagem sorológica, para 
marcador do vírus da hepatite C dos candidatos 
à doação de sangue, no centro de Hemoterapia 
de Sergipe – HEMOSE no período de janeiro a 
dezembro de 2014. Para determinação do marca-
dor sorológico HCV, foi utilizado o teste imuno-
enzimático (MONOLISA) HCV Ag-ab ULTRA, 
marca BIO-RAD, realizados no Laboratório de 
Sorologia do HEMOSE. Para fins de análise, os 
dados obtidos foram tabulados, sendo feita análise 
descritiva. Dos 20.667 mil candidatos à doação 
de sangue, submetidos à pré-triagem sorológica, 
para marcador do vírus da hepatite C, 306 (1,48%) 
apresentaram reatividade ao HCV Ag/Ab. Dos 
306 candidatos à doação de sangue positiva para o 
HCV Ag/Ab, 249 (81,37%) eram do sexo masculi-
no e 57 (18,37%) do sexo feminino, demonstrando 
uma nítida associação entre o sexo e reatividade ao 
HCV. Quando avaliada a reatividade do HCV por 
localização, observa-se que existem diferenças sig-
nifica- tivas indicando reatividade em 145 (47,4%) 
na zona rural e 161 (52.61%) na zona urbana. Com 
relação ao grau de escolaridade observa-se que 180 
(58.82%) apresenta grau de escolaridade completo 
e 123 (40,2) apresenta grau de escolaridade incom-
pleto e 1 (0,3%) sem nenhum grau de instrução. 
O conhecimento adequado sobre a frequência do 
vírus da hepatite C e procedimentos, indicados 
para a sua prevenção, exigem métodos complexos 

de vigilância epidemiológica e medidas pré-trans-
fusionais como a captação e seleção de doadores, 
juntamente com testes de triagem sorológica de 
alta sensibilidade e especificidade, em análise para-
lela do antígeno e do anticorpo do HCV, diminuin-
do consideravelmente a capacidade de transmissão 
do vírus por meio de transfusão, porém não isenta 
os riscos para os receptores devido à janela imu-
nológica do doador. Embora todas as ações he-
moterápicas visem garantir sangue com segurança 
para seus receptores, pouco se conhece a respeito 
dos pacientes que necessitam de sangue, em es-
pecial daqueles que recebem eventualmente uma 
transfusão. Sugere-se comparar resultado do exame 
de hepatite C pré e pós transfusionais em todas pa-
cientes submetidos à transfusão, e que obtiveram 
resultados reativos para HCV, visando à identifica-
ção de pessoas com a infecção instalada, eliminando 
a possibilidade de transmissão do vírus da hepatite 
C através do procedimento Transfusional.
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Palavras-chave: Saúde, exercício, doen-
ças.

Resumo
Quem goza de boa saúde consequent-

emente alimenta-se bem e pratica atividade 
física. O exercício feito de maneira corre-
ta e prazerosa melhora a qualidade de vida, 
saúde, bem-estar mental e disposição (BEN-
TO,1991). O presente trabalho tem como 
objetivo realizar uma revisão bibliográfica 
de artigos, revistas e jornais científicos sobre 
atividade física para a melhoria da qualidade 
de vida. Atualmente, com o corre corre da 
vida, os indivíduos esquecem a necessidade 
de se ter hábitos saudáveis e da pratica de 
atividade física, consequentemente adquirem 
problemas de saúde; tais como doenças coro-
narianas, hipertensão e diabetes assim como 
formas de câncer, doenças cardiovasculares e 
cardiorrespiratórias (GUARDA, 2010). Ativi-
dade física regular tem como principal ob-
jetivo um controle na boa saúde do ser hu-
mano (DIETMAR MARTIN, 2000). Portanto, 
conclui-se que é necessário haver campanhas, 
estas poderiam ser produzidas principalmente 
pelos profissionais da área de saúde, para 
conscientizar toda a população. Como tam-
bém mostrar a diferença da qualidade de vida 
do sedentário e do atleta (FRANCO NOCE, 
200).  

DORES LOMBARES, PROFILAXIA E 
TRATAMENTO

Luciana Beatriz Silva Zago (Coorde-
nadora), e-mail: lsilvazago@yahoo.com.br; 
Weber de Santana Teles (Orientador), e-mail: 
arteecura@hotmail.com.

Universidade Tiradentes/Fisioterapia/
Aracaju, PR.

Área – Morfologia
Subárea – Histologia

Palavras-chave: Lombalgia, diagnósti-
co, movimentos inadequados.

Revisão de Literatura:
Lombalgia ocorre em cerca de 70% da pop-

ulação e em alguma etapa da vida pode aparecer 
gerando desconforto e dor, sendo que o tratamen-
to é muito dispendioso para o sistema único de 
saúde (Chung,1999).

O objetivo desse trabalho é levantar infor-
mações sobre dores lombares, profilaxia e trata-
mento. Foram utilizadas informações contidas em 
revistas, artigos e jornais científicos no período de 
1984 a 2004. O diagnostico diferencial das doenças 
da coluna vertebral é muito complexa, entretanto 
os movimentos corporais e postura inadequada 
encontram-se como a causa principal das dores 
lombares.( MANINI, CLARK, 2009). Pesquisas 
relacionadas mostram que condições de segurança 
no trabalho, mobiliarias inadequadas interferem 
ergonomicamente  gerando consequências  para 
a saúde do trabalhador.(ROY RA, BOUCHER, 
2010). Em relação à profilaxia e o tratamento são 
várias técnicas empregadas como o método desen-
volvido por José Pilates que possuem uma varie-
dade de exercícios que auxiliam no fortalecimento 
dos músculos abdominais, sendo utilizados como 
profilaxia e tratamento. (COMERFORD, Mark 
J et MOTTRAM,Sarah L, 2001). Esta pesquisa 
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demonstra que pacientes com dores lombares de-
vem buscar orientações médicas e realizar exercí-
cios físicos, para melhoria da qualidade de vida.

ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA 
AOS PACIENTES TETRAPLÉGICOS E 

PARAPLÉGICOS

Weber de Santana Teles (Orientador), 
Luciana Beatriz Silva Zago (Coordenadora), 
Adelaide Santos Silva, Carolinne Barros, Criz-
ia Cléo Feitosa Santos, Iranilde Regina Corre-
ia Alves, José Alan Martins Dourado, Matheus 
Farrapeira Cardoso, Paulo Otavio Dantas da 
Silva Costa

A lesão medular é uma das lesões mais destru-
idoras que uma pessoa pode aguentar, causando parali-
sia, dano sensorial e disfunção fisiológica, e filtrando 
umas series de funções corporais (PELLATT, 2007). 
O trauma raquimedular (TRM) é uma lesão neu-
rológica incapacitante, com grande choque na socie-
dade, representação de um grande problema na saúde 
pública (CUSTÓDIO, 2009). O trabalho teve como 
objetivo real uma revisão bibliográfica sobre a atuação 
do fisioterapeuta em pacientes tetraplégicos e paraplé-
gicos. Foi utilizado artigos, revistas e jornais científicos 
no período de 21/05/2012 à 02/07/2012. A fisiotera-
pia motora por meio da cinesioterapia efetiva na reabil-
itação do paciente lesado medular, pois oferece maior 
independência funcional e revigora a qualidade de vida 
(CAVENAGHI, 2005). Dessa maneira, cavenaghi, em 
um trabalho de atualização, cerificaram a aplicação e 
as causas da cinesioterapia na reabilitação de paciente 
lesionados raquimedular e na previsão das comorbi-
dades às quais estão abertas, principalmente durante o 
tempo hospitalar (CAVENAGHI, 2005). O fisiotera-
peuta tem o papel muito importante no dia-a-dia das 
vitimas de lesão medular, ensinando aos pacientes a 
cuidar e “administrar” seu próprio corpo, através das 
técnicas e exercícios de fortalecimento, alongamento, 
posicionamento, treinamento da marcha e outros. A 

cinesioterapia tem a função de ajudar na reabilitação 
quando o paciente se encontra no âmbito hospitalar, 
ocorre na intervenção respiratória por intermédio da 
higiene brônquica e na função dos músculos respira-
tórios e também com a eletroterapia com a intenção 
de estimular os músculos, com objetivo de prevenir 
complicações maiores. Conclui-se a importância do 
fisioterapeuta utilizando as técnicas para proporcionar 
melhoria na qualidade de vida dos pacientes tetraplégi-
cos e paraplégicos. 

FIBROMIALGIA-cAUSAS E 
TRATAMENTO-REVISÃO DE 

LITERATURA
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Palavras-chave: dor, diagnóstico, fi-
sioterapia.  

Resumo: 
A fibromialgia apresenta um conjunto de sin-

tomas que caracterizam como uma síndrome crônica 
definida por queixas dolorosas músculo esquelé-
tica difusa e pela presença de pontos dolorosos em 
regiões anatomicamente bem determinados (WOLFE 
1990). O presente trabalho tem objetivo de realizar 
uma revisão bibliográfica sobre fibromialgia, causa 
e tratamento. Foi utilizados artigos ,revistas e jornais 
científicos no período de 2002 a 2007.A causa da fi-
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bromialgia ainda não é totalmente definida ,porém 
estudos mostram que o início de seus sintomas está 
relacionado ao ambiente de trabalho ,acidentes auto-
mobilístico e herança genética (WOLFE 1994).Pes-
quisas realizadas em pacientes portadores de fibro-
mialgia traumática e não traumática informam que os 
traumas emocionais  e os físicos se relacionam com o 
surgimento da dor (RIBERTO 2004), sendo impor-
tante o diagnóstico para o início do tratamento .Há 
dois tipos de tratamento o farmacológico que utiliza 
ciclobenzanprina e o não farmacológico que visa um 
recondicionamento muscular .Conclui-se que para o 
sucesso terapêutico da fibromialgia faz-se necessário  
o diagnóstico precoce e o acompanhamento médico 
para esclarecimento sobre a natureza dos distúrbios  
funcionais.     

Referências: 
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fibromialgia traumática e não traumática 
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RESUMO
O paciente terminal é aquele que se encon-

tra além da possibilidade de terapêutica curativa e 
que necessita de um tratamento paliativo visando ao 
alívio de inúmeros sintomas que o atormentam, sem-
pre levando em consideração a melhoria da qualidade 
de vida de uma maneira global, ou seja, biológica, es-
piritual, social e psicologicamente. A dor é um sin-
toma mais frequente em pacientes nessa fase tendo 
o fisioterapeuta um grande papel no controle, utili-
zando técnicas que ajude no tratamento. (TAMBO-
RELLI et al.,  2010). Este trabalho tem como objetivo 
real uma revisão bibliográfica sobre o uso de técnicas 
fisioterapêuticas em pacientes terminais. Foi utilizado 
artigos, revistas e jornais científicos no período 2006 
a 2015. A fisioterapia é uma matéria multidisciplinar 
e possuem vários métodos para o tratamento da dor 
aguda. Como a termoterapia, que possibilita a vaso-
dilatação, reduzindo a inflamação eletroterapia que 
utilizam corrente elétrico, TENS, promovendo an-
algesia pelo efeito contra irritativo. A cinesioterapia, 
técnica que se utiliza de movimentos como forma de 
tratamento. Nas unidades de Terapia Intensiva (UTI), 
o fisioterapeuta tem um papel importante, utilizando 
técnicas e manobras, como a ventilação mecânica 
como objetivo de prevenir a obstrução e o acúmulo 
de secreção nas aéreas. . (SAMPAIO LR et al.,2005). 
Conclui-se que o fisioterapeuta tem um papel muito 
importante no tratamento de pacientes terminais, ele 
não só é visto como apenas um profissional da saúde, 
mas também como um amigo. Este vínculo interfere 
diretamente, de forma positiva e saudável, no trata-
mento. Nessa relação, o paciente se sente importante 
querido e não abandonado.
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Palavras-chave: Terapia a laser de baixa 
intensidade, úlcera por pressão, cicatrização. 

Resumo:
As úlceras por pressão (UP) correspondem 

a uma das principais complicações que acometem 
pacientes internados em unidades de longa per-
manência. Neste contexto, a laserterapia de baixa 
intensidade surge como um novo método terapêu-
tico para o tratamento de úlceras por pressão. O 
objetivo geral deste estudo é identificar os efeitos 
do laser de baixa intensidade no tratamento de UP 
descritos na literatura. Trata-se de uma pesquisa de 
revisão de literatura realizada entre os meses de ja-
neiro a julho de 2015 a partir da busca de artigos e 
estudos indexados na base de dados da Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS) utilizando os seguintes 

descritores em ciências da saúde (DeCS): Terapia a 
laser de baixa intensidade, úlcera por pressão, cica-
trização. Após avaliação inicial e respeitando os 
critérios de inclusão foram selecionados 13 artigos 
para análise. De acordo com os estudos analisados 
o laser de baixa intensidade tem demonstrado uma 
modalidade eficaz para o tratamento de feridas 
por alterar o comportamento celular promovendo 
a bioestimulação ou biomodulação, acelerando o 
processo cicatricial, além disso, também apresenta 
efeitos analgésico, antiinflamatório e antiedema-
tosos. Dessa forma, ressalta-se a relevância desse 
método terapêutico, tornando-se necessária a real-
ização de mais estudos que evidenciem esses resul-
tados especificamente no tratamento de UP.

Introdução
As úlceras por pressão (UP) correspondem 

uma das principais complicações que acometem 
pacientes internados em unidades de longa per-
manência e seu tratamento constitui uma prob-
lemática enfrentada pelas equipes multiprofission-
ais de saúde. Nos últimos anos os estudos clínicos 
têm demostrado à aplicabilidade da utilização do 
laser de baixa intensidade como modalidade para 
o tratamento de feridas uma vez que o mesmo atua 
na biomodulação do processo inflamatório estimu-
lando o reparo tecidual e a cicatrização, possuindo 
ainda propriedades analgésicas e antiedematosas 
(FREITAS et al., 2011; NPUAP; EPUAP; PPPIA, 
2014; MAYA et al., 2009; ASSIS; MOSER, 2013).

Materiais e métodos
Trata-se de uma pesquisa de revisão de lit-

eratura realizada entre os meses de janeiro a julho 
de 2015 a partir da busca de artigos e estudos in-
dexados na base de dados da Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS) utilizando os seguintes descritores 
em ciências da saúde (DeCS): Terapia a laser de 
baixa intensidade, úlcera por pressão e cicatrização. 
Foram incluídos os artigos publicados nos idiomas 
português e inglês, entre os anos de 2000 a 2015. 
A seleção inicial foi realizada a partir da leitura dos 
títulos e resumos, posteriormente de análise do 
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conteúdo após seleção das publicações. Foram ex-
cluídos deste estudo todos os artigos que não con-
templassem os critérios de inclusão citados.

Revisão de literatura
A introdução da terapia com laser trouxe 

uma nova perspectiva no tratamento de feridas. 
Seu princípio básico consiste na irradiação de um 
comprimento de onda que altera o comportamen-
to celular promovendo a bioestimulação ou bio-
modulação do processo cicatricial (SILVA et al., 
2011; RODRIGO et al., 2009).

A nível celular, o mecanismo do LBI é ger-
almente ligado a mitocôndria. Os fótons emiti-
dos pelo laser são absorvidos pela cadeia respira-
tória mitocondrial que se convertem em energia 
química pela ação de proteínas, estimulando assim 
a cadeia respiratória. Essas reações promovem 
o aumento de trifosfato de adenosina (ATP) ou 
adenosina monofosfato cíclico (AMP cíclico) se-
guido de síntese de proteínas, expressões de fa-
tores de crescimento e condução de proliferação 
celular. Os efeitos analgésicos e anti-inflamatórios 
também são registrados (GAVISH et al., 2004; 
GAO; XING, 2009).

A laserterapia de baixa intensidade tem 
demonstrado ser uma modalidade eficaz para o 
tratamento de feridas, uma vez que, acelera os pro-
cessos de reparação tecidual promovendo a cica-
trização. Seus efeitos benéficos estão diretamente 
ligados a parâmetros como o comprimento de 
onda, a densidade de energia e frequência das irra-
diações utilizadas durante o tratamento (WOOD-
RUFF et al., 2004; ANDRADE; CLARK; FER-
REIRA, 2014).

Conclusões
Ressalta-se a relevância desse método 

terapêutico como instrumento a ser utilizado 
pelas equipes multiprofissionais para o trata-
mento de lesões cutâneas, contudo, torna-se 
necessária a realização de mais estudos que ev-
idenciem esses resultados especificamente no 
tratamento de UP.
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Resumo
O trabalho tem como objetivo principal o 

relato de experiência sob a ótica de um residente 
de saúde coletiva através do convívio durante dois 
meses no Projeto de Redução de Danos do mu-
nicípio de Aracaju/Sergipe. Constitui um trabalho 
de observação e educação em saúde através do 
acompanhamento do trabalho do redutor de dan-
os. Foram realizadas diversas abordagens e escutas 
qualificadas em pessoas em vulnerabilidade por 
diversos bairros de Aracaju. O projeto reconhece 
cada usuário em sua subjetividade, construindo 
e articulando em cada espaço de vulnerabilidade, 

ações e estratégias de redução de riscos e danos em 
defesa da vida de cada sujeito.

Introdução
A politica de redução de danos reconhece 

cada usuário em suas singularidades e traça com 
ele estratégias que estão voltadas não para a ab-
stinência integral como objetivo a ser alcançado, 
mas para a defesa de sua vida. As ações de redução 
de danos constituem um conjunto de medidas 
de saúde públicas voltadas a minimizar as conse-
quências adversas do uso de droga, respeitando 
o princípio fundamental da liberdade de escolha 
(BRASIL, 2013). Nesse contexto, o presente trab-
alho tem como objetivos relatar de forma descri-
tiva o trabalho realizado pelo Projeto de Redução 
de Danos no município de Aracaju. Subsidiar os 
profissionais da área de saúde a sistematizar os 
conhecimentos a respeito do PRD. Favorecer a 
troca de conhecimento sob a perspectiva de um 
relato de experiência. 

Materiais e Métodos
As ações foram desenvolvidas enquanto 

residente de saúde coletiva junto ao Projeto de 
Redução de Danos da Secretaria Municipal de 
Saúde de Aracaju através da Residência Multi-
profissional em Saúde Coletiva da Universidade 
Tiradentes. O trabalho constitui um estudo de-
scritivo com abordagem qualitativa, o mesmo se 
baseou na observação durante os meses de abril 
e maio do referente ano do trabalho realizado 
pelos redutores de danos de Aracaju, além da re-
alização de ações de educação em saúde para as 
pessoas em vulnerabilidade. Essas ações foram 
realizadas nos bairros de Aracaju nos diversos 
campos e cenários onde eram identificado pes-
soas em situações de vulnerabilidade. As visitas 
nos campos eram realizadas no período manhã, 
tarde ou noite sempre em companhia de algum 
redutor de danos do próprio programa municipal 
e no momento dessas abordagens era garantido o 
sigilo do relato dos usuários e a promoção de um 
clima acolhedor.
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Resultados: 
Foram realizadas diversas abordagens e escu-

tas qualificadas as pessoas em vulnerabilidade nos di-
versos bairros do município de Aracaju.  Identificado 
na maioria das falas dos usuários que o uso do ál-
cool e outras drogas estiveram em algum momento 
vinculado a situações onde os sujeitos vivenciavam 
situações de muita angústia, ansiedade ou sofrimento 
psíquico. Esses usuários eram de ambos os sexos e de 
diversas faixas etárias. Na abordagem aos prostíbulos 
e pontos de prostituição nas ruas da cidade de Ara-
caju foi possível também além da escuta qualificada 
desenvolver o trabalho de educação em saúde e os 
possíveis encaminhamentos. Foi mencionado pelos 
profissionais do sexo o uso do preservativo na maio-
ria das relações, porém quando existe uma negocia-
ção financeira maior algumas deixam de usar. No 
que se refere à realização dos exames preventivos a 
maioria se mostrou ciente da importância de fazê-los, 
porém não realizam periodicamente. Todos foram 
bem receptivos as falas realizadas para educação em 
saúde e a entrega dos preservativos, lubrificantes, 
copos descartáveis, seringas, agulhas entre outros in-
strumentos de redução de danos.

Conclusão 
Todos esses cenários me fizeram reavaliar e 

refletir sobre meus conceitos, reforçando a ideia 
que a prostituição é uma prática profissional e o 
uso de drogas é associado à história da humani-
dade, em função disso, não faz sentido propor 
ações proibicionistas. Considero que a atuação no 
Projeto de Redução de Danos além da experiên-
cia profissional considerando as competências e 
habilidades da pratica da profissão, exercem so-
bre o profissional também um crescimento pes-
soal permitindo um novo olhar para as pessoas em 
vulnerabilidade. A partir desta experiência, passei 
a reconhecer que a prática da redução de danos é 
focada no sujeito e não na substância, sustentado 
na defesa inconteste da vida, respeitando a liber-
dade de escolha de cada sujeito, e sempre ponde-
rando que quais os riscos e danos que podem advir 
de cada situação. 

Referencia 
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de 
Atenção á Saúde. Saúde Mental/Departamento 
de Atenção Básica. Departamento de Ações 
programáticas Estratégicas. Cadernos de Atenção, 
Brasília, 2013. 

 

SAÚDE MENTAL E INSERÇÃO 
SOCIAL: OFICINA DE HISTÓRIAS 

COMO ESTRATÉGIA PARA O 
CUIDADO INTEGRAL EM SAÚDE DE 
USUÁRIOS DOS CAPS DE ARACAJU

Jamille Maria de Araujo Figueiredo 
(Residência Multiprofissional em Saúde Co-
letiva-UNIT), e-mail: jamillefigueiredo@ho-
tmail.com; Lívia de Melo Barros (Tutora da 
Residência Multiprofissional em Saúde Cole-
tiva -UNIT), e-mail: meloliviab@gmail.com

Universidade Tiradentes/Residência Mul-
tiprofissional em Saúde Coletiva/Aracaju, SE. 

Área: Ciências da Saúde; Sub-área: 
Saúde Coletiva

Palavras-chave: Saúde Mental, Oficina 
de histórias, Integralidade. 

Resumo: 
O presente trabalho consiste em um relato da 

experiência de uma oficina de histórias, atividade da 
Residência em Saúde Coletiva da Universidade Tira-
dentes (UNIT), que consistiu em um grupo aberto do 
qual participaram usuários de dois Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS) de Aracaju-SE. Em cada encon-
tro eles escolhiam temas que norteavam a construção 
de textos e ditavam histórias que eram digitadas por 
Psicóloga residente. Cada usuário falava o tempo que 
considerava necessário e posteriormente deixava que 
outro continuasse o texto. Ocorreram seis encontros 
com duração média de uma hora cada. As histórias 
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formaram um livro intitulado pelos participantes de 
Saúde Mental e Inserção Social que foi lançado em manhã 
de autógrafos na UNIT. Com a oficina foi possível 
trabalhar habilidades sociais e o manejo da ansiedade, 
pois era reforçada a importância de se respeitar a opin-
ião e o momento da fala do outro. Esses encontros 
oportunizaram o fortalecimento dos vínculos entre 
os usuários e das redes sociais de apoio construídas 
entre eles. Ademais, foi nítida a valorização que o pú-
blico presente no lançamento do livro (professores e 
estudantes universitários, trabalhadores da saúde e ges-
tores) deram ao trabalho e aos autores aumentando a 
autoestima dos mesmos o que refletiu positivamente 
nas suas condições gerais de saúde.  

Introdução 
 Os centros de atenção psicossocial (CAPS) 

podem ser considerados não só como um espaço de 
realização de práticas sociais voltadas para as pessoas 
com sofrimento psíquico, mas também como um lo-
cal para construção de novas formas de vida e de con-
ceitos. Além disto, como um serviço que deve ter o 
compromisso de dar subsídios para que estas pessoas 
possam superar a condição de exclusão a que se viram 
submetidas historicamente e resgatar a sua cidadania e 
seu reconhecimento enquanto sujeito, para além das 
suas psicopatologias (AMARANTE, 2001). 

O presente trabalho consiste em um relato 
da experiência de uma oficina de histórias realiza-
da em dois CAPS de Aracaju-SE no mês de março 
do corrente ano como atividade da Residência 
em Saúde Coletiva da Universidade Tiradentes 
(UNIT) em estágio na Rede de Atenção Psicos-
social do referido município. E, tem o objetivo de 
narrar a construção de uma prática na Saúde Men-
tal pautada na ética, cuidado integral em saúde, 
valorização das potencialidades dos sujeitos, além 
da construção da autonomia dos mesmos, bem 
como de inspirar trabalhadores da saúde mental a 
ofertarem novas atividades para os usuários. 

Materiais e métodos 
Para viabilizar a proposta da oficina de 

histórias foi formado um grupo aberto de usuários 

em seis encontros, quatro no CAPS David Capist-
rano Filho e dois no CAPS Liberdade ambos local-
izados em Aracaju-SE, com duração média de uma 
hora cada. Participaram no total quarenta e três au-
tores. Nos encontros os mesmos sugeriam temas 
sobre os quais gostariam de construir histórias e 
aqueles mais votados entre o grupo eram escol-
hidos para nortear a formulação dos textos. Cada 
usuário falava o tempo que considerava necessário 
e posteriormente deixava que outra pessoa con-
tinuasse o texto. As histórias eram digitadas por 
Psicóloga residente e formaram um livro intitu-
lado pelos participantes da oficina de Saúde Mental 
e Inserção Social. O livro foi lançado em manhã de 
autógrafos na UNIT. Este evento foi amplamente 
divulgado em telejornal local, na UNIT e por e-
mails compartilhados entre os trabalhadores das 
redes de atenção à saúde do município. Os exem-
plares foram vendidos e o dinheiro arrecadado di-
vidido entre os autores.

Resultados e Discussão 
Dentre os resultados alcançados com a ofi-

cina de histórias estão a permeabilização da comu-
nidade no CAPS, tendo em vista que o produto 
gerado nos grupos foram expostos, compartilhados 
e comercializados na comunidade, para além dos 
muros da instituição, contribuindo para a reinserção 
social dos sujeitos historicamente excluídos devido 
aos estigmas criados em torno os transtornos men-
tais, assim como para o contato da população com 
as diferenças numa perspectiva inclusiva. 

Durante os encontros para construção dos 
textos os participantes discutiam os temas escol-
hidos por eles para escrever, compartilhavam seg-
redos e expressavam sentimentos que eram opor-
tunamente acolhidos por Psicóloga residente. Foi 
possível também trabalhar habilidades sociais e o 
manejo da ansiedade, pois sempre era reforçada a 
importância de se respeitar a opinião do outro e o 
momento de cada um falar. Além disso, possibili-
tou o aumento da autoestima a partir de um modo 
de assistir a pessoa com transtornos mentais de 
maneira global em detrimento de uma ênfase nas 
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psicopatologias e seus sintomas. Vale ressaltar, que 
esses momentos também oportunizavam o for-
talecimento dos vínculos entre os usuários e das 
redes sociais de apoio construídas entre eles o que 
melhora a adesão e continuidade dos tratamentos 
(SLUZKI, 2007). 

Ademais, houve grande mobilização de 
alguns profissionais dos CAPS e da gestão que 
manifestaram o desejo de manter a oficina e 
lançar pelo menos um livro por ano. Além dos 
autores que também ficaram empenhados em 
escrever novos livros. Estes resultados apon-
tam ainda o sucesso do papel do residente 
de se inserir nos serviços para propor novas 
práticas que possam ter continuidade na ro-
tina dos serviços. 

Conclusões
A oficina de histórias possibilitou que 

os sujeitos atuassem de maneira mais autôno-
ma, rompendo com a lógica manicomial de 
participação em atividades para mera ocupa-
ção de tempo conforme pode ser frequent-
emente observado acontecer em serviços de 
atenção à saúde mental. As narrativas propor-
cionaram maior conhecimento das vivências 
de cada membro do grupo e, por conseguinte, 
o fortalecimento dos vínculos estabelecidos 
entre eles. A construção do livro também deu 
voz e visibilidade aos usuários dos CAPS ex-
altando as suas potencialidades e resultou em 
aumento da autoestima que refletiu na mel-
hora das condições gerais de saúde.
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Resumo:
A atuação do Psicólogo na saúde coletiva 

deve pautar-se no cuidado integral e na criação de 
estratégias que mudem a realidade dos sujeitos. 
Considerando esta premissa foi desenvolvido, em 
estágio da Residência Multiprofissional da Uni-
versidade Tiradentes em uma Unidade de Saúde 
da Família (USF) de Aracaju-SE, um grupo de 
depressão e ansiedade visando atender a grande 
demanda de mulheres por atendimento psicológi-
co com estas queixas e diminuir a lista de espera 
por atendimento individual da instituição. Então, 
foram realizadas triagens com treze mulheres que 
esperavam por atendimento psicológico e den-
tre elas, sete tinham perfil para psicoterapia gru-
pal. Estas passaram a compor um grupo fechado 
que se encontrava semanalmente em uma sala da 
USF no segundo semestre do ano dois mil e qua-
torze, totalizando dezoito encontros com duração 
de uma hora e trinta minutos cada. A Psicóloga 
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residente atendia aos moldes de facilitação de gru-
pos propostos pelo teórico Carl Rogers e prezava 
pela compreensão empática, isenta de avaliação 
e críticas, favorecendo o autoconhecimento e as 
mudanças. Durante o processo psicoterápico foi 
possível observar mudanças significativas quanto 
ao aumento da autoestima e da autoaceitação, bem 
como a remissão de sintomas depressivos, ansio-
sos e de pânico, além do fortalecimento das redes 
sociais de apoio. Diante destes resultados é possív-
el afirmar que práticas como esta podem ser adot-
adas no âmbito da atenção primária à saúde, pois 
atingem um maior número de pessoas ao mesmo 
tempo, colaborando para diminuição das listas de 
espera superando os limites da clínica tradicional 
que não supre as demandas sociais.  

Introdução  
A maior procura por atendimento psicológi-

co em uma Unidade de Saúde da Família (USF), 
que foi campo de atuação da residência multipro-
fissional em saúde coletiva da Universidade Tira-
dentes (UNIT), era de mulheres, provavelmente 
devido ao fato de que estas são acometidas por 
psicopatologias como a depressão, por exemplo, 
mais do que os homens (MARTIN et al, 2007). 

A maioria destas mulheres havia sido di-
agnosticada com transtorno misto ansioso de-
pressivo. No que se refere à ansiedade, pode ser 
compreendida como um estado de humor desa-
gradável marcado por apreensão em relação ao fu-
turo e agitação interna, abarcando manifestações 
fisiológicas e somáticas. As pessoas ansiosas geral-
mente ficam preocupadas, apresentam dificuldade 
de concentração ou experimentam medo intenso 
tendendo a buscarem o isolamento social (DALG-
ALARRONDO, 2008). 

 Estas características inerentes aos transtor-
nos ansiosos, conforme explicitado anteriormente, 
podem estar associadas ao desenvolvimento da 
depressão, na medida em que comprometem a so-
cialização dos sujeitos, a aceitação de si mesmos e 
da realidade que os cerca. Portanto, é comum a ex-
istência de quadros mistos ansiosos e depressivos.  

 Vale salientar, que a depressão é um grave 
problema de saúde pública, pois compromete o 
cotidiano das pessoas no relacionamento social, 
seja na família, trabalho ou comunidade tornando-
se uma das patologias mais incapacitantes e com 
risco associado de suicídio (DALGALARRON-
DO, 2008). Em 2020, estima-se que a depressão 
será a segunda causa de incapacidade no mundo 
(MARTIN et al, 2007). 

Destarte, a atuação do Psicólogo na saúde 
coletiva deve pautar-se no cuidado integral e na 
criação de estratégias que mudem a realidade dos 
sujeitos. onsiderando esta premissa foi desenvolvi-
do, em estágio da Residência Multiprofissional 
da UNIT na USF supracitada, um grupo de de-
pressão e ansiedade visando atender a grande de-
manda de mulheres por atendimento psicológico 
com estas queixas e diminuir a lista de espera por 
atendimento individual da instituição. 

Materiais e métodos  
Para viabilizar esta proposta foram realiza-

das triagens com treze mulheres que esperavam 
por atendimento psicológico na USF e dentre elas, 
sete tinham perfil para psicoterapia grupal. Estas 
passaram a compor um 

grupo fechado que se encontrava semanal-
mente em uma sala da USF no segundo semestre 
do ano dois mil e quatorze, totalizando dezoito en-
contros com duração de uma hora e trinta minu-
tos cada. A Psicóloga residente atendia aos moldes 
de facilitação de grupos propostos pelo teórico 
Carl Rogers, utilizava recursos como papel e lá-
pis de cor em alguns dos encontros para facilitar 
a expressão de sentimentos e prezava pela com-
preensão empática, isenta de avaliação e críticas, 
favorecendo o autoconhecimento e as mudanças. 

Resultados e Discussão  
Durante o processo psicoterápico destas mul-

heres foi possível observar mudanças significativas, 
aumento da autoestima e da aceitação de si (funda-
mentais para a saúde mental), bem como a remissão 
de sintomas depressivos, ansiosos e de pânico.  
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Tambara e Freire (1999) afirmam que re-
sultados como este são resultado das “forças con-
strutivas de crescimento” que os seres humanos 
possuem. Ademais para os referidos autores, a 
confiança clara e disciplinada do terapeuta nes-
tas forças é o que possibilita que o processo ter-
apêutico ocorra. Nesta perspectiva, os indivíduos 
possuem uma tendência atualizante que consiste 
nos recursos internos para sua auto compreensão, 
modificação de auto conceitos, de atitudes e pro-
pensão a preservar-se, movimentar-se para a matu-
ração e auto realização de suas potencialidades. 

Diante dos resultados alcançados e da rica 
vivência de aprendizado mútuo é possível afirmar 
que práticas como o grupo de depressão e ansie-
dade apresentado neste trabalho podem e devem ser 
adotadas no âmbito da atenção primária à saúde, pois 
atingem um maior número de pessoas ao mesmo 
tempo, colaborando para diminuição das listas de 
espera e o fortalecimento das redes sociais de apoio.  

Conclusões 
De acordo com o exposto anteriormente é 

possível perceber que sintomas depressivos e ansio-
sos estão cada vez mais comuns, sobretudo entre as 
mulheres. E, neste panorama a atuação do profissional 
da Psicologia deve ser estratégica de modo que possa 
atender aos indivíduos e coletividades com qualidade.  

Desse modo, práticas como esta podem ser 
adotadas no âmbito da atenção primária à saúde, pois 
atingem um maior número de pessoas ao mesmo 
tempo, colaborando para diminuição das listas de 
espera superando os limites da clínica tradicional e 
individual que não supre as demandas sociais.  
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Resumo: 
Nos últimos anos houve o aumento do 

número de pacientes com doenças cardíacas, e em 
consequência disso um número maior de cirurgias 
cardíacas foram realizadas. A intervenção fisioter-
apêutica respiratória deve ser realizada no pré-op-
eratório com o objetivo da identificação de fatores 
de risco, realizar orientações e do preparativo do 
paciente para a cirurgia. O objetivo foi reunir in-
formações para avaliar os possíveis benefícios do 
atendimento fisioterapêutico no pré-operatório 
de cirurgias cardíacas. Foram realizadas pesqui-
sas nas bases de dados, SCIELO e LILACS, em 
que foram pesquisados estudos que envolviam a 
intervenção fisioterapêutica no pré-operatório de 
cirurgias cardíacas. Foram selecionados 07 artigos 
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para análise. Após o final da analise dos artigos, 
foram obtidos resultados que demostraram os 
benefícios da fisioterapia respiratória na diminu-
ição das complicações respiratórias e no tempo de 
internamento. Os artigos concluíram que o aten-
dimento fisioterapêutico no pré-operatório traz 
benefícios ao paciente. Embora sejam necessários 
mais estudos.

Introdução 
No Brasil, as doenças cardiovasculares são re-

sponsáveis por 30% dos óbitos em todas as faixas 
etárias, elas são consideradas umas das principais cau-
sas de morte em países desenvolvidos.1,2 Nos últimos 
anos houve aumento do número de pacientes com 
doenças cardíacas e o número de cirurgias cardíacas.3 

Complicações clínicas e funcionais são ocasionadas 
em decorrência da cirurgia cardíaca, dentre elas com-
plicações pulmonares pós-operatórias (CPP), que fa-
vorecem diretamente para a elevação dos índices de 
morbidade e mortalidade, tempo de hospitalização e 
o tempo de retorno à vida produtiva.4 A intervenção 
fisioterapêutica respiratória deve ser realizada no pré-
operatório com o objetivo da identificação de fatores 
de risco, fornecer orientações e do preparativo do pa-
ciente para a cirurgia.5

O objetivo foi reunir informações para aval-
iar os possíveis benefícios do atendimento fisioter-
apêutico no pré-operatório de cirurgias cardíacas.

Materiais e métodos 
Foram realizadas pesquisas nas bases de 

dados, SCIELO e LILACS, no período de setem-
bro e outubro de 2015, no qual foram pesquisados 
estudos que envolviam a intervenção fisioterapêu-
tica no pré-operatório de cirurgias cardíacas. As 
seguintes palavras-chaves foram utilizadas para a 
pesquisa: Fisioterapia; cirurgia cardíaca; cuidados 
pré-operatórios. Inicialmente os artigos foram se-
lecionados por analise dos títulos, posteriormente, 
leitura dos resumos e por fim, leitura completa do 
artigo. Foram encontrados 28 artigos, dos quais 07 
foram selecionados. Corresponderam ao período 
de publicação de 2005 a 2011. 

Resultados e Discussão 
Leguisano et al (2005) apresentou resultado 

significativo na redução do tempo de internação 
hospitalar no grupo intervenção e não se verificou 
diferença para alteração de volumes pulmonares, 
força muscular inspiratória e incidência de compli-
cações radiológicas pulmonares entre os grupos. 
Felcar et al (2008) Apresentou menor número de 
complicações pulmonares no grupo intervenção. 
As complicações mais observadas foram Pneu-
monias, atalectasias. Concluindo que a fisioterapia 
respiratória no pré-operatório diminui significati-
vamente os riscos de desenvolvimento de compli-
cações no pós-operatório. Hinterholz et al (2012), 
analisou as medidas de força muscular respiratória 
e ventilometria. Concluiu que cinco intervenções 
de fisioterapia respiratória pré-cirurgia não foram 
suficientes para serem observadas diferenças nas 
medidas de força muscular respiratória e venti-
lometria, mas ressalta que o resultado pode ser 
justificado pelo pequeno número de seções real-
izadas. Em contrapartida, no estudo de Feltrim et 
al (2007) utilizando treinamento muscular inspi-
ratório (TMI) no grupo intervenção, no mínimo 
duas semanas, foi capaz de reduzir o risco de com-
plicações pulmonares em pacientes de alto risco. 
Observou-se também que o TMI evitou complica-
ções pulmonares maiores porque melhorou a for-
ça e endurance dos músculos respiratórios. Cav-
enaghi et al (2009) observou que complicações no 
pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica são 
frequentes, destacando-se a atelectasia e a pneu-
monia. Nesse contexto, a fisioterapia contribui 
significativamente no tratamento destas complica-
ções. A revisão realizada por Miranda et al (2011), 
vem relatando que a fisioterapia é importante no 
prepara e na reabilitação de pessoas submetidas 
à cirurgia cardíaca, utilizada para prevenir ou re-
verter complicações pulmonares. Já Arcencio et al 
(2008) analisou 55 estudos, no qual concluiu que: 
A fisioterapia respiratória na prevenção de com-
plicações respiratórias após cirurgia cardíaca per-
manece até o momento não comprovada. Tornan-
do-se necessários mais estudos. 
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Conclusões 
Após analise dos estudos, observou-se que 

a fisioterapia no atendimento pré-operatório de 
cirurgias cardíacas contribui para a redução de 
complicações pulmonares e do tempo de inter-
namento. Porém, se vê necessário a realização de 
mais estudos para melhor análise do tema.    
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RESUMO
A implementação de softwares que atenda 

as expectativas dos usuários, em relação às fun-
cionalidades desejadas, custos e prazos ainda é 
um processo complexo. O alto índice de falhas 
na construção de sistemas representa perda de 
qualidade e elevação de custos aos desenvolve-
dores, comprometendo os resultados perante o 
cliente-usuário. Como ferramenta para evitar esse 
cenário, esta investigação exploratória, utilizando 
a metodologia de apresentação de produto, trata 
sobre a implementação de um software de engen-
haria de requisitos, denominado SER, demonst-
rando as fases de construção e testes diante dos 
pressupostos teóricos que embasam as etapas a 
serem cumpridas na identificação e acompanha-
mento de aspectos essenciais à adequada elabo-
ração de projetos de softwares. Confirmou-se a 
aplicabilidade do produto elaborado, o qual rep-
resenta uma solução adequada ao atendimento das 
necessidades do projetista/analista de ferramentas 
de apoio para a etapa de projeto e levantamento 
de requisitos, pois cumpre os aspectos imprescind-
íveis recomendados pelo International Require-
ments Engineering Board (IREB).

Introdução
A indústria de software, desde sua origem, 

foi marcada por dificuldade devido à abstração do 
produto. O seu desenvolvimento envolve abstra-
ção e complexidade em fornecer um parâmetro de 
qualidade antecipada. A implementação de software 
que atenda as expectativas dos usuários, em relação 
às funcionalidades desejadas, custos e prazos ainda 
é um processo complexo, Segundo [2] 18% dos 
projetos de softwares são cancelados, 43% sofrem 
modificações de requisitos e apenas 39% dos proje-
tos terminam com sucesso, ainda 69% dos projetos 
possuem problemas de requisitos.

Em [1] afirma que entender os problemas de 
requisitos de software é uma das tarefas mais difíceis 
que um engenheiro de software enfrenta. Desta for-
ma, o levantamento ideal das necessidades e opera-
cionalidades de um software passa a ser um elo entre 
o projeto e a construção do software. Assim, surge o 
conceito de Engenharia de Requisitos (ER) que rep-
resenta um conjunto de ferramentas e procedimen-
tos, que visam identificar as reais necessidades de um 
projeto, estabelecendo as características que o soft-
ware deve apresentar para a aceitação por parte do 
cliente. Se as necessidades do futuro usuário forem 
mal interpretadas, o produto será mal desenvolvido, 
resultando em um software de baixa qualidade, im-
plicando em mudanças no decorrer do projeto. Isto 
pode transformar o produto em um mosaico ir-
regular. Assim, o levantamento de requisitos impõe 
processos que permitam gerenciá-los para ajustes no 
sistema a ser construído. Sobre isso [4] menciona:

Você precisa manter o acompanhamento 
dos requisitos individuais e manter as ligações 
entre os requisitos dependentes, de modo que 
seja possível avaliar o impacto das mudanças de 
requisitos. Você precisa estabelecer um processo 
formal de fazer propostas de mudanças e ligá-las 
aos requisitos de sistema. O processo de gerencia-
mento de requisitos deve se iniciar assim que uma 
versão inicial do documento de requisitos esteja 
disponível, mas você deve iniciar o planejamento 
das mudanças de requisitos durante o processo de 
elicitação de requisitos.
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Um projeto com problemas de requisitos 
gera um produto com má qualidade, e quanto an-
tes forem detectadas eventuais falhas, menor será 
o custo de sua correção. Assim, uma falha encon-
trada na fase de requisitos tem um custo menor do 
que uma identificada na fase de manutenção. Um 
exemplo do que tal situação representa monetari-
amente, é descrito por [1], em seu estudo sobre a 
empresa Cigital:

De acordo com os dados médios do setor, 
o custo para descobrir e corrigir defeitos durante 
a fase de codificação é de US$ 977 por defeito. 
Portanto, o custo total para corrigir os 200 defei-
tos “críticos” durante essa fase (200 x US$ 977) é 
de aproximadamente US$ 195.400.Os dados mé-
dios do setor mostram que o custo para desco-
brir e corrigir defeitos durante a fase de testes é 
de US$ 7.136 por defeito. Nesse caso, supondo 
que a fase de testes do sistema tenha revelado 
aproximadamente 50 defeitos críticos (ou apenas 
25% daqueles encontrados pela Cigital na fase de 
codificação), o custo para descobrir e corrigir esses 
defeitos (50 x US$ 7.136) teria sido de aproxima-
damente US$ 356.800.(Pressman, p. 367, 2011).

O exemplo de [1] é corroborado por [4] ao 
mencionar que o maior problema enfrentado du-
rante o desenvolvimento de um software é a ER. 
A evolução do custo de correção de um software 
é progressiva diante do avanço das fases em que 
vai se completando, conforme exposto na Figura 
1, a seguir.

Figura 1 -  Custo relativo para correção de 
erros e defeitos.

O desenvolvimento de software com 
qualidade necessita de compreensão dos prob-
lemas, o que ocorre na fase de requisitos. As-
sim, infere-se o número de problemas através 
da adoção de um processo formal de ER, o 
qual permita uma real compreensão das neces-
sidades para o sistema, com a delimitação cor-
reta dos processos a serem implementados e a 
validação das necessidades do cliente [1]. A ER 
é um processo que visa fornecer informações 
adequadas sobre as necessidades de negócio e 
do cliente. Segundo o International Require-
ments Engineering Board (IREB) (2012) é 
possível defini-las em cinco fases ordenadas e 
sequenciais, sendo elas:

a) Delimitação do sistema;
b) Elicitação de requisitos;
c) Documentação de requisitos;
d) Validação e negociação de requisitos;
e) Gerência de requisitos.

Assim, adotando-se os referenciais de 
Pressman e Sommerville, associados as fases 
definidas pelo IREB, têm-se como objetivo de-
sta pesquisa a implementação de um software,  
denominado Sistema de Engenharia de Requisi-
tos (SER) para a redução ou eliminação de ruí-
dos na comunicação entre cliente, analista e pro-
gramador, através do cumprimento das etapas 
de requisitos para a construção do produto so-
licitado pelo usuário.

Metodologia
A pesquisa utilizará a metodologia de 

apresentação de um produto, que conforme 
define [6] é apropriada a investigações ex-
ploratórias. Para o desenvolvimento do sistema 
foram definidas três etapas, iniciando-se pela 
análise de funcionalidades, com base nas fases 
do IREB, gerando o diagrama de caso de uso, 
exposto na Figura 2, seguir.
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Figura 2: Diagrama de caso de uso com funcionalidades 
do projeto SER.

Um sistema de informação de requisitos 
integrado, como qualquer outro, consiste em dois 
componentes: hardware e software, contendo di-
versos módulos ou subsistemas, dentro dos se-
guintes grupos funcionais: elicitação, validação, ger-
enciamento de requisitos, modelagem da aplicação, 
conforme a especificação do caso de uso, exposto 
na Figura 2.  Para atender os grupos funcionais le-
vantados, seguiu-se para a análise de dados, sendo 
desenvolvido o diagrama de banco de dados (Figura 
3), contemplando as necessidades do projeto.

Figura 3 -  Diagrama de banco de dados.

Com base nas funcionalidades identifica-
das, foram analisados os requisitos não funcio-
nais do projeto:

- Multiplataforma (capacidade de funcionar em diversas 
plataformas como Windows, Linux e Mac OS X);
- Multiusuário (Capacidade de suportar diversos 
usuários simultaneamente);
- Colaborativo (Capacidade de dois ou mais usuári-
os trabalhar simultaneamente);
- On-line (capacidade de funcionar em ambiente de internet).
- Facilidade de adaptação;
- Facilidade de transporte do sistema;
- Instalação simplificada.

Com base nos requisitos não funcionais de fac-
ilidade de adaptação, transporte do sistema, instalação 
simplificada e de troca de base de dados, buscando a 
integração da aplicação com banco de dados, foi criada 
uma biblioteca com o objetivo de facilitar a migração 
da base de dados, utilizando-se uma fábrica de con-
exão, conforme exposto na Figura 4, a seguir.

 
Figura 4: Diagrama de classe biblioteca de persistência.

Após as análises, o resultado obtido foi um 
sistema multimódulos para atender as necessidades 
dos requisitos, conforme exposto na Figura 5. O 
sistema inicia-se pela tela de login, partindo para as 
liberações de módulos conforme o perfil do usuário.

 
Figura 5 - Projeto SER.
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Os módulos possuem agentes que auxiliam 
na automação de tarefas como a geração de gráfi-
cos.  Segundo Russell e Norvig (2004) um agente é 
tudo o que pode ser considerado capaz de perceber 
seu ambiente por meio de sensores e de agir sobre 
esse ambiente por intermédio de atuadores. Todos 
os módulos dependem do agente de projeto, ou 
seja, para iniciar um levantamento é necessário criar 
um projeto-base para os requisitos. O agente de 
projetos e responsável por gerar automaticamente 
o gráfico de Gantt, com base nas informações do 
cadastro de projeto. O agente de projeto e tarefas 
utiliza uma Application Programming Interface 
(API) que atua em conjunto com o JQuery como 
ferramenta atuadora para criar o gráfico. 

O próximo agente é um dos mais impor-
tantes, o agente de caso de uso. Após ter preen-
chido os casos de uso no sistema, esse agente 
utiliza sensores que permite, de forma automáti-
ca, utilizando uma API como atuadora, gerar o 
diagrama de caso de uso. Esse agente atualmente 
é dependente de Internet para a geração de dia-
gramas. Os agentes proporcionam autonomia ao 
sistema, tornando-o mais inteligível, pratico e ágil. 
Além disso, o desenvolvimento proporcionou boa 
performance ao sistema, resultando em sensores e 
atuadores ágeis e pouco dependentes, tornando o 
ambiente simples e prático.

Além da busca pela praticidade, o sistema en-
caminha-se para atender às necessidades da ER e dos 
projetos de software, possuindo em cada módulo o 
cadastro, a validação, a manutenção e o acompanha-
mento através de relatórios e informações. O sistema, 
por funcionar em ambiente Web, permite que sejam 
feitas validações e acompanhamentos por parte do 
cliente de forma dinâmica e remota, criando-se, as-
sim, um trabalho colaborativo.

 ESTRATÉGIA DE 
DESENVOLVIMENTO
O sistema foi desenvolvido adotando-se a 

seguinte estratégia: para a parte visual foi selecio-
nada uma biblioteca que oferecesse facilidade ao 
desenvolvimento, praticidade ao ambiente e visual 

agradável ao usuário.  Para isso desenvolvim-
ento do sistema utilizou-se a biblioteca JQUery na 
área visual, buscando facilitar a utilização e apre-
ndizagem do ambiente. A biblioteca JQuery tem 
como características:

- livre, podendo ser utilizada e modificada;
- suporta as especificações do padrão do CSS3;
- multi-navegador, facilitando a portabilidade;
- suporte a mobile.

Assim, a biblioteca além de melhorar a 
usabilidade do sistema, auxiliaria no processo de 
requisitos não funcionais como o suporte à mul-
tiplataforma.

Para a conectividade com o banco de dados, 
conforme apresentado na Figura 4, foi implemen-
tada uma biblioteca de persistência, em linguagem 
de script php. Tal biblioteca possibilita a troca de 
banco de dados de forma simples e prática, alte-
rando-se apenas um arquivo de configuração. Os 
agentes foram implementados em linguagem de 
script php. Eles são os responsáveis pela percep-
ção do sistema, ou seja, a observação sobre o que 
está sendo feito, verificando se o usuário cadastrou 
uma nova tarefa, ou um novo caso de uso, per-
mitindo ordens para os atuadores que executam 
funções específicas. Os atuadores, utilizam um 
conjunto de programação script php com XML 
e javascript em conjunto com API´s específicas 
para cada tarefa, gerando-se, assim, os resultados 
necessários como gráficos e diagramas. Além dis-
so, os atuadores são  responsáveis  pelo armaze-
namento das informações em banco de dados ou 
em disco. Para que os agentes funcionem correta-
mente, foram construídos algoritmos de busca de 
informação que possibilitassem ao sensor verificar 
e validar o que o usuário realizou. Os algoritmos 
fazem uso extensivo de linguagem SQL para que a 
consulta seja eficiente e funcional. 

Para completar o sistema foi utilizado a 
API GuiDesigner na construção do módulo de 
prototipagem. Essa biblioteca é prática e simples, 
facilitando a criação de telas de protótipos. Todo 
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o ambiente conta com validações e recursos que 
buscam a facilidade de desenvolvimento e ma-
nutenção. O sistema foi documentado, utilizando-
se o PHPDoc e testado amplamente com o Sim-
pleTest, em conjunto com o JMeter.

RESULTADOS
O resultado do desenvolvimento foi o Pro-

jeto SER, um software livre que permite que seus 
usuários utilizem seus recursos para elicitar, validar e 
gerenciar requisitos, bem como o gerenciamento de 
projetos, disponível sob licença GPL 2.0 no endereço 
http://sourceforge.net/projects/sersistemadeeng.

Além do software, obteve-se uma biblioteca 
para a integração do sistema com diversos bancos 
de dados, intitulada GLibSer. O banco de dados 
padrão do sistema é o MySQL, porém a biblioteca 
permite a substituição através de um simples pro-
cesso de edição de arquivo. No tocante à lingua-
gem de programação, foi adotada a PHP por ter se 
consolidado como uma das principais linguagens 
Web da atualidade. 

O Projeto SER é prioritariamente baseado 
em tecnologia livre, daí as escolhas de bibliotecas 
livres, linguagens e banco de dados livre para mel-
hor resultado. A implantação de testes do sistema 
foi feito em servidor Web Apache, mas pode ser 
utilizado qualquer servidor compatível com a Lin-
guagem PHP. Com base no conhecimento tácito 
da realidade de analistas de sistemas, o sistema foi 
dividido em partes e os menus possuem facilidade 
de acesso, conforme exposto na Figura 6, a seguir:

 
Figura 6: Tela do projeto SER.

Todos os cadastros que demandam longos 
textos possuem um editor para facilitar esta tarefa, 
podendo-se utilizar recursos como negrito, itálico 
para marcar informações importantes durante o 
processo de elicitação, por exemplo. Outros resul-
tados obtidos pelo projeto são os agentes inteli-
gentes que, com base nos cadastros efetuados pelo 
analista, geram diagramas e gráficos automatica-
mente.  O agente do sistema é oniciente, sabendo 
antecipadamente o resultado de suas ações com 
base nos processos executados. Atualmente, o 
agente que gera os diagramas UML depende da 
Internet para manipular as informações e gerar a 
imagem. Após isso, a imagem é copiada pelo siste-
ma para o disco e cadastrada no banco de dados. 
Por fim, o sistema pode ser instalado diretamente 
em uma memória flash, tornando-o um ambiente 
prático para consultores, ou pode rodar na Inter-
net, sendo acessado de qualquer lugar, já que pos-
sui uma camada de segurança que exige o login no 
sistema pelo analista ou o cliente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observando-se o alto índice de insucesso de 

projetos que não cumprem as etapas necessárias à 
identificação de fatores, aspectos e envolvimentos dos 
recursos, a ER emerge não só como uma ferramenta 
técnica, mas também como analítica no sentido de 
proporcionar a identificação de lacunas e ajustes que, 
eventualmente, venham a comprometer os objeti-
vos do projeto. Diante do exposto, conclui-se que o 
software SER representa uma solução adequada ao 
atendimento das necessidades do projetista/analista 
de ferramentas de apoio para a etapa de projeto e le-
vantamento de requisitos, pois cumpre aos aspectos 
imprescindíveis recomendados pelo IREB, além das 
bases: levantamento (elicitação), análise, especifica-
ção, validação e gestão de requisitos.

O estudo demonstra-se, assim, contribuinte 
para futuras investigações que busquem a amplia-
ção do software através da construção de módulos 
complementares, como aplicáveis a celulares e tab-
lets, a integração com WebService, a migração para 
linguagem Java e, por fim, de novos diagramas UML.
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DE NASH

Daniel Vivorio Marques Rodrigues 
(PROBITI/UNIT), e-mail: danielvivoriomr@
hotmail.com; Fabio Gomes Rocha (Orienta-
dor), e-mail: gomesrocha@hotmail.com; Yuri 
Tavares dos Passos (Coorientador), e-mail: 
yuri.tavares@gmail.com   

Universidade Tiradentes/Ciência da 
Computação/Aracaju, SE. 

Ciência da Computação/Matemática 
da Computação

Palavras-chave: Equilíbrio de Nash, In-
teligência Artificial, Pôquer. 

Resumo:
Nos últimos anos foi visto a inteligência 

artificial tomar um grande espaço na área da com-
putação, principalmente de agentes inteligentes, 
que possam tomar decisões independentemente 
de outros. O equilíbrio de Nash é uma das técnicas 
mais fundamentais da teoria dos jogos e que foi es-
colhida nesse trabalho para verificar e comprovar 
sua eficiência diante das adversidades em um jogo 
de pôquer Texas Hold’em no Limit.

A partir de um software Open Source, se a in-
tenção de aplicar um agente que utilizasse o equilí-
brio de Nash contra até oito jogares, com o pote 
aberto para apostas, o que se tornou desafiador 
pelo caráter do funcionamento da estratégia.

Introdução
O começo da pesquisa se início pela busca 

de artigos envolvendo o equilíbrio de Nash para 
melhor entendimento entorno da implementação 
e funcionamento, tentando se basear o mais fiel-
mente e com a melhor eficiência possível. A par-
tir do artigo “Um agente jogador de No-Limit 
Texas Hold’em Pôquer” foi possível estudar a 
estrutura de um agente dentro de um jogo, para se 
ter uma melhor noção e controle. Depois se ini-
ciou um estudo básico sobre o equilíbrio de Nash, 
por meio de livros, artigos, vídeos e diversos out-
ros materiais indicados pelo orientador.

Revisão de literatura 
Inicialmente foi realizado uma pesquisa bib-

liográfica acerca dos artigos digitais já existentes 
relacionados aos agentes individuais. Pela observa-
ção de outros artigos percebeu-se que o Equilíbrio 
de Nash seria uma perfeita escolha para jogos de 1 
contra 1, por seu conceito pura e simplesmente se 
tratar de um jogador que faz a melhor jogada em 
relação a si que seja pior ao oponente

Depois foi feito uma busca por um software 
livre e de código aberto para a implementação de 
um agente que utilize o Equilíbrio de Nash. O pri-
meiro software encontrado foi o PokerApp, que utiliza 
a linguagem Java e possuía um sistema de seleção 
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de agentes inteligentes, Conexão Cliente-Servidor e 
possui a possibilidade de misturar jogadores reais 
com Inteligências Artificiais. Após uma série de tes-
tes foi notado que ele possui partes incompletas na 
comunicação entre o servidor e as Inteligências Ar-
tificiais. Foi tentado consertar o erro, porém não se 
teve sucesso, sendo assim foi retornado à busca de 
outro software de pôquer para o projeto. 

O segundo programa utilizado foi o 
PokerTH, utilizando a linguagem C++, possui um 
modo de jogador único contra o computador. O 
modo cliente-servidor permite vários jogadores 
humanos contra outros, mas sem a adição de In-
teligências Artificiais. O PokerTH se mostrou mais 
eficiente pois há a possibilidade de colocar vários 
jogadores não-humanos contra outros e caso for 
de interesse ainda será adicionado um jogador hu-
mano contra os demais. Foi notado a necessidade 
de tentar manipular múltiplas Inteligências Artifici-
ais, para caso precise, compará-las com outras, mas 
infelizmente essa tentativa acabou sem sucesso pois 
o PokerTH não abre espaço para esta possibilidade. 

Após essa etapa foi iniciado o estudo so-
bre a implementação do PokerTH, desde sua 
mecânica de distribuição de cartas, funcionamento 
da troca de turno e comparação de cartas até sua 
Inteligência Artificial. Depois de alguns problemas 
que dificultaram o entendimento o código, princi-
palmente pela falta de comentários na maior parte 
do software e os existentes estavam em alemão e 
inglês, acarretando em um maior tempo para se 
entender funções cruciais referentes as suas fun-
ções básicas. Por fim, foi testado para garantir seu 
total funcionamento, principalmente a comunica-
ção entre jogador e Inteligência Artificial.

Houve muitas diferenças entre artigos que 
implementavam a mesma técnica, o que acabou 
se revelando muito confuso, e também não foi 
encontrado nenhum artigo que implemente um 
agente de pôquer que utilize o Equilíbrio de Nash 
contra mais de 1 jogador, assim se tentará adaptar 
alguma das técnicas existentes, ampliando sua fun-
cionalidade para até 7 adversários. Foi notado tam-
bém a necessidade de uma árvore de decisões, que 

tem como objetivo listar todas as jogadas possíveis 
dos seus adversários, baseado nas suas, e assim 
identificar a estratégia inimiga, tendo assim uma 
perspectiva das jogadas. Também foi advertido so-
bre a ineficiência temporal utilizando o Equilíbrio 
de Nash no pôquer, pois por precisar abstrair to-
das as jogadas possíveis, gera uma combinação de 
aproximadamente  nós na árvore somente no 
Pre-Flop entre dois jogadores. 

Resultados e Discussão
Quando se percebeu que para abstrair to-

das as jogadas possíveis, gera uma combinação de 
aproximadamente  nós na árvore somente no 
Pre-Flop entre dois jogadores, dessa maneira foi 
iniciado a construção de uma árvore de decisões 
seguindo os a descrição dos artigos, apesar de ne-
nhum detalhar completamente sua construção e 
funcionamento. Como sua construção se mostrou 
impossível pela falta de informações, começou 
a se procurar softwares que pudesse calcular uma 
tendência aproximada do equilibro de Nash ou 
meios parecidos, não se teve sucesso ao aplica-los. 

Por último foi decidido procurar algum mé-
todo de implementação que não seja resolvido por 
uma arvore de decisões, porém não se teve suces-
so em sua na busca. Não foi encontrado nenhum 
método que consiga chegar ao equilíbrio sem ao 
menos utilizar uma árvore de decisões

Conclusões
Apesar da grande base de dados encontra-

da, nenhuma foi suficientemente detalhada, o que 
garante centenas de duvidas a iniciantes da área. 
Apesar do equilíbrio de Nash se mostrar bem efi-
caz, sua 
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Gerenciamento de Projetos, Scrum.

Resumo:
O projeto SARA – Sistema Administrativo 

de Recursos Acadêmicos – propõe-se a desen-
volver um software que venha automatizar e facili-
tar o gerenciamento dos processos relacionados 
a Iniciação Científica da Universidade Tiradentes 
– UNIT. Sendo assim, adotou-se a metodologia 
Ágil Scrum visando simplificar o gerenciamento 
do projeto e ajustar a comunicação entre o cliente 
e a equipe de desenvolvimento.

 Este artigo objetiva mostrar como o 
Scrum está sendo utilizado no desenvolvimento 
do SARA e quais foram as dificuldades encon-
tradas pelo grupo no processo de produção, bem 

como mostrar algumas soluções que vêm auxili-
ando a equipe nos trabalhos remotos.

Introdução
Todo projeto a ser desenvolvido, indepen-

dentemente de ser um software, hardware ou um 
carro, envolve pessoas e um ciclo de vida que tem 
início na abertura do projeto e conclui com a en-
trega do produto. Assim, entre as décadas de 1950 
e 1980 surgiram diversos métodos para gerenciar 
projetos, entre eles o PMI e o PRINCE2, porém 
todos estes métodos são destinados a projetos que 
tem escopo bem definido e um controle de recur-
sos financeiros apurado, porém, quando se trata 
de equipes pequenas, desenvolvendo projetos de 
forma ágil, estes métodos não atendem as neces-
sidades, assim, surge a partir da década de 1990 
diversos métodos denominado métodos ágeis.

A maioria dos métodos ágeis se foca no 
processo de desenvolvimento de software, porém 
há um método que atua na gestão de projetos, o 
Scrum, que surgiu como framework na década 
de 90 através de Jeff  Sutherland, Jeff  Mckenna 
e John Scumniolates para gerenciar projetos de 
forma ágil. Schwaber define o Scrum como “Um 
framework dentro do qual pessoas podem tratar e 
resolver problemas complexos e adaptativos, en-
quanto produtiva e criativamente entregam produ-
tos com o mais alto valor possível” (2013, P. 3). 
O framework objetiva a iteração entre os proces-
sos de análise e desenvolvimento do sistema com 
todos os Stakeholders e a entrega constante de 
releases, ou seja, pequenas partes do produto em 
funcionamento. 

A dinâmica do Scrum, da forma como ela é 
geralmente descrita, assume que existe uma lista de 
itens que representa aquilo que deve ser desenvolvido 
do produto numa visão ordenada por prioridade, este 
procedimento é conhecido como Backlog do pro-
tudo. Esses itens, são normalmente descritos como 
“histórias de usuários”. É a partir dessa lista que o 
Time decide, a cada Sprint, que é o período defini-
do para a execução de determinadas tarefas, quais 
histórias serão desenvolvidas naquele momento. 
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O Time Scrum é composto por três papeis 
fundamentais que são: o Product Owner, o respon-
sável por gerenciar o Backlog, pois é ele quem tem 
o entendimento total do produto, fazendo sempre 
a intermediação do projeto com o cliente; o Time 
de desenvolvimento, que é a equipe responsável 
por desenvolver o produto sendo composta, nor-
malmente, de 06 à 10 pessoas e o Scrum Master, 
membro responsável por implantar o Scrum na 
equipe e eliminar possíveis impedimentos que o 
time de desenvolvimento venha a ter ao longo do 
projeto. Segundo Sutherland(2013, P. 5), “Times 
Scrum são auto organizáveis e multifuncionais. 
Times auto organizáveis escolhem qual a melhor 
forma para completarem seu trabalho, em vez de 
serem dirigidos por outros de fora do Time.” 

O Scrum define reuniões presenciais 
diárias, chamadas de Daily Scrum’s, que têm como 
objetivo disseminar conhecimento sobre o que foi 
feito no dia anterior, identificar impedimentos e 
priorizar o trabalho a ser realizado no dia que se 
inicia, permitindo assim que se mantenha o feed-
back constante. Dessa forma, esta pesquisa tem 
como objetivo mostrar que é possível adaptar o 
Scrum para gerenciar equipes remotas. 

Métodos
Na pesquisa, foram realizadas adaptações 

na metodologia Scrum para o desenvolvimento do 
sistema Sara (Sistema Administrativo de Recursos 
Acadêmicos). A equipe era composta por oito pes-
soas, sendo um líder (Scrum Master), um Engen-
heiro de Software com o papel de Product Owner 
e o time composto por seis pessoas.  Inicialmente, 
foi explanado o Scrum para a equipe, de forma que 
todos tivessem conhecimento sobre a metodolo-
gia, em seguida foram realizadas adaptações onde, 
ao invés de reuniões diárias de 15 minutos, todos 
deveriam postar o que fez e as dificuldades encon-
tradas em um documento compartilhado. Quinze-
nalmente, há reuniões para finalizar a Sprint e, com 
base nos dados recolhidos, iniciar uma nova Sprint.

 Há três meses a equipe vem usando uma 
ferramenta chamada Trello que serve para auxiliar 

no gerenciamento das tarefas de forma a organizá-
las em “A fazer”, “Em desenvolvimento”, “Em 
validação” e “Pronto”.

 
Resultados e discussão
A princípio, houve dificuldade em fazer 

com que equipe se mantivesse em constante con-
tato em razão do pouco tempo disponível. Diante 
disto, o Scrum foi adaptado de maneira a conciliar 
o trabalho remoto com as interações diárias. Esta 
adaptação foi utilizada e bem aceita pelo grupo, 
trazendo, portanto, resultados positivos para a 
pesquisa.

Com o auxílio da ferramenta Trello, as ativi-
dades que são distribuídas ao longo da Sprint ficam 
documentadas e bem organizadas para que a equipe 
consiga realizar o trabalho de maneira eficiente.

Conclusões
Portanto, o processo de construção do 

produto é uma fase em que o planejamento deve 
ser realizado de forma eficiente afim de que todo o 
projeto seja bem definido. Dado isto, é necessário 
que o Scrum, como framework, seja utilizado de 
maneira que o Time se encaixe em seus padrões, 
formando equipes auto organizáveis e multifun-
cionais. Tudo isto é necessário para que o Time 
tenha uma melhor compreensão sobre o SARA 
afim de chegar a um resultado eficiente e eficaz 
satisfazendo o cliente.

Referências
Schwaber, Ken; Sutherland Jeff. Guia do Scrum: 
Um Guia definitivo para o Scrum: As regras 
do jogo. 2013. Disponível em: <http://www.
scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-
Guide-Portuguese-BR.pdf>.
Kniberg, Henrik. Scrum e Xp direto das 
trincheiras: como nós fazemos Scrum. 1 Ed. 
C4Media, 2007. 141p.



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 1161 ]

MINI-CURSOS



[ ANAIS SEMPESq 2015 ]

[ 1162 ]

A desaposentação sob a luz da Constituição 
da República de 1988
Teddy Arthur Monteiro Terán

A importância da Neurociência em nossas vidas
Ana Cristina do Nascimento Pinheiro Ferreira

A importância da Propriedade intelectual
Sérgio Roberto Santos de Santana

A lei 11.645/08 e o Ensino de História 
e Cultura Indígena
Valéria Maria Santana Oliveira

A responsabilização do adolescente e as pro-
postas de redução da maioridade penal: um 
debate político-jurídico
Adriana Caetana dos Santos, Lídia Carla Araújo 
dos Anjos, Verônica Marques.

Abordagem do Enfermeiro forense na investi-
gação de morte
Juliana de Olievira Musse Silva, Adriano Moreira 
de Oliveira Silva, Vitória de Oliveira Rocha Alves.

Abordagem multidisciplinar na ventilação 
mecânica
Fernanda Gomes de Magalhães Soares Pinheiro, 
Aline Corrêa Mecenas Seixas, Amaro Afrânio de 
Araújo Filho, José Augusto Santos da Silva, Edu-
ardo Enrico Ferrari Nogueira, Thiago Henrique 
de Pontes Ferreira.

Abordagem teórica da criolipólise
Lícia Santos Santana

Adolescência e Sexualidade
Halley Ferraro Oliveira

Adolescentes em conflito com 
a lei na cobertura jornalística
Kátia Simone Santos de Azevedo

Análise Microbiológica de Alimento: aplica-
ções para a ciência
Roneval Felix de Santana

Análise Sensorial Aplicada ao Desenvolvim-
ento de Produtos
Marcelo Boer Grings

Análise Sensorial de alimentos
Poliane Lima Santos

Arquitetura social e como projetar soluções de 
reurbanização
Dara Maria Andrade Nascimento, Bárbara Souza 
Monteiro.

Aspectos legais e doutrinários de direito tribu-
tário para o ENADE
Geilsa Alves Almeida

Assistência Humanizada ao Rn em sala de 
parto
Silvia G. de Oliveira Atanasio

Associação de Dermocosméticos no combate 
à Glicação
Indira Maynart de Oliveira Franco

Atribuições do enfermeiro ao paciente poli-
traumatizado na Unidade de Terapia Intensiva
Luan Cardozo

Atualização do Programa 
Nacional de Imunização
Maria Paula Reis Futuro, Fernanda Kelly Fraga 
Oliveira, Sândala Maria Teles Santos de Oliveira.

Avaliação dermato-neurológica simplificada 
em hanseníase prevenção de incapacidades
Keyla Bessa Pinto
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Biotecnologia E Nanotecnologia: A 
Importância Dos Marcos Regulatórios Na 
Sociedade De Risco
Ellen de Oliveira Fumagali, Leonardo Menezes 
Vasconcelos Silva e Liziane Paixão Silva Oliveira.

Boas práticas para acesso venoso periférico
Fabiana Pereira Guimarães Brito, Luciana Santos 
Cariri.

BPM e PBMN na prática
Elisrenan Barbosa da Silva, Bruno Rodrigues da 
França.

Cálculo de drogas e soluções
Denise Ribeiro Lucon

Caricatura Digital
Manoel Dantas Macedo Filho

Coleta de Amostras Biológicas
Adriana Guimarães

Colorização e Manipulação de Imagens com 
Adobe Photoshop para iniciantes 
Valmir Alves

Como construir Artigo Científico
Sandra Regina Oliveira Passos de Bragança Ferro

Como elaborar citações e referências 
Bibliográficas segundo a ABNT
Ilva Santana Santos Fonseca

Como Elaborar Documentos Escritos 
Decorrentes de Avaliação Psicológica
Juliana Andrade Passos, Juliana Silva Linhares.

Como elaborar o Currículo Lattes
Angélica Piovesan

Competências profissionais: o educador
 que podemos ser
Gabrielle Maia

Compostagem no dia-a-dia
Renan Tavares Figueiredo

Constitucionalismo e Teoria da Constituição
Paula Santos De Oliveira

Construindo gráficos no MATLAB
Manuela Leite

Consulta de enfermagem na atenção 
pré-natal de Baixo Risco
Izadora L. D. Machado, Lourivânia O. M. Prado, 
Marieta Cardoso Gonçalves.

Cozinhando com o sol
Renan Tavares Figueiredo

Curativos de feridas infectadas abertas 
e com tunelização
Janile Bernardo Pereira, Raquel Melo Araújo.

Currículo Lattes: noções básicas
Gabriela Santos Andrade, Kenya Poderoso 
Aragão, Paulo Autran Leite Lima.

Dermatoglifia na prescrição de exercícios 
e na orientação de talentos
Rudy José Nodari Júnior

Direito Do Mar: Última Fronteira A Desbravar
Luíz Ricardo Santana De Araújo Júnior, Liziane 
Paixão Silva Oliveira.

Educação Ambiental na construção 
de uma ética planetária
Maria Luiza Heine

Educação e trabalho
José Francisco Rodrigues Neto

Elaborando Projetos
Maria Ione Vasconcelos de Menezes
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Em busca da internacionalização acadêmica: 
identificando o fator de impacto e a sua rele-
vância para a investigação científica
Ana Valeria Lopes Correa Costa, Lucas Gomes de 
Souza.

Ensino de Ciências: do lúdico ao cientifico
Cristyano Ayres Machado

Estratégia de compras e vendas
Francisco Alves de Almeida Jr.

Exame físico e avaliação de saúde
Carine Santana Ferreira

EXCEL
Flávia Karla

Excelência no embelezamento do olhar – ação 360º
Larissa Cerqueira Cardoso

Fisioterapia na incontinência urinária
Rubneide Barreto Silva Gallo

Fotografia Artística para Mobiles
Itálo Cristóvão

Gestão dos Recursos Hídricos
Cristyano Ayres Machado.

Hepatites virais
Juliana de Almeida Fonseca, Marília Oliveira Uchôa.

Implantodontia Contemporânea: 
Desafios e Perspectivas
Thiago de Santana Santos

Iniciando no mercado de ações
Rodrigo Mendonça Salgado

Interfaces da psicologia e pedagogia: o profis-
sional inserido no ambiente hospitalar
Myrian Soares de Moraes Cavalcante, Valéria Ma-
ria Azevedo Guimarães, Carla Daniela Kohn.

Intervenções de Enfermagem na prevenção 
de infecção
Rebeca Galvão Fonseca

Introdução a Cromatografia
Nelson Antônio Sá Santos

Introdução à história urbana e da arquitetura 
de Aracaju
Carlos Cesar Menezes Maciel Filho

Introdução à linguagem R
Luiz Felipe Cirqueira dos Santos, Lanay Marques 
Cardoso, Amanda Barros Feitosa.

Introdução ao AutoCAD 2D
Jamille Tyeme Viana Fukano, Iago Filipe.

Introdução ao Excel
Jamille Tyeme Viana Fukano, Iago Filipe.

Introdução ao origami
Clara Eugênia Barretto de Carvalho

Leitura e Produção de Texto
Ângela Maria Neves da Silva

Leitura e produção de textos (ENADE)
Ângela Maria Neves da Silva

Maquiagem HD
Kátia Regina de Santana

Metodologia Científica: Mitos e Realidades
Cristyano Ayres Machado

Microbiologia das Infecções hospitalares e re-
sistência bacteriana
Lívia Maria do Amorim Costa Gaspar, Isamar 
Dantas Oliveira.

Modelagem de sistemas não lineares
Luciano da Silva
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Modelagem e Simulação de Processos em 
Promodel
Beatriz Moura Aragão

Morte violenta: estereótipo da vítima
Larissa Keylla Almeida de Jesus

Neuroanatomia funcional através de imagem
Juciele Valéria Ribeiro De Oliveira

NOÇÕES BÁSICAS DE PARADA 
CARDIORESPIRATÓRIA  PCR
Conrado Marques De Souza Neto

Noções essenciais sobre o currículo Lattes
Júnior Mendonça de Andrade

Novas tecnologias aplicadas a vacinas
Ingrid Schweter Ganda

Nutrição Clínica: enfoque científico
Tatiana Palmeira

O incentivo da mediação de conflitos no novo 
código de processo civil como efetivação do 
Acesso à Justiça
João Alberto Santos de Oliveira

O salário-maternidade: benefício 
previdenciário
Jorge Moreira Peixoto Junior

O tratamento da informação como suporte 
metodológico para o ensino da matemática na 
educação de jovens e adultos
Fábio Henrique Gonçalves Conceição.

Os códigos da inteligência: A formação da in-
teligência socioemocional e a busca pela ex-
celência emocional e profissional
Wadington Ferreira Santos

Paciente em parada cardiorrespiratória, 
o que fazer e como fazer?
Hilton de Lima Ribeiro, Daniele Vasconcelos Cer-
queira, Mariana Mendonça Franco Monteiro.

Penteados Práticos
Shirlei dos Santos

PERSÉPOLIS: Cinema e Direitos Humanos
Fernanda Oliveira, Kellen Muniz, Rosane Bezerra.

Práticas contábeis aplicáveis às entidades de 
interesse social
Elson Amorim Simões

Reconhecimento dos ritmos cardíacos e trata-
mento da síndrome coronariana aguda
Lenilson Santos da Trindade,  Aline Correa Mece-
nas Seixas

Reflexologia podal energética
Ketheleen Medeiros

Resoluções de exercícios – ENADE
Luciano Cerqueira

Segurança do paciente
Ivna Helena Machado Figueiredo, Ingrid Almeida 
de Melo.

Semiologia Obstétrica
Max Oliveira Menezes, Claudia Leite Lisboa.

Simulado incidente com múltiplas vítimas 
método start
Daniele Martins, Denison Pereira, Ivana Oliveira.

Uma análise dos conhecimentos gerais nas 
provas do ENADE
Fábia Verônica dos Santos.

Usabilidade em Aplicativos Mobile
Elisrenan Barbosa da Silva, Bruno Rodrigues da 
França, Luiz Felipe Cirqueira dos Santos.
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EXPOSITORES

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA – EMBRAPA

Coordenação: José Roque de Jesus

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária – Embrapa vai expor tecnologias, produ-
tos e serviços desenvolvidos com e para os agri-
cultores de Sergipe, do Nordeste e do Brasil. Serão 
exibidos vídeos institucionais e de tecnologias 
aplicadas à agricultura e pecuária, instalações que 
mostram na prática como técnicas sustentáveis 
contribuem para o aumento da produtividade sem 
prejudicar o meio ambiente, e como a Embrapa 
mantém uma estreita relação de parceria com os 
agricultores para levar as tecnologias ao campo. 
Entre as atrações estão o método de controle bi-
ológico para capturar e impregnar com fungos be-
souros que são pragas para o coqueiral, o processo 
de multiplicação de mudas como abacaxi, coqueiro 
e jenipapo através da cultura de tecidos de plantas 
e diversas variedades e cultivares de grãos desen-
volvidas pela Embrapa e adaptadas às condições 
de clima e solo de cada região, além da prática de 
reaproveitamento de resíduos orgânicos para com-
postagem com minhocas.

Site: https://www.embrapa.br/tabuleiros-
costeiros 

FÓRUM SERGIPANO DE COMITÊS DE 
BACIAS HIDROGRÁFICAS – FSCBH

Presidente: Luiz Carlos Sousa Silva 

O Fórum Estadual de Comitês de Bacias 
Hidrográficas é a Instância Colegiada formada 
pelo conjunto dos Comitês legalmente instituí-
dos no âmbito do Sistema Estadual de Gerencia-

mento de Recursos Hídricos existentes no Estado 
de Sergipe. A sua Missão é articular os comitês de 
Bacias Hidrográficas em nível estadual visando o 
fortalecimento dos mesmos como parte do Siste-
ma de Gerenciamento de Recursos Hídricos, de 
forma descentralizada, integrada e participativa. 
São membros do Fórum Estadual de Comitês de 
Bacias Hidrográficas todos os Comitês de Bacias 
Hidrográficas legalmente constituídos, no âmbito 
do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, exis-
tentes no território estadual.
Site: http://www.semarh.se.gov.br/
comitesbacias/ 

PARQUE TECNOLÓGICO DO ESTADO 
DE SERGIPE - SERGIPE-TEC

Coordenação: Carla Almeida

O SergipeTec é uma associação privada, 
sem fins lucrativos, reconhecida como Organiza-
ção Social Estadual. Hoje, abriga mais de 21 em-
presas, três incubadoras de empresas e seis institu-
ições de pesquisa gerando mais de 200 empregos 
diretos. Tem a missão de promover o empreend-
edorismo, visando a inovação, a competitividade 
e a geração do conhecimento, trabalho e renda, 
através de: indução de sinergia entre empresas, 
governo, academia e organizações de suporte e fo-
mento; fornecimento de serviços de valor agrega-
do; qualificação contínua do território. Atua no fo-
mento à criação de empresas de base tecnológica 
e à construção de redes de relacionamentos que 
envolvam agentes do processo produtivo, da gera-
ção, do conhecimento, do ensino, da pesquisa e da 
inovação. Trabalha em conjunto com a Secretaria 
Estadual do Desenvolvimento Econômico, da 
Ciência e Tecnologia - SEDETEC, fazendo parte 
do sistema de inovação do Estado.
Site: http://www.sergipetec.se.gov.br/oparque 
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FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA 
E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO 
ESTADO DE SERGIPE- FAPITEC 

Coordenação: Roseane Barros 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – PROCIT

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inova-
ção Tecnológica do Estado de Sergipe – FAPI-
TEC/SE, tem por finalidade básica promover o 
apoio e o desenvolvimento de pesquisa científica 
e tecnológica, e também da inovação tecnológica, 
bem como do empreendedorismo, no território 
estadual, atendendo com prioridade a maximiza-
ção das potencialidades locais, em consonância 
com a Política Estadual de Ciência e Tecnologia, 
contribuindo, assim, para o desenvolvimento so-
cial e econômico do Estado.
Site: http://www.fapitec.se.gov.br/ 

ESPAÇO MULHER

Coordenação: Jane Cláudia Jardim Pedó
Grasielle Borges Vieira de Carvalho 

 O Espaço Mulher foi pensado com o ob-
jetivo de socializar as produções científicas da 
Universidade Tiradentes relacionadas à temática 
“Gênero e Violência”. Os cursos de Direito, Ser-
viço Social e Psicologia vêm desenvolvendo ações 
coletivas sobre essa temática, por conta do con-
vênio firmado entre esta Universidade e a OAB. 
O “Espaço Mulher” será um espaço aconchegante 
que contará com exposição de banners, divulgação 
e conscientização social de questões de gênero, 
como a violência contra a mulher e o “Outubro 
Rosa”, além de um momento de Sarau intitulado: 
“Sarau: a voz feminina” e uma roda de bate-papo 
com o tema: “Mulheres do Século”.

BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE 
TIRADENTES: A INFORMAÇÃO SEM 

FRONTEIRAS

Coordenação: Rosana Soares de Jesus

 A proposta é apresentar os recursos vir-
tuais que o Sistema Integrado de Bibliotecas, dis-
ponibiliza virtualmente pelo Magister, para a Co-
munidade Acadêmica: Livros eletrônicos, normas, 
periódicos e bases de dados. O acesso pode ser 
on-line nas instalações da Unidade ou de qualquer 
lugar em qualquer recurso eletrônico. A Busca in-
tegrada é uma ferramenta que permite buscar a 
informação desejada em todas as fontes de con-
fiáveis. Outro Recurso é OpenRit, base de dados 
das publicações das Instituições do Grupo, per-
mitindo maior visibilidade da produção científica 
do Grupo. O laboratório de multimeios é um am-
biente destinado para o docente e discente acessar 
os recursos acima, nas Unidades de Informação. 
Visite a nossa Biblioteca: https://wwws.unit.br/
pergamum/biblioteca/index.php 

PROJETO “SIGA A LEI QUE A VIDA 
SEGUE” 

Coordenador: Marilia Mendonça Mor-
rais Sant`anna

O projeto “Siga a Lei que a Vida Segue” tem 
como objetivo destacar e esclarecer as principais alterações 
ocorridas no CTB, através das Leis de nº 12.971/2014 
e na Lei federal nº 13.154/2015. As novas sanções 
têm como principal objetivo minimizar o índice de aci-
dentes cometidos por infratores através da conscientização e 
punição no trânsito. A lei nº 12.971/2014 que entrou 
em vigor em 11/2014, alterou alguns artigos da Lei 
nº 9.503, para dispor sobre sanções administrati-
vas e crimes de trânsito. Já a lei nº 13.154 de 2015, 
publicada no dia 31/07/15, implementou algumas 
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modificações no CTB, dentre as quais destacam-se 
a obrigatoriedade de emplacamento de ciclomotores. A Lei 
13. 154/15, exige que as motos sigam as regras do 
CTB, assim a competência para o registro e licen-
ciamento dos ciclomotores, passa a ser do Estado. 
No Estado de Sergipe, a fiscalização com apreen-
são de ciclomotores irregulares, será iniciada em 
1º de janeiro de 2016. O decreto de regulamenta-
ção foi assinado pelo prefeito João Alves Filho, no 
dia 20/08/2015 em Aracaju e determina que na 
nova legislação, o condutor deverá portar o Certificado 
de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV – e a 
habilitação, que pode ser a CNH na categoria A ou a 
ACC.  Destaca-se a implantação de uma nova fis-
calização eletrônica na cidade de Aracaju, que visa 
melhoria na mobilidade urbana do município. Foi 
ressaltada , por oportuno, as competências para at-
uar no trânsito: Policia Militar de Sergipe, Guarda 
Municipal de Aracaju e SMTT – Superintendência  
Municipal  de Transportes e Trânsito. 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE – 
ENFERMAGEM

Coordenação: Profa. Ilva Santana

As turmas de Educação em Saúde, N03 
e N04, do curso de Enfermagem esperam você 
para conhecer um pouco mais das estratégias 
diferentes para a abordagem educativa em 
saúde de grupos específicos. O objetivo desta 
ação é mostrar à comunidade acadêmica que 
o processo educativo pode, e deve, fazer uso 
de tecnologias diversas, além das metodologias 
tradicionais, para levar o conhecimento sobre 
saúde coletiva à população. Serão apresenta-
dos jogos educativos elaborados pelos alunos 
durante a disciplina, folderes, banners, vídeos, 
etc. Diversos temas serão abordados, como a 
saúde: dos moradores de rua, dos profissionais 
do sexo, da criança, da mulher, do homem e 
do idoso.

NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
SISTEMAS COLOIDAIS (NUESC) E 
LABORATÓRIO DE PREVENÇÃO E 

CONTROLE DE INCRUSTAÇÃO (LPCI)

Coordenação: Cláudio Dariva

Construído em parceria com as empresas 
Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS e a Agên-
cia Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis – ANP, o Núcleo de Estudos em Siste-
mas Coloidais – NUESC originou-se da junção 
de três laboratórios do Instituto de Tecnologia e 
Pesquisa – ITP com afinidade à área de coloides. 
Inaugurado em 08 de fevereiro de 2010, o NUESC 
atua nas seguintes linhas de pesquisa: - Tecnolo-
gias para extração de óleos vegetais e produção de 
biodiesel a alta pressão; - Equilíbrio gás-líquido 
e líquido-líquido de sistemas diversos -Produção 
de bio-óleos;-Processamento e compreensão do 
comportamento reológico e interfacial de emul-
sões de petróleo.
Site: http://www.itp.org.br/nuesc/ 

LABORATÓRIO DE SÍNTESE DE 
MATERIAIS E CROMATOGRAFIA - 

LSIMCROM

Coordenação: Silvia Maria da Silva Egues

O LSiMCrom é um laboratório voltado 
para estudos nas áreas de materiais catalíticos e 
adsorventes, fracionamento e caracterização cro-
matográfica decompostos orgânicos presentes em 
sistemas petroquímicos e biocombustíveis (bio-
diesel e bio-óleo), produção de bio-óleo a partir de 
biomassa residual, degradação fotocatalítica de po-
luentes em água e ar sob radiação UV/Vis e solar. 
O LSinCrom conta com pesquisadores docentes 
do PBI/Unit e do PEP/UNIT.
Site: http://www.itp.org.br/ 
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LABORATÓRIO DE BIOLOGIA 
MOLECULAR (LBM)

Coordenador: Luciana Maria de Hollanda

A Profa. Dra. Luciana Maria de Hol-
landa, coordena a linha de pesquisa de Sal-
monella typhimurium para ser utilizada no 
tratamento tumoral. Esta linha de pesquisa 
está vinculada ao laboratório de Biologia 
Molecular, no ITP. A partir da seleção de 
linhagens selvagens isoladas de surtos 
de diarreia na cidade de Aracaju/Sergipe, 
realizam-se ensaios de adesão e invasão 
destas linhagens em células tumorais. 
As linhagens de Salmonella mais aptas, 
em estudos posteriores, terão seus genes 
de patogenicidade inativados e servirão 
como vetores para o carreamento gênico 
relacionados ao tratamento tumoral.

LABORATÓRIO DE BIOLOGIA 
MOLECULAR - LBM 

LABORATÓRIO DE BIOLOGIA 
TROPICAL - LBT 

LABORATÓRIO DE DOENÇAS 
INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS - 

LDIP 

Coordenação: Claudia Moura de Melo – LBM 
Rubens Riscala Madi – LBT 
Verônica de Lourdes Sierpe Jeraldo – LDIP

O Laboratório de Biologia Molecular (LBM) 
foi estruturado em 2007 através de projeto de pesquisa 
em rede na área de Genética de Peixes, financiado pelo 
CNPq. O objetivo deste laboratório é desenvolver e 
apoiar pesquisas básicas e aplicadas que utilizem como 
suporte a biologia molecular, genômica e proteômica; 
além de realizar diagnóstico molecular de doenças. O 
Laboratório de Biologia Tropical foi criado em 2003 

e desenvolve estudos básicos de prospecção ambien-
tal, biologia populacional, biologia da conservação da 
biodiversidade regional e desenvolvimento de estudos 
e projetos aplicados envolvendo moluscos, peixes, 
mamíferos e vetores. O Laboratório de Doenças In-
fecciosas e Parasitárias (LDIP) foi criado em 2005 com 
o objetivo de estudar os agentes causadores de doen-
ças infecciosas e parasitárias, bem como seus vetores, 
em temas considerados prioritários para a região nor-
destina, especificamente o Estado de Sergipe.
Site: http://www.itp.org.br/ 

LABORATÓRIO DE PESQUISA EM 
ALIMENTOS – LPA

 LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE 
BIOPROCESSOS - LEB 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
MICROBIOLÓGICO - LAM 

Coordenação: Acenini Balieiro
Cleide Mara Faria Soares

O Laboratório de Pesquisa em Alimentos foi 
criado em 2003 com foco no desenvolvimento de 
produtos e processos voltados para as potencialidades 
regionais, já o Laboratório de Engenharia de Biopro-
cessos foi criado em 2008 e visava a seleção micro-
biana, monitoramento ambiental e a produção de 
enzimas. Atualmente os laboratórios formam o con-
glomerado LPALEB – LAM e ampliou seus campos 
de atuação de modo a se desenvolver pesquisa de alta 
qualidade. Nossa missão é realizar pesquisa com com-
promisso e desenvolvimento tecnológico por meio da 
formação de recursos humanos capacitados na área de 
atuações dos laboratórios associados LPA e LEB, sem 
perder de vista a prestação de serviços especializados à 
sociedade. Nesse contexto, o objetivo dos envolvidos 
no stand é realizar uma amostra de como são desen-
volvidos os produtos e processos nas áreas de En-
genharia de Bioprocessos e de Alimentos. Serão apre-
sentados diferentes experimentos: etapas da técnica 
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sol-gel utilizada para a produção de matrizes para imo-
bilização de enzimas e sua aplicação; demonstração de 
nanopartículas magnéticas utilizadas para ancoragem 
de fármacos; formação de Sistemas Aquosos Bifásicos 
para purificação de biomoléculas; e produção de su-
cos através de frutas liofilizadas para degustação. Com 
isso esperamos despertar vocações científicas e/ou 
tecnológicas que possam ser estimulados a seguirem 
carreiras científico-tecnológicas.
Site: http://www.itp.org.br/ 

LABORATÓRIO DE MORFOLOGIA E 
BIOLOGIA ESTRUTURAL - LMBE

Coordenação: Ricardo Luiz C. de Albu-
querque Júnior; Rose Nely Pereira Filho

O LMBE tem como objetivo desenvolver 
e apoiar a pesquisa e o diagnóstico microscópico 
celular e tissular através do uso de técnicas his-
tológicas, histoquímicas e imunohistoquímicas. 
Vem desenvolvendo pesquisas na área de aplicação 
de produtos naturais em processos de quimiopre-
venção (câncer de pele e mucosas e lesão pépti-
cas) e regeneração; reparação de órgãos e tecidos 
lesados (feridas, queimaduras dérmicas, lesão hep-
ática e lesão neural). Também desenvolve projetos 
na área de ensaios biológicos avaliando produtos 
naturais e sintéticos em processos de reparação e 
cicatrização tecidual.

LABORATÓRIO DE ESTUDOS 
BIOLÓGICOS E PRODUTOS 

NATURAIS (LBPN)

Coordenador: Kátia Gramacho 
Edna Aragão

O Laboratório de Estudos Biológicos e 
Produtos Naturais (LBPN) foi criado em 2012 
com o objetivo de desenvolver pesquisas com 

produtos naturais com ênfase em óleos essenci-
ais e produtos apícolas. Sua aplicação se estende a 
abelhas e patologias humanas. E nas linhas de pes-
quisa se estuda óleos essenciais e extratos vegetais. 
Os estudos com óleo essencial vem acontecendo 
desde 2003 e em 2010 se firmou uma parceria 
com a Empresa Hebron - Indústrias Químicas 
e Farmacêuticas LTDA/PE para dar suporte as 
pesquisas com o óleo essencial de Alpinia zerum-
bet. Os estudos se concentram em clínicos e pré-
clínicos, os quais vêm sendo testado em nível his-
tomorfológicas e comportamentais, envolvendo 
músculos espásticos, lesão tecidual e inflamação. 
E patologias tratadas do Sistema Nervoso Central 
a exemplo de: Acidente Vascular Cerebral, Parali-
sia Cerebral e Lesão da Medula Espinhal. Além de 
buscar o melhor entendimento fisiopatológicos e/
ou histomorfológicos de processos patológicos.  
Os estudos com abelhas centram-se nas linhas de 
pesquisas de Biologia da conservação, principal-
mente com insetos sociais, atuando na análise e 
desenvolvimento de produtos apícola e ambiente, 
saúde e sociedade, visando o desenvolvimento re-
gional e o fortalecimento do Arranjo Produtivo 
Local (APL) da apicultura a partir de projetos de 
melhoramento genético de abelhas africanizadas 
para alta produtividade e resistência a doenças e 
pragas e patologias apícola; polinização e Sustent-
abilidade (econômico, social e ecológico) e utiliza-
ção e aplicação de produtos apícolas para a saúde 
como para estudos biológicos (controle de doen-
ças e pragas apícolas por exemplo).

LABORATÓRIO DE MINIMIZAÇÃO 
E TRATAMENTO DE EFLUENTES 

(LMTE)

Coordenador: Eliane Bezerra Cavalcanti

O LMTE foi criado em 2004 como fruto de 
uma demanda muito forte da região para o trata-
mento de efluentes líquidos de empresas têxteis, 
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de sucos e de petróleo. Atualmente, o laboratório 
dá suporte a atividades de pesquisa em ambas as 
linhas do PEP/Unit, atua na área de tratamento 
de efluentes por processos convencionais e oxida-
tivos avançados, bem como no monitoramento de 
recursos hídricos da região. Ao longo dos últimos 
três anos, a estrutura do LMTE deu suporte a pes-
quisas de discentes de mestrado e iniciação cientí-
fica da Unit, e de alunos de mestrado e iniciação 
científica de outras instituições, a exemplo da UFS. 
Os principais parceiros do LMTE são o CNPq, 
a Petrobras, a Finep, a Fapitec/SE e a Codevasf, 
além de Indústrias da Região como a Maratá Su-
cos, a Santista Têxtil e a Unseal/Petrobras.
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