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sistematizaram períodos da formação brasileira e a política industrial, 
assim como a visão sobre o desenvolvimento do Estado do Rio de 
Janeiro, e a decisão da localização desta indústria em Arraial do 
Cabo. A associação entre economia e território sobre diferentes 
vertentes concernentes à evolução do Estado do Rio de Janeiro. 
Registra-se, no contexto, a importância assumida pela construção da 
Ponte Rio-Niterói nos anos 1970 e a valorização do turismo como base 
da economia local, sobretudo durante as últimas décadas. O viés 
principal da pesquisa aponta para a existência de uma urbanização 
precursora da ocupação local, para o avanço da racionalidade 
urbanística, que não elimina, mas se sobrepõe ao modo de 
parcelamento a partir da industrialização (com vários projetos de 
loteamento aprovados já na década de 1950), e a constatação de 
como a necessidade de habitação associada à busca pelo direito à 
cidade escapa ao planejamento, promovendo, entre outras, ocupações 
irregulares. O reconhecimento destas várias épocas de ocupação da 
cidade, o mosaico do que permanece e do que se sobrepõe, seja no 
contexto urbano, ambiental ou social bem como a capacidade que o 
ambiente urbano tem de absorver novas intervenções é de fato o que 
busco em minhas inquietações, como arquiteta e urbanista, moradora 
da cidade de Arraial do Cabo e atuante como funcionária pública do 
executivo local.
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INDUSTRIALIZAÇÃO E DESINDUSTRIALIZAÇÃO – RUPTURAS, 
TRANSFORMAÇÕES E O PARCELAMENTO DO ESPAÇO NO 

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO
Autores: Renata Manhães Galiaço

Palavras chave: Industrialização; Parcelamento do Solo; Produção 
Social do Espaço Urbano; Meio Natural e Construído; Ambiente Urbano.

    Curso de  Engenharia

e-mail: renatamanhaes@gmail.com UFF 

Resumo: O objetivo da investigação de origem é contribuir para o 
debate sobre os processos de transformação urbana na produção da 
cidade contemporânea e suas implicações com o parcelamento do 
território. Neste sentido, o trabalho apresenta reflexões e resultados 
de pesquisa, no âmbito do Programa de Pós-graduação em Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. Num primeiro 
momento foram abordadas as transformações e rupturas 
sócio-espaciais que convivem com a configuração do parcelamento 
do solo, quanto com as alterações propiciadas pela industrialização e 
urbanização ocorridas após a implantação da Companhia Nacional de
 Álcalis, no Município de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, nos anos 
1950 e seus desdobramentos no decorrer dos anos posteriores.O 
segundo momento tem como foco o processo de desindustrialização 
no âmbito do Programa Nacional de Desestatização do governo Collor 
em 1992, a privatização da indústria ainda em 1992 seguida do colapso 
econômico em 2000 e falência em 2006, tratando-se ainda dos 
desdobramentos e rupturas advindas. A temática tem como eixo 
central o processo de industrialização no âmbito da política de 
desenvolvimento da autonomia nacional, em face da abertura do 
capital estrangeiro na escala municipal, com repercussão sobre a 
escala regional, em suas dimensões espaciais e ambientais.Neste 
trajeto, as referências de apoio teórico abrangem desde a relação 
entre a política econômica nacional e a implantação da ÁLCALIS, 
tendo como suporte as análises histórico-econômicas, que 



 

Anais do VIII Simpósio 
Interdisciplinar da 

FASAP 

 Periodicidade Anual 

 
Diretor Responsável: 

Francisco Simonini da Silva 

 

Organizadores: 
Jesiane de Souza Marins 

Lopes 
Patrícia Viana Costa 

 
 

Projeto Gráfico: 

 

Gráfica  Decúpero  
Telefone: (22) 38512822

 
 

Faculdade Santo Antônio de 
Pádua –FASAP 

Rua Deomar Jaegger, nº 02 
Bairro: Alequicis 

Santo Antônio de Pádua-RJ 
Telefone: 22-3853-3393 

e-mail: fasap@fasap.com.br 
www.fasap.com.br

 

S6131s              
Anais do Simpósio interdisciplinar da FASAP (8. : 2015 : Santo 
Antônio de Pádua, RJ)  

Anais do VIII Simpósio Interdisciplinar da FASAP;  Santo Antônio de 
Pádua, 11 e 12  de maio de 2015./ Org. Jesiane Marins Lopes; 
Patrícia Viana Costa; Francisco Simonini da Silva.  Santo Antônio 
de Pádua :  Fasap,  2015. 
p.: 
 

ISSN 23580-0712 
 

1. INICIAÇÃO CIENTÍFICA – Seminários I. Título 
                                                                                 CDD 001.42  

ISSN 2358-0712

81

governo, como Minha Casa Minha Vida têm contribuído para atenuar 

esta realidade. Em estudo apresentado pelo Ministério das Cidades 

sobre o déficit habitacional no país no período de 2007 a 2012 foi 

constatado a tendência na redução desta mazela social, pois em 

2007 o déficit medido foi de 10,8% e em 2012 reduzido a 9,1% 

(CEI 2014). Este trabalho tem como objetivo apresentar o processo 

de implementação do sistema de qualidade em uma empresa 

construtora localizada no Noroeste Fluminense para certificação na 

norma do PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 

no Habitat) e na ISO 9001. Durante a fase de implementação do 

sistema de qualidade foram identificadas características que são bem 

peculiares do setor e da região. Será apresentado aqui um estudo de 

caso de uma empresa construtora localizada nesta região que obteve 

estas certificações e enfrentou mudanças bruscas de paradigmas 

para alcançar seus objetivos.

    Curso de  Engenharia

A LINGUAGEM DOS MATERIAIS NA HISTÓRIA DA ARQUITETURA

Autores: Luis Antonio C. de Oliveira Monteiro; Ângela Favaretto e Louise Logsdon 

e-mail: luis.padua@bol.com.br 

Palavras chave: Materiais de Construção, Épocas e Evolução

 FASAP

Resumo: O processo de construir, enquanto cultura, possui raízes. 
Os materiais, ao longo do tempo, comunicaram tais raízes, justificando 
maneiras diferentes de projetar e construir em cada época, país e 
região. Na evolução da sociedade foram atribuídos diversos valores 
semióticos aos materiais, alguns pela significação simbólica, outros 
quanto a resistência e durabilidade, outros ainda quanto a conotação 
de riqueza e poder ou ainda de avanço tecnológico.  A técnica 
construtiva foi sempre um produto direto da manipulação e aplicação 
dos materiais de construção, geralmente locais. Para compreender 
esta relação entre técnica construtiva, material disponível, qualidade 
plástica e linguagem gerada pela soma desses fatores será feita uma 
linha do tempo contemplando os principais períodos desde a pré-história 
até os dias atuais
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ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadores 
de recursos ambientais, que apresentam potencial poluidor capaz, 
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental (INEA, 2014).
Como estratégia de normatizar o procedimento de licenciamento o 
estado do rio de janeiro criou o “Sistema de Licenciamento Ambiental 
(SLAM)”, instituído pelo Decreto Estadual nº 44.820, de 2 de junho 
de 2014, onde se define os empreendimentos e atividades que estão 
sujeitos ao licenciamento ambiental, bem como os tipos de documentos 
que são emitidos para legalizar as atividades. Como instrumento do 
SLAM foi construído o Portal do Licenciamento, disponível na página 
do INEA, onde está disponibilizado as Informações sobre Meio Ambiente 
e sobre as estruturas municipais de governança ambiental de 
direcionamento ao órgão ambiental originariamente competente para as 
ações administrativas do licenciamento ambiental no âmbito do Estado 
do Rio de Janeiro.Já passamos da época em que as construções e 
edificações passavam batidas na fiscalização pública, especial e 
principalmente aquelas localizadas em áreas de risco ou nas proximidades 
de áreas de preservação. Sabe-se que a prerrogativa para a realização 
de uma obra é o seu Licenciamento Ambiental, realizado por um 
profissional habilitado, portanto é importante que novos profissionais 
renovem e reciclem seus os conhecimentos a respeito das restrições 
legais vigentes, desta forma os profissionais envolvidos nos processos 
de legalização poderão atingir os benefícios da legalização ambiental,
evitando multas ambientais e compatibilizando o desenvolvimento 
socioeconômico com a preservação da qualidade do ambiente e do 
equilíbrio ecológico, possibilitando o desenvolvimento sustentável.
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IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 
PARA CERTIFICAÇÃO NO PBQP-H E NA ISO 9001 EM UMA EMPRESA 

CONSTRUTORA NO NOROESTE FLUMINENSE
Autor: José Lucas Medeiros Coelho e Alex Alves Gomes

e-mail: jose.lucas1994@outlook.com

 Palavras chave: PBQP-H, ISO 9001, Certificação.
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Resumo: O déficit habitacional no Brasil é um dos mais graves 
problemas sociais que assola a população brasileira. Programas do 
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Resumo: A água, um dos principais recursos naturais, vem sofrendo, 
ao longo dos tempos, as consequências do crescimento exacerbado 
das indústrias, do desiquilíbrio na distribuição hídrica, bem como do 
desperdício por parte da população em geral. Sendo assim, vem-se 
estudando meios para sanar tais problemas, que têm como agravante 
o desconhecimento das alternativas de reaproveitamento. Um deles 
é o reuso de água no setor construtivo, já que esse utiliza, 
aproximadamente, para confecção de materiais como blocos de 
concreto, uma quantidade de 211 litros de água por m³ e ainda 300 
litros para confecção de aterros por m³. Nesse enfoque, foi discutido 
um estudo dos benefícios do reaproveitamento de água, sobretudo 
a fim de ser reutilizada pelas indústrias atuantes na área da construção 
civil. Tal estudo teve como objetivo externar o conhecimento quanto 
ao uso adequado, bem como os processos de tratamento que serão 
empregados na materialização do referido reaproveitamento, 
observando-se em que áreas sua aplicação será benéfica e também 
quais os seus possíveis malefícios. Sob necessidade presente de 
adotarem-se medidas que visem à sustentabilidade, surge, por 
conseguinte, a possibilidade de inaugurar-se, no setor da construção 
civil, um período em que o reuso da água oriunda dos esgotos, 
conhecida como água cinza, sem se esquecer da viabilidade de 
aproveitar-se a água pluvial, torne-se mais efetivo, já que, na maioria 
das vezes, é prescindível o uso de água puramente potável na 
fabricação de concretos, blocos, argamassas e fundações, de modo 
que a indústria continue a desenvolver-se conscientemente.
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O LICENCIAMENTO AMBIENTAL UM SERVIÇO DE TODOS OS PROFISSIONAIS

Autor: Gustavo Adolfo Schmidt Suarez
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE-MIRACEMA-RJ

Resumo: O licenciamento ambiental  é o procedimento administrativo 
por meio do qual o órgão ambiental autoriza a localização, instalação, 
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do músculo como sarcolemas e membranas até as mais profundas como 
túbulos t, miofibrilas e cabeças de actina. Enquanto a musculatura é 
alongada, os elementos elásticos agem no músculo gerando uma 
resistência, esta ação é conhecida como tensão passiva. Este conjunto 
de danos causado na musculatura motivado por treinamentos intensos, 
somado a estímulos às terminações nervosas no músculo gerado por 
substâncias do processo inflamatório são um forte indutor do processo 
de dor muscular tardia. A dor muscular se instala no músculo por meio 
da realização de movimentos em que não se é acostumado, por volta 
de 24-48 horas após estes estímulos, gerando um grande desconforto 
nesta musculatura. Em resposta a estes processos o músculo sofre 
adaptações que a protegem da ocorrência de danos em ações 
posteriores, este fenômeno é chamado de Efeito Protetor da Carga. 
Este estudo teve como objetivo analisar se a utilização de diferentes 
cargas entre sessões iria modular o efeito protetor da carga. Foram 
recrutados 14 indivíduos com pelo menos duas semanas sem 
realizar treinamento resistido e investigado por meio da análise de 
creatina quinase (CK), força, dor muscular, circunferência e amplitude 
de movimento, se uma diferente carga de treinamento excêntrico 
realizado uma semana após a primeira sessão, iria modular o efeito 
protetor da carga. Os resultados mostraram que não ocorreu o efeito 
protetor com a utilização da carga de 75% nas sessões de treinamento, 
sendo observado apenas com o grupo de 130%, onde a carga de 
130% utilizada na sessão de treinamento modulou a de 75% em todos 
os marcadores avaliados, mostrando a existência de um mecanismo 
adaptativo inibitório que protege os músculos danificados de novos 
danos.

CIÊNCIAS EXATAS

    Curso de  Engenharia

REUSO DE ÁGUA PLUVIAL E ÁGUA CINZA NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Autor: Gabrielly Carvalho M. Azevedo e Alex Alves Gomes 

FASAPe-mail: gabrimartinsc@gmail.com 

Palavras chave: Reuso, Água, Construção 
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Resumo: A psicomotricidade além de proporcionar o desenvolvimento 
afetivo e motor do indivíduo também influencia nos aspectos cognitivos 
do mesmo, apresentando-se dessa forma como uma excelente proposta 
a ser adotada nos âmbitos escolares a fim de colaborar com a 
aprendizagem dos alunos. Sendo a dificuldade de aprendizagem uma 
constante dentro das instituições escolares, a mesma precisa adotar 
novas medidas como forma de facilitar a assimilação dos alunos em 
relação às disciplinas, uma medida interessante, e que vem sendo 
confirmada em muitas pesquisas, é a interdisciplinaridade. Neste 
sentido, será abordado a influência das atividades psicomotoras no 
desenvolvimento cognitivo de crianças, com destaque para o 
desenvolvimento lógico-matemático, trazendo resultados de uma 
pesquisa de campo realizada com crianças na faixa etária entre 8 e 
9 anos de ambos os sexos. Serão apresentados quatro tópicos 
relevantes ao tema: o desenvolvimento da criança, onde é abordado 
como ocorrem a maturação cognitiva e motora do indivíduo até que 
se chegue a fase adulta; o cérebro e a aprendizagem, tratando-se 
da influência que um exerce sobre o outro e a importância de ambos; 
a motivação no processo de ensino e aprendizagem, falando sobre 
a importância do aluno sentir-se interessado pelos assuntos 
abordados pelo professor para que o mesmo se envolva nesse 
processo afim de se obter bons resultados e, por último, a 
psicomotricidade e o desenvolvimento cognitivo, trazendo a 
interdisciplinaridade como um método facilitador da aprendizagem.

            Curso de  Educação Física

EXERCÍCIO EXCÊNTRICO A 130% DE 1RM PROPORCIONA O EFEITO 
PROTETOR DA CARGA PARA EXERCÍCIOS EM INTENSIDADES MAIS BAIXAS.

Autor: Douglas Sampaio Navarro de Queiroz; Heverton Lima; Mariah Galoza de Azevedo;
Alvaro D. Souza; Pierre Augusto-Silva; Victor M. Curty.

e-mail: doug_sampaio@hotmail.com         FASAP

Palavras chave: Treinamento de força, Dano Muscular, Adaptação, Exercício Excêntrico, Dor.

Resumo: O treinamento que utiliza exercícios preferencialmente com ações 
excêntricas é relatado na literatura como o maior causador de danos na 
estrutura muscular. Os danos ocorrem desde as camadas mais superficiais 



APRESENTAÇÃO 
O Simpósio Interdisciplinar da Faculdade Santo Antônio de Pádua (FASAP) 
surgiu em 2007, atingindo, plenamente, seu objetivo básico e os específicos. 
Tornou-se uma tradição no Calendário Escolar da Instituição, além de contribuir, 
de forma notável, para o enriquecimento de sua proposta pedagógica, didática 
e educacional.

Em 2013, na edição de número seis, paralelamente às atividades precípuas, 
foram introduzidas atividades artísticas apresentadas pela Escola de Dança 
Le Bec Fin, Grupo Sociocultural Cara de Rua e o Mestre Nico e o Mineiro Pau.

O Simpósio tem como objetivo geral possibilitar o debate entre as diversas 
áreas do saber, com a abordagem de assuntos de interesse de cinco áreas, e/ou 
a abordagem de assunto específico de uma delas (Administração, Educação 
Física, Enfermagem Engenharia Civil e Direito), de forma interdisciplinar. Assim, 
de acordo com a programação, buscar-se-á o inter-relacionamento dos alunos 
de todos os cursos, através da possibilidade da escolha dos participantes, de 
acordo com suas preferências ou habilidades pessoais com a descoberta de 
novos ramos do saber.

A proposta pedagógica da FASAP determina, sim, a formação do especialista, 
como não poderia deixar de ser, porém aliada à formação do generalista, 
nascendo, desta dualidade, um profissional capaz de enfrentar os desafios de 
uma sociedade cada vez mais complexa.

No ano de 2014, o Simpósio trouxe novo formato, apresentando um caráter 
mais científico e artístico, com publicações de textos, intercambio entre 
instituições de ensino, artísticas e culturais, bem como, a exposição de obras 
de artistas regionais, livrarias e editora.

O “Oitavo Simpósio Interdisciplinar” contará com a participação de professores 
da FASAP, de outras faculdades e universidades, bem como de personalidades 
do mundo comercial, industrial, prestação de serviços, desportivo, jurídico, 
artístico e da saúde de Pádua e da região, dentro da proposta de integração 
constante com a Comunidade.

Francisco Simonini da Silva
Diretor-Geral

Maio de 2015.
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            Curso de  Educação Física

A INTERFERÊNCIA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO 
CONTEXTO ESCOLA, POR MEIO DE AÇÕES RENOVADORAS.

 Autor: Hélder Carvalho Bastos; Hudson Boldrini de Moraes; Maria Helia Ney Bom 

e-mail: helderprofessoreducacaofisica@gmail.com SECRETARIA DO ESTADO 
DE EDUCAÇÃO-MG

Palavras chave: Intervenção, Qualidade e Estímulo.

Resumo: O desenvolver futuro da profissão de docente físico estará 
sempre pautada nas ciências educacionais e solidificada na 
consciência da responsabilidade social com os que em algum 
momento  os solicitem , porém se faz necessário,  a constante 
buscar do saber. Dentro desta proposta futura, o aperfeiçoamento 
seja técnico ou humano, é evidente, visto que a realidade sócio 
educacional está em tempo real. Além da promoção de conhecimento, 
interação, rentabilidade e promoção da auto qualidade de vida, o 
maior propósito das escolhas pelo aperfeiçoamento referem-se na 
proposta de exercer a docência com qualidade, transmitir por meios 
metodológicos funcionais, o desenvolvimento integral do educando 
e estimular comunidade escolar. A participação ativa por parte do 
docente físico no aprimoramento e desenvolvimento de todo processo 
educacional, especialmente em conjunto com a gestão escolar, 
evidencia-se cada vez mais no sistema atual. Concomitante, o 
educador físico promove o estímulo aos componentes envolvidos e 
intervencionais com o intuito assistencialista para com a comunidade 
escola. Proposta de projetos que atendam verdadeiramente a 
realidade podem e devem sei inseridos e aplicados pelos docentes físicos.

            Curso de  Educação Física

A INFLUÊNCIA DAS ATIVIDADES PSICOMOTORAS NO 

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DAS CRIANÇAS.
Autor: Mariah Galoza de Azevedo

E-mail: mariahgaloza@gmail.com
UNIG

Palavras chave: Atividade Psicomotora; Desenvolvimento das Crianças; 
Aprendizagem.
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estudos foi realizado em atletas idosos. OBJETIVO: Verificar o efeito 
do enxague com CHO na performance, frequência cardíaca e 
percepção do esforço durante corrida de 60 min em idosos corredores. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Nove homens (62±3 anos, 69,2±7,0 kg, 
171±10 cm de estatura) saudáveis, atletas de corridas de rua há pelo 
menos 1 ano, não usuários de drogas ou suplementos nutricionais, 
participaram voluntariamente do estudo. Antes de serem submetidos 
aos testes, todos os voluntários assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE), responderam ao questionário de Prontidão 
para Atividade Física (PAR-Q) e foram avaliados antropometricamente. 
Em seguida foram submetidos a duas sessões de familiarização em 
dias diferentes sempre no horário da manhã (6 as 10 h) na qual 
correram por 60 minutos a maior distância possível numa intensidade 
auto selecionada, porém orientados a percorrer a maior distância 
possível. As sessões de familiarização foram realizadas uma semana 
antes do início dos testes. Após a adaptação, foram submetidos a 
duas sessões experimentais na esteira, em um laboratório no Centro 
Poliesportivo (Itaperuna – RJ). Em um estudo duplo cego cruzado e 
randomizado todos realizaram 2 sessões experimentais que 
consistiram em corridas de 60 min, em velocidade auto selecionada: 
CHO - utilizando enxágue bucal de 100 ml por 10 s com carboidrato; 
PLA – idem ao anterior com placebo. Após trinta minutos de teste o 
procedimento de enxágue bucal se repetia. Em CHO foi utilizada
Maltodextrina (a 6%) sem sabor issolvida juntamente a 6 g de 
refresco sem carboidrato sabor uva. Como placebo foi utilizada 
apenas o refresco sem carboidrato. Em todas as sessões 
(familiarização e experimental) os voluntários tiveram a frequência 
cardíaca monitorada e a Percepção Subjetiva do Esforço 
(PSE – Escala de Borg) a cada dez minutos até o fim do teste. As 
variáveis dependentes foram distância percorrida, percepção 
subjetiva do esforço (PSE) e frequência cardíaca (FC). Os resultados 
foram comparados usando ANOVA com nível de significância p=0,05 
em SPSS 17.0. RESULTADOS: Houve uma diferença significativa 
(p=0,034) na distância total percorrida entre as sessões CHO e PLA 
(14796±2598 m vs 13923±2091 m, respectivamente). Houve uma 
diferença significativa na FC entre as sessões (p=0,004) somente 
entre 50 e 60 min da corrida (Tabela I), sendo menor na sessão 
CHO. Na PSE houve diferença significativa entre as sessões 
(p<0,001), sendo menor na sessão com CHO. Os resultados do 
presente estudo permitem concluir que o enxague bucal com 
carboidratos melhora a performance em corredores idosos, isso 
provavelmente pela diminuição da percepção subjetiva do esforço 
realizado. 
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Resumo: A vivência escolar é um momento privilegiado na construção da 
cidadania. O conhecimento oferecido pela escola deve ser o mais próximo 
da realidade possível, é preciso capacitar o aluno para que saiba, diante da 
complexidade do mundo real, posicionar-se e orientar-se em suas ações, 
fazendo opções conscientes. A ampliação do acesso à educação foi o 
caminho principal seguido por muitos países para melhorar a qualidade do 
capital humano. Nesse caminho, além do investimento, existem outros 
desafios, tais como a melhoria de qualidade da educação, do currículo e das 
práticas de ensino. Nunca será demais insistir que uma educação de qualidade 
só será possível com o advento de uma política de Estado que assegure 
estabilidade nos investimentos e no acompanhamento, numa visão de longo 
prazo. É fato que a educação está entre as necessidades humanas e, 
notadamente constitui um dos pilares de uma sociedade desenvolvida, pois 
além de contribuir para o desenvolvimento pessoal, está intimamente 
relacionada ao próprio desenvolvimento econômico de uma sociedade.  
O aparelho produtivo necessita do trabalho humano como um de seus 
fatores de produção para realização do processo produtivo. Nesse sentido, 
uma sociedade em que a educação se faz presente de forma eficiente e 
eficaz torna-se melhor preparada para fornecer ao aparelho produtivo mão 
de obra melhor qualificada, contribuindo para o desenvolvimento e a geração 
de riqueza para a própria sociedade. O presente trabalho pretende expor 
aspectos relevantes da evolução das políticas educacionais modernas, dos 
indicadores de desempenho, diferenciando as políticas voltadas para a educação 
básica, para a educação técnica, para a educação profissionalizante e para a 
educação superior. Pretende ainda contextualizar algumas dessas políticas na 
Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, e relacionar as políticas descritas 
ao processo de desenvolvimento econômico. De igual modo, espera demonstrar 
a evolução dos resultados das políticas educacionais já em curso e alguns dos 
desafios a serem superados. Por fim, pretende discutir sobre o papel de cada um 
dos principais atores deste cenário, notadamente governo, empresários e estudantes. 
Dessa forma, o trabalho almeja aprofundar a discussão sobre a relação entre a 
educação e o desenvolvimento econômico.

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Autor: Charles Oliveira Magalhães       

            Alexandre Moreira Vieira 

 e-mail: charleso@prof.educacao.rj.gov.br
FASAP

Palavras chave: Educação, processo produtivo e desenvolvimento econômico.

74

medicamentosa e não medicamentosa. Entre os tratamentos não 
medicamentosos está a prática de atividade física. A prática regular 
de exercícios físicos tem sido altamente recomendada para a população 
em geral e para hipertensos, em particular. Enquanto no passado os 
exercícios de natureza estática eram proibidos para hipertensos, 
diretrizes institucionais vêm fazendo o uso progressivo desses 
exercícios. Pesquisadores vêm utilizando o que foi denominado 
Protocolo de Treinamento Isométrico de Preensão Manual (PTIM). 
Evidências recentes sugerem que o PTIM provoca reduções nos 
níveis de PA de repouso. Então, para um maior conhecimento do 
PTIM, o estudo tem por objetivo verificar se ele é uma forma de 
treinamento realmente útil para, reduzir os níveis pressóricos e 
produzir modificações vasculares e autonômicas favoráveis, em 
hipertensos. Esse tipo de treinamento consiste, na maioria das vezes, 
em um treinamento em que o indivíduo realiza inicialmente um esforço 
máximo de preensão manual, bilateralmente. Em seguida realiza duas 
séries de 2 minutos de duração para cada mão, alternando os lados 
corporais e utilizando apenas 30% de sua contração voluntária máxima 
(CVM), totalizando 8 minutos de efetivo exercício isométrico. Através 
de uma revisão da literatura, o estudo buscou verificar, se o PTIM é 
um método eficaz para reduzir os níveis pressóricos e provocar efeitos 
favoráveis sobre a modulação autonômica, em hipertensos. Os resultados 
obtidos e analisados mostram que o PTIM, se realizado com frequência, 
duração, intensidade e intervalos adequados, representa uma terapia 
benéfica para esses pacientes, pois é um meio de reduzir a PA. Ele pode 
ser realizado sem contraindicações, já que evoca respostas 
cardiovasculares modestas e transigentes. Além de levar o miocárdio a 
apresentar menor esforço durante o repouso. Sendo assim uma forma 
de exercício coadjuvante para o tratamento da hipertensão arterial.

            Curso de  Educação Física

ENXAGUE BUCAL COM CARBOIDRATO AUMENTA A PERFORMANCE 
DE CORREDORES IDOSOS

Autor: Raysa Fontes, Mateus O Leite, Adriana Fontes e Marco Machado

e-mail: raysaa__@hotmail.com FASAP

Palavras chave: Enxague Bucal; Carboidrato; Performance; Corredores Idosos

Resumo: Nos últimos anos alguns estudos têm mostrado resultados 
positivos na utilização do enxague bucal com carboidratos (CHO) 
em exercícios de longa duração (≥ 60 min). Contudo nenhum desses 
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O PODER DO EMPREENDEDORISMO INTERNO NO SETOR PRIVADO
Autor: Ilson Viana de Magalhães Júnior        

e-mail: ilsonmagalhaes@yahoo.com.br FASAP

Resumo: A grande capacidade de processamento de informações, a 

competição e a velocidade da tomada de decisão tem constituído em 

um dos inúmeros diferenciais das melhores empresas. As empresas 

lentas, burocráticas e tradicionais no seu âmbito de gerir o negócio, 

tem ficado para trás. É sabido por todos que o empreendedorismo 

tem a capacidade de mudar as organizações, de dar mais fôlego e 

competitividade ás organização. “ Os empreendedores motivados por 

oportunidade tem maior impacto sobre o crescimento econômico de 

um país” (Degen 2009). Nesse contexto, um elemento está se 

tornando imprescindível nos dias de hoje: O intraempreendedor. O 

presente trabalho teve por objetivo Abordar os principais aspectos que 

fazem com que as empresas desejem tanto esse perfil de profissional. 

A abordagem analítica do tema do Empreendedorismo Interno e sua

importância para as empresas excelentes foi resultado de profunda 

pesquisa sobre o assunto, a partir de sua evolução histórica até o 

atual tratamento no âmbito da gestão empresarial. As organizações 

estão buscando para trabalhar em suas fileiras, funcionários dedicados, 

proativos, apaixonados no que fazem, que trabalhem como verdadeiros 

sócios do negócio. Em Francês, o termo intraempreendedor significa 

“intrapeneur”, e teve sua primeira aparição em 1985, através do 

empreendedor americano Gifford Pinchot III. O conceito de 

intra-empreendedorismo foi estabelecido há três décadas, mas as 

empresas não estavam dispostas a dar aos empregados a liberdade 

Palavras chave: Empreendedor, Empreendedorismo interno, Proativo, Empresas.
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motivado por treinamentos intensos, somado a estímulos às
terminações nervosas no músculo gerado por substâncias do 
processo inflamatório são um forte indutor do processo de dor 
muscular tardia. A dor muscular se instala no músculo por meio da 
realização de movimentos em que não se é acostumado, por volta 
de 24-48 horas após estes estímulos, gerando um grande desconforto 
nesta musculatura. Em resposta a estes processos o músculo sofre 
adaptações que a protegem da ocorrência de danos em ações 
posteriores, este fenômeno é chamado de Efeito Protetor da Carga. 
Este estudo teve como objetivo analisar se a utilização de diferentes 
cargas entre sessões iria modular o efeito protetor da carga. Foram 
recrutados 14 indivíduos com pelo menos duas semanas sem realizar 
treinamento resistido e investigado por meio da análise de creatina 
quinase (CK), força, dor muscular, circunferência e amplitude de 
movimento, se uma diferente carga de treinamento excêntrico realizado 
uma semana após a primeira sessão, iria modular o efeito protetor da 
carga. Os resultados mostraram que não ocorreu o efeito protetor com 
a utilização da carga de 75% nas sessões de treinamento, sendo 
observado apenas com o grupo de 130%, onde a carga de 130% 
utilizada na sessão de treinamento modulou a de 75% em todos os 
marcadores avaliados, mostrando a existência de um mecanismo 
adaptativo inibitório que protege os músculos danificados de novos 
danos.  

            Curso de  Educação Física

TREINAMENTO ISOMÉTRICO DE PREENSÃO MANUAL: EFEITOS 
SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL DE INDIVÍDUOS HIPERTENSOS.
Autor: Nilmara Lamin Lima

e-mail: Nil_limaef@hotmail.com
FASAP

Palavras Chave: Treinamento isométrico, pressão arterial, hipertensos.

Resumo: A hipertensão arterial é uma doença definida pelo aumento 
da pressão exercida sobre as paredes dos vasos sanguíneos e 
caracterizada por valores iguais ou superiores a 140/90 mmHg, 
referidos na pressão arterial (PA) sistólica e diastólica, respectivamente. 
Existem duas formas de controle e tratamento da pressão arterial: 



para criar e, conseqüentemente, errar. Hoje esse conceito já está 

muito difundido e valorizado nas organizações. É uma modalidade de 

empreendedorismo praticado por funcionários dentro da empresa em 

que trabalham. São profissionais que possuem uma capacidade 

diferenciada de analisar cenários, criar idéias, inovar e buscar novas 

oportunidades para estas empresas. Ele apresenta algumas 

características em particular: A inquietação de quem está sempre 

inconformado com a situação atual é característica inerente de todo 

intraempreendedor. É, acima de tudo, ousado e bastante criativo. Tem 

paixão pelo que faz; Está sempre atento às novas ideias; Simulam 

erros e riscos; Descobrem oportunidades ocultas; Multi-disciplinariedade; 

Persistente, dedicado; Autoconfiante, decide por conta própria; Proativo,

inovador. Além de todas estas características, o fundamental é o espírito 

empreendedor. O que nos faz lembrar que a grande maioria destes 

colaboradores empreendedores não tem o mesmo interesse em abrir 

um negócio, como os demais, por exemplo. Para ele, colaborar com a 

empresa, ter bons salários e elevar o seu nome dentro da organização 

são objetivos tão importantes quanto ter sua própria empresa. No intuito 

de ter esse tipo de profissional em suas fileiras, as empresas precisa criar 

todo um ambiente para que ele se desenvolva naturalmente. Porém, isto 

não é uma tarefa nada fácil. A motivação interna é essencial para que os 

funcionários se sintam à vontade para trabalhar desta maneira. Afinal, 

qualquer pessoa que possua um perfil empreendedor pode desenvolver 

essas habilidades. O presente trabalho, não esgota – e nem teria como 

esgotar – todas as incontáveis facetas no que diz respeito aos 

empreendedores internos, porém, esclarece e coloca várias informações 

importantes no sentido de compreender esse novo elemento no cotidiano 

das empresas, bem como sua grande importância. Por meio desse 

trabalho procedeu-se a um levantamento bibliográfico, o qual se propõe a 

oferecer uma solução capaz de divulgar esses e outros aspectos 

relacionados a vertente do empreendedorismo. 
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população brasileira. Oitenta e quatro mulheres foram divididas em 
4 grupos por faixa etária (20-27, 50-64, 65-74 e 75-86 anos) sendo 
feita a comparação do pico de força de preensão e análise da 
correlação entre a idade e o pico de força de preensão. Observaram-se 
valores significativamente menores (P<0,05) da força de preensão 
nos grupos 50-64, 65-74 e 75-86 anos quando comparado ao grupo 
20-27 anos. Foi identificada correlação negativa entre as variáveis 
estudadas (Rho de Spearman= --0,70 sendo P<0,05) o que foi 
associada a valores significativamente menores de força de preensão 
na faixa etária de 75-86 anos, quando comparado aos grupos 
(50-64 e 65-74 anos) (P<0,05). Os resultados apontam para o declínio 
funcional, já a partir da quinta década de vida, o que pode nortear ações 
preventivas como o incentivo ao engajamento em programas de atividade 
física. Recomenda-se ainda a realização de outros estudos com número 
amostral maior, que inclua outras faixas etárias e homens.

            Curso de  Educação Física

EXERCÍCIO EXCÊNTRICO A 130% DE 1RM PROPORCIONA O 
EFEITO PROTETOR DA CARGA PARA EXERCÍCIOS EM 

INTENSIDADES MAIS BAIXAS

Autor: Douglas Sampaio Navarro de Queiroz; Heverton Lima; Mariah  
de Azevedo; Alvaro D. Souza; Pierre Augusto-Silva; Victor M. Curty. 

Galoza

e-mail: doug_sampaio@hotmail.com
FASAP e  ACADEMIA 
ESPAÇO FITNESS

 Palavras-Chaves: Treinamento de força, dano muscular, adaptação, 
 exercício excêntrico, dor.

Resumo: O treinamento que utiliza exercícios preferencialmente com 
ações excêntricas é relatado na literatura como o maior causador de 
danos na estrutura muscular. Os danos ocorrem desde as camadas 
mais superficiais do músculo como sarcolemas e membranas até as 
mais profundas como túbulos t, miofibrilas e cabeças de actina. 
Enquanto a musculatura é alongada, os elementos elásticos agem
 no músculo gerando uma resistência, esta ação é conhecida como 
tensão passiva. Este conjunto de danos causado na musculatura 
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O PODER DO LÍDER NA GERAÇÃO DE TALENTOS
Autores: Ademar Evangelista Octávio         
 COPAPA

e-mail: aeoctavio@yahoo.com.br

Resumo: O presente artigo objetiva demonstrar a necessidade do líder em 
estimular e apoiar os seus liderados, em vista do desenvolvimento de suas 
habilidades que os torne talentos dentro das organizações. Para tanto, 
discutirá a relação entre liderança e talentos, identificará os atributos de um 
bom líder e abordará a importância do treinamento para que sejam gerados 
novos talentos.   Quanto à metodologia utilizada, optou-se por um 
levantamento bibliográfico em artigos científicos, revistas científicas, estudo 
de caso, dissertações de mestrado e teses de doutorado. O grande desafio 
para o administrador na realidade atual é criar um clima propício ao 
desempenho de seus subordinados, especialmente no que diz respeito às 
necessidades de satisfação, autoestima e realização, buscando formação 
de líderes e obtendo resultados constantes para as organizações. É 
imprescindível que o líder saiba reconhecer e identificar os próprios talentos 
antes de contratar novos, pois os talentos existentes já conhecem os pontos 
fortes e fracos da organização. Segundo Santos (2007, p.14), um talento é 
um criador, alguém que quebra regras, inicia mudanças e gera conhecimento. 
Os talentos são os espíritos de uma empresa. Eles abrem à porta do 
conhecimento a todos. A procura por novos talentos tem sido os principais 
desafios dos gestores. O líder tem que servir de base para seus liderados e 
o papel importantíssimo da liderança é descobrir e desenvolver novos 
talentos, por intermédio da orientação, supervisão e motivação. O líder parte 
do princípio que não existe um único estilo de liderança válido para e toda e 
qualquer situação, ou seja, cada tipo de situação requer um estilo de liderança 
diferente para se alcançar a eficácia da equipe de trabalho. Segundo Borges 
(2010) o líder precisa ter flexibilidade na relação com seus liderados alterando 
seu estilo de atuação em função dos aspectos situacionais. O exercício da 
liderança é em função de três variáveis: o líder, os liderados e a situação em 
que se encontram. O bom líder tem que conhecer o comportamento de cada
membro de sua equipe respeitando-os individualmente o seu jeito de ser 
tomando as decisões de forma inteligente e sempre na hora certa, elevando 

Palavras chave: Liderança, Líder, Treinamento e Talentos.
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próprio chão das escolas e do próprio chão das instituições de saúde, 
fazendo com que as políticas setoriais trabalhem de forma integrada, 
constituindo a intersetoriedade. A educação como espaço de construção 
do conhecimento passa a trabalhar junto e não mais sozinha, tendo a 
saúde como principal aliada para questões tão latentes do cotidiano da 
vida das crianças e dos jovens, e a saúde passa a contar com a ajuda 
da educação para termos um país mais saudável no sentido literal da 
palavra.

CIÊNCIAS SOCIAIS

    Curso de  Educação Física

ANÁLISE DA FORÇA DE PREENSÃO DE MULHERES IDOSAS: 
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE FAIXAS ETÁRIAS

Autor: Brunna S. CARDOSO, Rafael PEREIRA, Alex S. ITABORAHY, Marco MACHADO

e-mail: brunna.cardoso@ig.com.br
UNIG

Palavras chave: Envelhecimento, Sarcopenia, Atividade Física, Força de Preensão.

Resumo: A população idosa vem aumentando consideravelmente 
nos últimos anos e com isto as demandas de atenção em saúde 
para esta população devido ao aumento do risco de quedas associada 
à redução da força muscular. A identificação precoce do risco de 
quedas tem sido valorizado em diversos países por permitir a 
implementação de ações preventivas, como a participação em 
programas de atividade física, o que tem sido mostrado um promissor 
instrumento na prevenção da perda da massa e força muscular. 
Desta forma, o presente estudo objetivou identificar o perfil da força 
de preensão, referenciado como um importante preditor da 
funcionalidade de idosos, de indivíduos do gênero feminino da 
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a autoestima, a motivação e a satisfação de todos os liderados. Não importa 
a posição que os líderes estiverem, eles não somente precisam desenvolver 
as próprias competências de lideranças, eles precisam exercer um papel 
essencial na identificação e no desenvolvimento do talento dos outros líderes, 
principalmente dos seus liderados. As organizações que procuram vencer 
têm que ter uma ótima gestão de talentos. Quanto mais cedo às organizações 
desenvolverem métodos para obtenção e fortalecimento de sua base de 
talentos, tanto antes obterá vantagem competitiva e ótimos resultados 
financeiros. Os gestores devem receber treinamentos voltados para 
competência de gestão e de supervisão, o futuro das organizações está nas 
mãos dos talentos desenvolvidos. Os talentos da geração de hoje poderão 
ser os líderes no futuro.

    Curso de  Administração

A DESBUROCRATIZAÇÃO COMO FATOR EMPREENDEDOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Autores: Alexandre Barbosa Machado          

e-mail: abmachadoflores@ig.com.br

FASAP e PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MIRACEMA

Palavras chave: Empreendedorismo, Desburocratização, Administração, Sociedade

Resumo: Objetivando mostrar a importância do empreendedorismo no setor 
público e considerar a desburocratização como fator primordial para a melhoria 
da gestão focada nas demandas da sociedade, o  empreendedorismo na 
administração pública surge em oposição ao modelo burocrático tradicional. 
Sendo que o  governo empreendedor visa atender aos cidadãos como clientes 
que possuem necessidades e exigências a serem atendidas. Para ser um 
gestor público empreendedor é necessário muito mais do que pensar como na 
administração privada. É necessário entender as particularidades do setor 
público e principalmente as suas dificuldades e limitações. No entanto, deve o  
empreendedor público entender que suas ideias inovadoras terão que passar 
pelo crivo jurídico e pela liberação de recursos. O administrador público para ser 
empreendedor deve ter consciência no trato com o dinheiro público, sabendo 
trabalhar e planejar com poucos recursos agregando valor a coisa pública. Desta 
maneira, para que se tenha uma modernização administrativa é necessário uma 
a mudança de conduta do gestor público, da forma de gerir o dinheiro público a 
atuação das políticas públicas e seu comportamento frente aos cidadãos.
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pelo próprio Ministério da Saúde, onde no ano de 2002 lançou um 
Guia Referencial a fim de romper a fragmentação das ações e 
promover uma intersetorialidade, cooperação e universalização das 
políticas. A educação assumiria um papel central, como disseminadora 
dessas ações e aquela que passaria a dialogar com todas as outras 
instâncias. Passou-se a estabelecer objetivos comuns e o trabalho 
coletivo começou a ganhar espaço. Elencar todos os benefícios deste 
trabalho que envolve grande parte da sociedade civil seria uma ousadia 
de nossa parte, iremos enfatizar o que diz respeito apenas a educação 
e a saúde que é o nosso foco principal e onde as outras instâncias não 
deixam direta ou indiretamente de fazer parte de uma única grande teia. 
Através de uma análise documental, vimos um crescente aumento a 
partir de 2002, de políticas para a saúde voltadas para a infância, aliás, 
o próprio Guia Referencial do Ministério da Saúde ressaltava um trabalho 
a favor da infância, entendendo ela como primeira etapa de nossas vidas, 
merecendo uma maior atenção e um olhar mais sensível no que diz 
respeito a sua saúde, utilizando como base legal e fazendo obedecer a 
própria redação do ECA (1992), onde traz  a informação de que toda 
criança tem como direito subjetivo à vida e a saúde, “mediante a 
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento harmonioso, em condições dignas de existência”. E a 
própria Constituição de 1998. A educação brasileira regulamentada por 
sua Lei de Diretrizes Bases (9394/96) começa a conceber programas de 
saúde tão conhecidos por nós nos dias de hoje, como “Saúde Bucal” e 
“Programa Saúde na Escola”, onde a educação vai além dos muros da 
escola e a saúde esteja, de fato, garantida e concebida aonde quer que 
estivermos.  Nesta lógica, entender que saúde é questão de educação, 
demanda um trabalho ainda mais árduo por parte dos profissionais 
destas áreas. Destaco aqui o papel do enfermeiro como disseminador 
de informações relevantes de saúde na educação. Inverter a lógica 
cristalizada do enfermeiro apenas dentro de hospitais e postos de saúde 
se torna primordial, onde o mesmo passa a ser o canal que leva tensões 
e questões da educação para a saúde e vice versa. Na pesquisa 
documental que nos detemos, pegando documentos legais como a CF 
de 1988, o ECA de 1992, a LDB (939496), a lei n. 8.080/90 do SUS, 
programas de saúde e demais políticas intersetoriais, podemos perceber 
a possibilidade de se trabalhar de uma forma mais fácil, cooperativa, 
dialógica, prática, trocando informações técnicas e fazendo emergir 
ainda mais políticas e ações concretas, partindo acima de tudo do 
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    Curso de  Administração

O IMPACTO DA LIDERANÇA FEMININA NO MERCADO DE TRABALHO

Autor: Hannah Cabreira Andrade; Patrícia Viana Costa.

 e-mail: hannah.andradee@gmail.com   

Palavras  chave:  Mu lhe r ;  Mercado  de  t raba lho ;  L ide rança .

Resumo: O presente estudo representa uma análise da evolução feminina 
no mercado de trabalho, isto é, as mudanças do seu trabalho, habilidades 
que se encaixam no seu novo perfil profissional, suas principais características 
no ambiente organizacional, a discriminação salarial sofrida, os avanços na 
caminhada profissional e a conquista pela liderança. As mulheres sempre 
foram criadas com a crença da família, durante muito tempo eram vistas 
como responsável somente pela criação e educação dos filhos, antigamente, 
elas não precisavam e nem poderiam ganhar seu próprio dinheiro, muito 
menos conquistar sua estabilidade financeira. O grande dilema é de como as
mulheres podem ser mais valorizadas e incentivadas a atuar profissionalmente 
sem perder suas características peculiares femininas, muitas delas deixam a 
maternidade de lado para obterem sucesso na carreira profissional. O trabalho 
tem como objetivo geral ressaltar e evidenciar a atuação da mulher no mercado 
de trabalho e os impactos causados na vida social, e os objetivos específicos 
são apresentar sua evolução no mercado de trabalho, as dificuldades e 
conquistas encontradas no exercício de suas atividades profissionais e as 
habilidades e características da liderança feminina. O estudo foi conduzido por 
meio de uma pesquisa bibliográfica realizada em artigos e revistas científicas, 
estudo de caso, dissertações de mestrado e teses de doutorado. A inserção 
feminina no mercado de trabalho iniciou quando as mulheres passaram a 
assumir a posição dos homens na vida profissional e nos negócios da família. 
Desde então algumas leis foram criadas em benefício feminino, como a licença 
maternidade e a Lei Maria da Penha, mas, não foi o suficiente para acabar com 
as explorações. Pode-se dizer também que a maioria das mulheres ou residiam 
em zonas rurais ou trabalhavam em suas próprias casas. Na década de 1940, 
iniciou o processo de industrialização e houve um crescimento do trabalho 
feminino, mas somente em 1990 que sua participação no mercado de trabalho 
se fortaleceu. Depreende-se que as mulheres estão se destacando cada vez 
mais em suas atuações, se dedicando, se especializando e assumindo cargos 
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família na vida escolar da criança e do adolescente; Pesquisar 
estratégias que contribuam como alternativa para minimizar a 
indisciplina na sala de aula. A metodologia utilizada foi a revisão de 
literatura, buscando as concepções conceituais de diversos autores 
em livros, artigos, dissertações e teses. Dentre os autores de maior 
relevância, destacam-se: Aquino (1996), Tiba (2013), Furlani (1995), 
Vinha (2009) e Freire (1997). O presente estudo identificou que as 
causas da indisciplina são variadas, no entanto, é mais intensa em 
casos em que os pais não participam da do aluno no contexto 
escolar. No mais, a problemática da indisciplina possui solução, 
basta que haja a interação entre escola e família. A indisciplina 
escolar, por ter diversas causas, deve ser trabalhada de diversas 
formas. 

        Curso de  Enfermagem

O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
 INTERSETORIAIS EM FAVOR DA SAÚDE

Autor: Dislaine Bernardes dos Santos Motta; Diones Bernardes dos 
Santos Motta; Enoghalliton de Abreu Arruda

e-mail: dislainemota@gmail.com 

Palavras chave: Políticas Intersetoriais, Saúde, Educação...

FASAP

Resumo: Muito se discute sobre o papel que a educação assume em 
nossas vidas, perpassando todas as necessidades que a sociedade a 
impõe. Nesse sentido, a escola passa a ser, nas palavras expressas 
por NÓVOA (2011), “ma escola transbordante”, ou seja, uma escola 
com excessos de missões, onde a mesma assume fragilidades, 
mostrando a necessidade de um maior apoio por parte dos diferentes 
níveis e esferas de governo como, por exemplo, saúde, assistência 
social e segurança, a fim de integrar ações, programas (políticas) que 
vise o bem estar do cidadão, buscando a melhoria, entendendo o 
indivíduo como um ser integral em todas suas necessidades, partindo 
de uma visão holística mais sensível. Percebe-se, portanto, uma 
urgência na implementação de Políticas Intersetoriais já pensadas 
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estratégicos nas organizações, mas ainda sofrem preconceitos e possuem o 
salário inferior ao dos homens. É importante ressaltar que muitas delas deixam 
de ser mães para se dedicarem ao trabalho, e quando a maternidade acontece, 
elas passam por dificuldades, sofrem discriminação e são impedidas de 
realizarem seus projetos, pois precisam se dedicar aos filhos e na maioria das 
vezes não encontram pessoas de confiança para adquirir seu papel em casa. 
Foram muitos os desafios, preconceitos e conquistas ao longo dos anos. A 
classe feminina vem provando suas competências com profissionalismo, 
habilidade de trabalho em equipe e criatividade. Melhor que isto, ela está 
rompendo as barreiras do preconceito e ganhando um espaço cada vez maior 
no mercado. A liderança está sendo conquistada aos poucos, as características 
femininas estão se destacando em meio as organizações e se tornando um 
diferencial. Com a mudança cultural que vem acontecendo lentamente, está 
sendo cada vez mais comum encontrar mulheres assumindo o papel de 
líder. Com as diferenças entre lideranças masculinas e femininas, ambas 
estão focadas na evolução de suas equipes e respectivamente de suas 
organizações. Novos estilos próprios de liderar estão sendo criados, já 
que não basta ter somente domínio técnico, é necessário interagir com 
pessoas e ser competente no que faz para se destacar no concorrente 
mercado de trabalho. E com toda essa evolução em relação à liderança, 
as empresas estão usando como vantagem competitiva o que antes 
eram consideradas fraquezas femininas, estão agregando maior delicadeza, 
intuição e versatilidade aos seus processos de gestão, tornando-as mais 
completas e complementares, e as mulheres, estão cada vez mais 
importantes nas organizações, obtendo melhores resultados e se tornando 
ainda mais competitivas. 

FASAP

    Curso de  Administração

AJUDA MÚTUA: UMA PRÁTICA DE RELACIONAMENTO NAS ORGANIZAÇÕES
Autor: Jeuziane Duarte Lamim

e-mail: jeuziane@gmail.com 

Palavras chave: Ajuda Mútua, Relacionamento Interpessoal, Trabalho em Equipe.

Resumo: O presente artigo objetiva discutir a importância das relações 
interpessoais no âmbito das organizações tanto para os indivíduos quanto 
para as organizações, no que diz respeito à produtividade, qualidade de 
vida no trabalho e efeito sistêmico. Quanto à metodologia utilizada, optou-se 
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        Curso de  Enfermagem

INDISCIPLINA ESCOLAR: ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA 
O TRABALHO DOCENTE

Autor: Luciene de Fátima Barrados Silva; Patrícia Viana Costa

e-mail: lucienebarrados_fasap@hotmail.com

Palavras chave: Indisciplina, Aluno, Escola, Família, Estratégias.

Resumo: A indisciplina tem se tornado um grande problema 
enfrentado pelos educadores nos dias contemporâneos. Vinha 
(2009) aponta que a criança nasce com total ausência de regras, 
sem a percepção do certo e/ou errado, porém, o autor ainda aponta 
que no próprio desenvolvimento da criança, ela passa a “pedir ” 
regras, perguntando o que pode ou não pode, o que é a construção 
da moralidade do indivíduo. Portanto, mesmo sendo um problema 
multifatorial, se o aluno não possui a noção de moralidade, ele 
acabará tendo problemas com a indisciplina. Esse problema também 
pode estar diretamente relacionado ao professor, pelo relacionamento 
entre professor e aluno. Nesse contexto, dever-se-ia ressaltar que, 
múltiplos fatores estão associados à indisciplina e, a realidade a qual 
o aluno está inserido influencia diretamente no aumento desse 
problema. A família não deve transferir a difícil tarefa de educar 
exclusivamente para a escola, devendo a mesma acompanhar e 
participar do processo educacional do aluno e, por sua vez, a escola 
não deve se isentar da tarefa de participar de educação de seus 
alunos, esse é de fato o papel da escola, muitas regras, valores e 
atitudes são ensinados nas escolas e interiorizado pelos alunos. A 
presente pesquisa visou ampliar os conhecimentos sobre como se 
deve trabalhar a indisciplina no âmbito da sala de aula e da própria 
escola, entendendo os motivos que contribuem para o surgimento 
de tal problema e buscando alternativas para minimizar seus 
malefícios no processo educacional. A questão norteadora que deu 
o escopo e o fausto dessa pesquisa é: Qual o motivo para aumento 
da indisciplina, e quais as estratégias que podem reduzir seu impacto 
na sala de aula? Os objetivos que conduziram o presente estudo 
foram: Identificar as causas que levam o aluno a se comportar de 
forma inadequada; Compreender a relevância da participação da 
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por uma pesquisa do tipo exploratória por meio de levantamento bibliográfico, 
pesquisa em artigos científicos, artigos de revistas científicas, estudo de caso, 
dissertação de mestrado e tese de doutorado. A opção pelo método de 
pesquisa ora esboçado se deu com base na formulação do problema de 
pesquisa e nos objetivos propostos no trabalho. Há várias razões para acreditar 
que o relacionamento interpessoal é crucial no ambiente corporativo, entretanto, 
alguns profissionais encontram dificuldade de desenvolver este tipo de habilidade. 
O indivíduo ao ser inserido em uma equipe de trabalho apresenta diversas 
necessidades interpessoais, tais como: a de ser aceito pelos outros membros; 
de responsabilizar-se pela existência e manutenção da equipe; de ser 
valorizado; e principalmente de ser respeitado pelos membros da equipe. O 
alicerce para que essas necessidades sejam alcançadas, é o respeito mútuo. 
Para ser efetivo no mundo corporativo, é necessário construir relações sólidas 
com os colegas de trabalho e para que isso aconteça o indivíduo precisará 
desenvolver suas habilidades de relacionamento interpessoal e mudanças de 
atitudes, tais como: as pessoas precisam buscar o seu autoconhecimento; se 
interessar pelo outro, em vez de ter como ponto de partida ele mesmo; se 
colocar no lugar do outro (empatia); expressar as suas opiniões de forma clara 
e direta sem ofender o outro (assertividade); aprender a ouvir afim de 
compreender e recebem as informações para escolher melhor a sua própria 
reação; ter humildade; ser ético; cordial; solidário; ter iniciativa; aprender a 
gerenciar suas emoções; além de respeitar e abraçar as diferenças individuais, 
fazendo com que cada interação com o outro seja entendida como se ele fosse 
um cliente a ser conquistado. O trabalho em equipe é um dos conceitos mais 
valorizado no ambiente profissional atual. Ter habilidade para desenvolver 
trabalhos em equipe tem sido uma das competências mais exigidas nos 
processos de seleção de pessoal nas organizações. Trabalhar em equipe 
significa criar um esforço coletivo para resolver um problema, são pessoas que 
se dedicam a realizar uma tarefa visando concluir determinado trabalho, cada 
um desempenhando uma função específica, mas todos unidos por um só 
objetivo, alcançar o tão almejado sucesso. A atividade em equipe deve ser 
entendida como resultado de um esforço conjunto e, portanto as vitórias e 
fracassos são responsabilidades de todos os membros envolvidos. No trabalho 
em equipe, cada membro sabe o que os outros estão fazendo e reconhecem sua 
importância para o sucesso da tarefa. Os objetivos são comuns e as metas 
coletivas são desenvolvidas para ir além daquilo que foi pré-determinado. O 
trabalho em equipe possibilita trocar conhecimentos e agilidade no cumprimento 
de metas e objetivos compartilhados. Na sociedade em que vivemos, o trabalho 
em equipe é muito importante, pois cada um precisa da ajuda do outro, portanto 
pode-se concluir que por mais conhecimento técnico e talento que o profissional 
possa ter, é preciso considerar que sozinho ele terá dificuldades de solucionar
todos os problemas que surgem no dia-a-dia do seu trabalho, daí a importância 
de entendermos o poder da ajuda mútua, sempre lembrando de que líderes e 
equipes superam crises quando se unem.
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e enfermidades. A Ginástica Laboral leva o trabalhador a melhorar 
sua coordenação motora, sua consciência corporal e seu equilíbrio. 
Por meio de atividades físicas, movimentos bloqueados pela tensão 
do ambiente trabalhista vão se liberando, levando à pessoa a obter 
a sensação de um corpo mais relaxado. Fazendo com que exista 
uma economia de gasto de energia dos trabalhadores e minimizando 
dessa forma os vícios posturais. (COIMBRA, 2013). Assim, Daniellou 
(1996) ainda destaca que, no contexto da Ginástica Laboral, o caráter 
deve ser multidisciplinar, onde diversos profissionais da saúde 
participam do processo de desenvolvimento e construção do 
conhecimento, visando o mesmo objetivo: o bem-estar dos 
trabalhadores e eficácia dos processos produtivos; a adaptação no 
ambiente de trabalho a quem nele está inserido; transformação no 
contexto de trabalho, com ênfase para o conforto e prevenção de 
agravos à saúde do trabalhador.

 
Levando em conta a Ginástica Laboral na vida do trabalhador, 
apresentada neste estudo, pode-se ressaltar os inúmeros benefícios 
que a ginástica laboral pode proporcionar para o empregado, visto 
que, além da prevenção de doença e promoção de saúde, este se 
sente valorizado pela preocupação da empresa com seu bem-estar. 
Quanto à execução dessa prática, vemos a participação de uma 
equipe de saúde multiprofissional, sendo de grande destaque a 
atuação do profissional de educação física e, mais recentemente, a 
presença do Enfermeiro, atuando em caráter complementar, bem 
como outros profissionais. A metodologia utilizada no presente estudo 
foi a revisão de literatura. Dentre os autores pesquisados para o 
embasamento teórico, destacam-se: ALVAREZ (2002); FAYOL (1964); 
MENDES (1995); COIMBRA (2013); CANETE (1996); DANIELLOU 
(1996) e VARELETTO (2013).  Vimos que no cenário nacional 
esperamos que novas empresas comecem a aderir à prática da 
Ginástica Laboral e, valorizando, nesse contexto, a prática 
interdisciplinar, visto que elas também saem ganhando vários 
benefícios.

 Para o enfermeiro desempenhar 
plenamente o seu papel, primeiramente ele deve conhecer o local de 
trabalho e a dinâmica da rotina laboral deste trabalhador, como a 
duração da jornada de trabalho, forças exercidas, execução e 
frequência de movimentos repetitivos, identificação da musculatura 
e segmentos do corpo mais utilizados, existência de sobrecarga 
estática, formas de pressão de chefias, exigência de produtividade, 
existência de ambiente estressante, insatisfações, falta de 
reconhecimento profissional para poder executar medidas necessárias 
para a realização correta da pratica abordada (VALERETTO, 2013).
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O INDIVÍDUO TRABALHA COMO FOI SOCIALIZADO
Autor: Jane de Souza Teixeira 

e-mail: janeteixeira49@gmail.com

Palavras chave: Socialização, Realização Profissional, Família.

Resumo: A partir da releitura dos grandes clássicos da sociologia como Marx, 
Weber, Durkheim, e de sociólogos da atualidade como Nobert Elias e Pierre 
Bourdieu, existem várias formas de compreender esse indivíduo e sua relação 
com a sociedade. Para Marx o indivíduo deve ser analisado de acordo com 
suas condições e situações sociais, o sociólogo Durkheim visualiza a sociedade 
como a criadora das leis e que conduz a construção da consciência coletiva, o 
estudo de Weber se aproxima do entendimento do indivíduo a partir de suas 
ações, e Nobert Elias defende que é impossível entender indivíduo separado da 
sociedade e o conceito de habitus trabalhado por Bordieu corrobora com sua 
teoria. A partir dessa revisão teórica da sociologia que contextualiza a relação 
do indivíduo e a sociedade pode-se identificar que a socialização é um dos 
componentes da aprendizagem a qual o indivíduo é submetido e que influenciam 
toda a sua vida. Pesquisas realizadas por McLelland chamam a atenção para a 
busca da realização profissional como um tipo de aprendizagem sofrida na 
infância e o que o indivíduo busca satisfazer na vida adulta, na qual a base de 
sua teoria afirma que cada pessoa tem um nível de necessidade diferente: 
necessidade de realização, necessidade de afiliação e necessidade de poder. 
Dentro dessa linha da aprendizagem a pesquisa de cunho sociológico tem 
como objetivo identificar o grau de realização profissional dos profissionais 
recém formados no ensino superior do curso de direito, com base no processo 
de socialização primária. Esse estudo tem como objetivos específicos: mapear 
o perfil dos alunos que terminam o curso superior de direito, em seguida com 
base em uma amostragem estatística compreender a relação familiar dos 
estudados e seu processo de socialização primária realizando entrevista 
estruturadas com os alunos e seus familiares. O questionário a ser aplicados 
ainda encontra-se em fase de elaboração mas tem como principais aspectos 
a serem abordados: os motivos que conduziram esse aluno a ingressar na 
universidade, se existe apoio por parte da família, como essa família entende 
o ensino superior e identificar a colocação profissional desses recém formados 
e seu grau de realização profissional. A pesquisa encontra-se em fase de 
adequação para ser apresentada a diretoria da faculdade o qual a pesquisa 
pretende ser aplicada

 FASAP
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GINÁSTICA LABORAL: EVOLUÇÃO, BENEFÍCIOS AO 
TRABALHADOR E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL QUE A DESENVOLVE

Autor: Mariana de Figueiredo Tostes Guedes; Karollyne de Oliveira Duarte 
Gonçalves; Cirilo Santiago Ferreira.

e-mail: nanaftg@hotmail.com

        Curso de  Enfermagem

FASAP

Palavras chave: Ginástica Laboral, Bem-estar, Interdisciplinaridade.

Resumo: O homem contemporâneo está cada vez mais sem tempo 
para si mesmo, para se exercitar ou manter algum tipo de prática 
saudável que desempenham as funções de manutenção da saúde 
e prevenção de doenças. Este estudo vem apresentar a motricidade 
aplicada na vida dos trabalhadores, sendo nessa modalidade 
conhecida como Ginástica Laboral ou ergonomia, considerando que 
vários autores percebem e apontam, em comum, os benefícios que 
essa prática proporciona para a saúde do trabalhador e sua qualidade 
de vida. Segundo Alvarez (2002) e Oliveira (2003), a Ginástica 
Laboral consiste na prática de exercícios físicos no próprio local de 
trabalho, agindo em caráter preventivo e terapêutico. No início dos 
tempos o ser humano utilizava de ferramentas rudimentares e o
trabalho dependia do esforço físico para ser realizado, isso fazia com 
que o trabalhador estivesse sempre em movimento. Com a chegada 
da Revolução Industrial e o surgimento de máquinas essa realidade 
mudou, as máquinas substituíam os trabalhadores e esses eram 
colocados em linhas de montagens, onde o trabalho se tornava 
repetitivo e monótono (FAYOL, 1964). Neste contexto, várias 
situações de morte ou adoecimento dos trabalhadores são expostas, 
como demonstrado por Mendes (1995), que como sendo um tipo de 
epidemia, tanto no contexto das doenças ocupacionais clássicas 
como as pneumoconioses e intoxicações químicas, outros tipos de 
doenças do trabalho, nesse contexto, temos exemplos de Lesões 
de esforço repetitivo/ Distúrbio Osteomusculares Relacionadas ao 
Trabalho (LER/DORT). A Organização Mundial de Saúde (OMS), 
em 1945 conceitua a saúde como não sendo somente a ausência 
de algum tipo de patologia, mais sim como um estado de completo 
bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções 
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A ESTRATÉGIA DO OCEANO AZUL COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO DE MERCADO

Autor: Juliani M. Rohen Gualberto 

e-mail: julianirohen@hotmail.com 

Palavras chave: Estratégia, Mercado, Desenvolvimento.

Resumo: A complexidade do mercado disputado pelas organizações exige, 
das mesmas, estratégias que apontem diferenciais competitivos capazes de 
assegurar um bom posicionamento no mercado, além de vantagens em 
relação aos concorrentes, aumento de Market Share e ainda garantia de 
rentabilidade. Os inúmeros desafios enfrentados pelas empresas na busca 
constante pelo desenvolvimento ou mesmo pela sobrevivência tem 
alimentado o interesse por modelos de gestão que permitam que suas 
metas sejam alcançadas. O presente trabalho relaciona os anseios da 
Gestão Estratégica de Negócios à desafiadora Estratégia do Oceano Azul 
desenvolvida por Chan Kim e Renée Mauborgne. Os autores, através de 
uma curiosa metáfora estabelecida entre águas vermelhas, que representam 
o mar sangrento da concorrência acirrada e águas azuis que indicam a 
existência de um mercado ainda não explorado, abordam ações estratégicas 
com o intuito de revolucionar o modelo de gestão adotado pelas organizações. 
A teoria trabalha a descoberta de novos aspectos na leitura de velhas verdades 
não questionadas, repensando cultura, valores e teorias já consagradas pelo 
mercado, procurando ampliar a visão sobre o mercado e o potencial de 
expansão da empresa sem se restringir ao seguimento de atuação delimitado 
pela empresa até o momento em questão. A Estratégia do Oceano Azul destaca, 
em sua essência, objetivos estratégicos como, romper as fronteiras da 
competição, criar mercados inexplorados, tornar a concorrência irrelevante, 
romper o trade-off Valor-Custo, além de questionar a estratégia da 
segmentação. Esse projeto consiste no detalhamento da Estratégia, 
garantindo ao grupo de alunos do curso de Administração da Faculdade 
Santo Antônio de Pádua, participantes do minicurso do VIII Simpósio, a 
compreensão dos aspectos abordados pela teoria, os efeitos dos movimentos 
estratégicos na gestão das organizações, os modelos de aplicação prática 
da mesma, a exemplo do Cirque du Soleil, identificação da nova curva de 
valor, bem como, o desenvolvimento de uma visão estratégica capaz de 
identificar oportunidades no mercado, relacionadas, principalmente, ao 
cenário das  micro e pequenas empresas.
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serviços funcionam de forma regionalizada. A Atenção Primária a 
Saúde surgiu com uma forma para melhorar e organizar a assistência 
prestada aos indivíduos brasileiros pelo SUS e é o ponto de partida, 
ou seja, a porta de entrada para a população ter o acesso adequado 
ao sistema de saúde pública, eliminando qualquer tipo de barreiras, 
sejam elas: culturais, organizacionais, financeiras e geográficas 
(STARFIELD 2002). O Enfermeiro tem relevante papel frente a Atenção 
Primária à Saúde, visto que suas atribuições se caracterizam pelo 
cuidado, tanto no âmbito individual como coletivo, através da consulta 
de enfermagem, diagnóstico e tratamento, além de sua importância 
na educação em saúde, como prevenção à doenças e agravos à saúde, 
como as diferenças que existem entre os seres humanos, tais como: 
a linguagem, doenças, vestuário, religião e suas tradições de maneira 
geral. Dessa forma, o presente estudo visa refletir sobre o processo que 
se institui entre as diferenças do contexto de etnia, gênero e diversidade 
cultural e o processo de educação em saúde em Unidades Básicas de 
Saúde. O terno etnia é empregado, segundo Cashmore (2000), em 
alguns estudos para diferenciar as características de um grupo biológico 
e culturalmente homogêneo do outro em uma sociedade, cada grupo 
possui fatores sociais, tradições, crenças e religiões diferentes. Já o 
termo Gênero refere-se a identidade adotada por um indivíduo, como 
um conjunto de representações sociais e culturais elaboradas através 
das diferenças biológicas do sexo (CARLOTO 2001). Por outro lado, 
Santos (2003), ressalta que no Brasil, a diversidade existe desde a 
época do seu descobrimento, sendo um país miscigenado, as 
características de seu povo se encontram no enfoque onde há cada vez 
mais a mistura de culturas entre seus povos, que é chamada de 
diversidade cultural e está ligada aos termos pluralidade e 
multiculturalismo. A diversidade engloba as diferenças que existem entre 
as pessoas, tais como a linguagem, danças, vestimentas e tradições. 
Os objetivos específicos desse trabalho foram: Demonstrar como o 
enfermeiro pode lidar com a diversidade cultural da população; Identificar 
as contribuições das Unidades Básicas de Saúde frente às interfaces da 
diversidade e Enfatizar as necessidades individuais do usuário inserido 
na população assistida, considerando as diversas etnias, gêneros e 
diversidade cultural regional. Conclui-se dessa forma que a arte de 
cuidar é o fator primordial da enfermagem e que tais profissionais estarão 
a todo momento lidando com a diversidade de culturas que existe no nosso 
país, com características que podem identificar as diferenças, em todo 
contexto, na população assistida.
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OS PASSOS DO MARKETING
Autor: Igor Tabai  

e-mail: igortabai@gmail.com
FGV

Resumo: Um bom plano de marketing não precisa, necessariamente, ser 
um documento extenso, mas é essencial que o empreendedor registre quais 
ações deram certo ou não. Alguns empreendedores têm um feeling e bom 
senso para montar o seu próprio plano. Entretanto, o acompanhamento de 
um especialista para elaborar as estratégias é recomendável. Equipes de 
marketing consistem em uma variedade de funcionários, todos eles 
compartilham um objetivo comum em prol de promover a marca da empresa.
Os membros da equipe de marketing precisam trabalhar em conjunto, 
encontrar uma maneira de criar o interesse em seus produtos e serviços da 
empresa. Eles trabalham em muitos segmentos e são instruídos para segurar 
papéis importantes no sucesso da sua empresa. Todos precisam estar em 
sintonia com o que está na moda, e consideravelmente inovador em seu 
trabalho. Além dos 4 Ps de marketing – Produto, Preço, Praça e Promoção – 
serem itens mandatórios para qualquer planejamento de marketing, outros 
pontos são muito importantes e não podem ser esquecidos. Analise o ambiente 
de marketing: avaliar quais são os fatores externos e internos que podem 
influenciar a sua empresa. Saber seus pontos fortes e fracos é fundamental 
para o empreendedor, bem como, seu capital de investimento. Caso contrário, 
o plano pode não se sustentar a longo prazo. Entenda quem são os seus 
clientes: esse ponto é primordial e imprescindível em um bom planejamento. 
Saiba a fundo quem é seu público alvo. Vale lembrar que público alvo não 
necessariamente é o consumidor. Analisar o mercado também é importante, 
prestando atenção nas demandas, no potencial, na previsão de taxa de 
crescimento e de participação. Analise os seus concorrentes: avalie de maneira 
detalhada quem são e quais são os objetivos dos principais players de seu 
mercado. Defina suas estratégias e ações: primeiramente, é necessário 
estabelecer o objetivo do plano. Por exemplo, se o empreendedor deseja 
aumentar o número de vendas, ele precisa entender de onde vem o faturamento 
de suas vendas e avaliar se o ideal é fazer com que os clientes comprem com 
mais frequência ou se a chave é buscar novos consumidores. Estabeleça um 
cronograma: o monitoramento da duração de cada ação, os resultados e os 
recursos necessários que foram utilizados devem ser colocados no papel. 
Quando você não tem isso registrado, fica difícil avaliar o que deu certo e o 
que deu errado. O planejamento de marketing auxilia no controle de gastos 
e no registro de ações para aumentar o número de vendas, por exemplo. 
Independente do tamanho de seu negócio, ter um bom plano de marketing 
ajuda a valorizar a sua empresa.

Palavras chave: Plano de Marketing. Estratégia. Mercado. Consumidor. Investimento.
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saúde, essa teoria é muito usada devido à vivência dos mesmos 
em atividades multiprofissionalizantes, como no ensino técnico e 
superior, fazendo com que os estudantes obtenham uma visão crítica 
sobre a profissão a ser seguida. O objetivo geral do presente estudo 
é abordar o reconhecimento do profissional de enfermagem de forma
 específica na sua atuação como docente, propondo, portanto, os 
seguintes objetivos específicos: Desenvolver uma visão crítica sobre 
a educação multidisciplinar na educação básica, mostrar o grau de 
experiência e de qualificação do profissional de enfermagem e 
despertar o desejo ao aluno a se interessar pela docência. O 
presente estudo foi realizado através da revisão de literatura, no 
qual Fonseca (2002), diz que são levantamentos de referências 
teóricas analisadas e publicadas por meios de conhecimento como 
páginas e web sites, livros, artigos científicos, entre outros. Dentre 
outros autores, Alves (2007), Oliveira et al (2009), Gerhardt (2009) 
e Santos (2005) foram utilizados como fontes para a pesquisa. 
 Considerando que a enfermagem é uma área de grande diversidade, 
onde os profissionais possuem a escolha de trabalhar da forma que se
 identifica. Nos dias atuais, a docência está sendo, por vez, a escolha 
de muitos profissionais da área da saúde, podendo capacitar novos 
profissionais para um futuro promissor.

        Curso de  Enfermagem

ETNIA, GÊNERO E DIVERSIDADE CULTURAL NAS INTERFACES 
DA ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Autor: Elisiane Riberto de Carvalho; Enoghalliton de Abreu Arruda

e-mail: elisiane.rc22@hotmail.com FASAP

Palavras chave: Enfermagem, Estratégia Saúde da Família, Diferenças.

Resumo: O Brasil possui, em todo seu território, uma grande 
variedade de cultura, que teve início com sua colonização, onde junto 
com os povos, vieram suas bagagens culturais, o que reflete no fato 
de encontrarmos uma enorme riqueza cultural e étnica em nosso 
país e, ainda hoje fica claro as dificuldades enfrentadas por 
profissionais das mais diversas áreas no que tange às adversidades.
O Enfermeiro, por sua vez, enfrenta o mesmo problema sociocultural. 
Nessa lide, esses profissionais atuantes na Atenção Primária à Saúde 
precisam estar preparados para prestar assistência no contexto das 
diferenças encontradas em um mesmo local, uma vez que esses  
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DO BRIEFING À CRIAÇÃO

 

Palavras chave: Processo criativo. Etapas. Publicidade e Propaganda. Criação.

Autor: Romulo Barros 

e-mail: romulobarros21@gmail.com

FACULDADES INTEGRADAS 
TEREZA D'ÁVILA

Resumo: O artigo apresenta uma reflexão sobre o processo criativo em 
Publicidade e Propaganda. Tem o intuito de desmitificar a visão deturpada 
da ideia de que a criação publicitária é apenas resultado do talento nato 
dos profissionais que estão inseridos neste contexto criativo. Para tanto, 
será evidenciado que o processo de criação não é uma espécie de mágica 
da transformação de dados frios do briefing em uma mensagem capaz de 
despertar a atenção, promover interesse, provocar o desejo e mobilizar uma 
ação por parte do consumidor final. Sendo assim, o projeto procura destrinchar 
cada etapa do processo de criação, dando a elas uma nova releitura e 
mostrando novos pontos de vistas a partir do que já foi apresentado por outros 
autores: Análise de informações combina dados, e as informações do 
briefing, que funcionam como imputs para o profissional de criação. Depois 
vem a fase de identificação de problemas e é a questão a ser resolvida que 
incita a mente a encontrar soluções. A fase de incubação é o momento em que 
informações e problemas são cruzados e processados mentalmente. A etapa 
aquecimento é a fase produtiva da mente, onde deve ser apresentado o maior 
número possível de soluções para o problema (A técnica do brainstorm é uma 
das formas utilizadas para fomentar a produtividade da mente). É na etapa da
iluminação que a melhor ideia é identificada. E por último e não menos 
importante, a etapa da elaboração, onde é visto a viabilidade de implantação 
da ideia, e o impacto junto ao público-alvo. Esse caminho estabelecido para o 
processo criativo permite clareza dos vários fatores envolvidos na criação 
publicitária, e ainda mais, ao desfazer a visão errônea que se tem sobre criar. 
E ainda deixa evidente o profissionalismo do criativo. O amador poderá até 
criar, mas será incapaz de justificar suas escolhas, diferentemente do 
profissional, que se comporta como um estrategista, manipulando o verbal e o 
não verbal.  E assim mostrar que o processo é muito mais heurístico do que 
algorítmico, e que é fruto de sua negociação com o mundo a partir do 
conhecimento adquirido e observado. Por isso, o processo criativo é fruto da 
negociação do criativo com o mundo, e não fruto de simples obsessões, pois 
as ideias são a reunião de fragmentos do conhecimento adquirido.  A partir 
desta reflexão poderemos identificar e reconhecer o processo de criação, a 
ação estratégica do criativo e que ele não nasceu pronto, mas que sua 
formação se dá ao longo de suas experiências. 

EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS 
DE ENFERMAGEM PARA ATUAÇÃO NA DOCÊNCIA

        Curso de  Enfermagem

Autor: Jéssica Silva Xavier; Amanda de Oliveira Silva; Aline Gonçalves 
Mota; Arandir de Souza Carvalho

e-mail: jehsxavier@gmail.com
FASAP

Palavras chave: Capacitação Profissional, Docência em Enfermagem, Formação.

Resumo: No Brasil, a formação pedagógica possui diversas 
especializações, no qual inclui a oportunidade de profissionais, 
incluindo os enfermeiros com bacharelado, atuarem de forma 
especifica em instituições educacionais como graduação e curso 
técnico de enfermagem. Porém, os pré-conceitos dados sobre os 
profissionais de enfermagem são que eles devem somente atuar na 
assistência e promover educação em saúde. Sendo assim, o presente 
estudo teve como base o esclarecimento sobre a precariedade de 
enfermeiros com licenciatura na atuação em educação básica e 
promover o conhecimento geral sobre essa profissão. Num país aonde 
a tecnologia, juntamente ao conhecimento teórico, vem tendo uma 
abrangência qualitativa e quantitativa no mercado de trabalho, onde 
o ser humano necessita ter o discernimento na procura por se qualificar 
cada vez mais através de ensinos, estudos e diversas pesquisas, um 
enfermeiro precisa estar em conhecimento contínuo sobre as 
mudanças que ocorrem na saúde, porém, também podem se atualizar 
e atuar como profissional educador nos diversos níveis de educação, 
desde a educação básica até a graduação. A capacitação é uma das 
vertentes mais utilizadas para a resolução de problemas numa 
instituição. Uma aprendizagem digna ocorre por meios de ações 
planejadas onde promove um fortalecimento nas suas respectivas 
funções, seja conhecimento teórico ou prático. Segundo Paschoal 
(2007), a educação permanente consiste num aprendizado que 
requer mais do ser humano, pois ele precisa saber a teoria e também 
como utilizá-la na prática. É necessário que se tenha autonomia e 
capacidade de sempre estar disposto a descobrir novos conceitos 
para que se tenha uma conquista, tanto profissional quanto social 
durante a sua vida. Numa realidade que insiram profissionais de 
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        Curso de  Direito

SUCESSÃO APOSTÓLICA DO SUMO PONTÍFICE ROMANO, O PAPA, 
A LUZ DO DIREITO CANÔNICO

Autor: Luiz Felipe Alves Tostes e Fabiano Abreu

e-mail: felipetostes@icloud.com

Palavras chave: Conclave, Papa, Eleição, Sucessão Apostólica, Brasil e Santa Sé.

TJ-MG

Resumo: O presente trabalho aborda a sucessão apostólica que se realiza 
na cidade do Vaticano, centro administrativo da Igreja Católica Apostólica 
Romana, para tanto é abordado a longa história que a República Federativa 
do Brasil mantem com o referido cidade/estado, sua influência no ordenamento 
constitucional brasileiro e os tratados já celebrados pelo Brasil e Santa Sé. 
Tratados que recebem o peculiar nome de Concordata, uma vez que versa 
sobre conteúdo religioso, sendo este conteúdo a finalidade primaz da existência 
do Vaticano. Sendo o Brasil um estado soberano e baseado na convenção de 
Viena que estipulou as normas sobre celebrações de tratados, está apto a fazer 
acordos que versem e obriguem tão somente os contratantes. Ocorre no 
entanto que desde o período imperial o Brasil tem forte ligação com a cultura 
Católica, o que ocasionou em sua primeira constituição no ano de 1824 a se 
declarar como um país católico, apesar deste feito não mais se repetir nas 
demais constituições ao longo de nossa história, a cultura brasileira permeada 
pela catolicidade permitiu que mesmo sendo um país laico, leigo e não 
confessional realizassem acordos com a Igreja Católica antes mesmo de sua 
legitimação como um Estado soberano, algo que somente veio ocorrer no ano 
de 1929 com o tratado de Latrão. Sendo o Vaticano um Estado soberano, este 
necessita de quem o governe, assim sendo, o Sumo Pontífice Romano, o 
Papa, que preside a Igreja em sua universalidade é também o Rei da 
Cidade/Estado do Vaticano, um rei eleito por um colegiado que recebe o 
nome de Cardeais (título conferido a bispos), que tem a votação popularmente 
conhecida por Conclave desde 1204. Atualmente segue o regime de três 
ordenamentos jurídicos do Vaticano, sendo: Constituição Apostólica Romano 
Pontifici elegendo, de 1º de outubro de 1975; Constituição Apostólica Universi 
Dominici Gregis, de 22 de fevereiro de 1996; e um alteração particular feita por 
Bento XVI: Motu Proprio 'De Aliquibus mutationibus in normis de eletione 
Romani Pontifici feita em 2007. Um rito muito peculiar e particular, recheado 
por normatizações que tiveram suas origens na tradição.
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doutores e mestres, atuem como educadores em instituições de ensino 
superior contribuindo para a produção e disseminação do conhecimento. 
A relevância desse estudo fica evidenciada por nos mostrar que o ser 
humano pode ser construtor de uma sociedade melhor, bem como em 
todas as áreas, no contexto da enfermagem, para que isso aconteça 
precisamos ter enfermeiros docentes qualificados para o processo de 
ensino, uma vez que a saúde trabalha pela melhoria de uma 
comunidade e juntamente com eles precisamos ter indivíduos 
dispostos a contribuir para que mudanças possam ocorrer. O objetivo 
geral do presente estudo se constituiu em esclarecer a importância 
dos profissionais de enfermagem devidamente capacitados frente à 
educação superior. Para alcance do objetivo geral, propõe-se os 
seguintes objetivos específicos:  conscientizar os cidadãos sobre a 
importância de se ter enfermeiros docentes; incentivar os profissionais 
de enfermagem para os cursos de capacitação na docência superior 
e adotar o respeito mútuo entre docentes e discentes do ensino superior. 
Portanto, o presente estudo tem como escopo a reflexão da necessidade 
da implantação de enfermeiros docentes na educação superior, uma vez 
que o mesmo transparece tudo que aprendeu com o intuito de fazer do 
discente um futuro agente qualificado profissionalmente. Assim sendo, 
cumpre lembrar que há uma ineficiência da política com relação aos 
investimentos necessários na capacitação dos profissionais de 
enfermagem que tenham se formado há muito tempo para exercer o 
cargo de docente em determinada instituição, já que a saúde passa 
por constantes modificações. Por isso, faz-se necessário a educação 
permanente como estratégia para reformulação e desenvolvimento dos 
serviços, tendo como foco o processo de ensino X aprendizagem.  
A metodologia utilizada foi à revisão de literatura. Dentre os autores 
pesquisados para a construção deste trabalho destacam-se: Kant (1996); 
Tavares (2006); Freitas (1999); Freire (2001) e Perrenoud (1993), que 
apontam para a reflexão crítica sobre a atuação na educação permanente 
dos enfermeiros docentes da educação superior.  Portanto, o enfermeiro 
é um ser com todo domínio científico, comprometido com a ética e com 
a moral, mas precisamos entender que ele não age sozinho e que para 
que haja mudanças é preciso estar consciente de que somos seres 
ideologicamente distintos e com propostas diferentes, mas capazes de 
promover transformações ao nosso redor.
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    Curso de  Direito

OBTENÇÃO DE CONHECIMENTO NECESSÁRIO A INOVAÇÕES: 
BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS DE PROCESSOS DE GESTÃO DA 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Autor: Allan Martins Ribeiro; Hérlon Milagres Leite

e-mail: allribeiro@yahoo.com.br 

Palavras chave: Reforma Política, Democracia, Estado, Participação Popular.

TJ-MG

Resumo: Recentemente milhares de manifestantes vêm ocupando avenidas, 
ruas e praças nos quatro cantos do país, reivindicando mudanças políticas. 
O denominador comum desses protestos é a insatisfação com o sistema 
político vigente e com o atual modelo de gestão da coisa pública. Nesse 
contexto, mostra-se pertinente uma análise jurídica dos pilares da democracia 
representativa no Estado Brasileiro, o que permitirá o aprofundamento dos 
debates que têm ocupado espaço considerável nos noticiários e, sobretudo, 
o aperfeiçoamento do sistema democrático. O objetivo desse trabalho é 
averiguar as distorções no atual sistema político brasileiro e as soluções 
apontadas através dos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional. 
Importante ressaltar que o estudo não tem o propósito de manifestar 
aprovação ou desaprovação aos governantes eleitos nem a qualquer partido 
político. O que se almeja é identificar os vícios que maculam endemicamente 
os sistemas representativos e a administração pública, conforme se observa 
nos recorrentes casos de agentes políticos e servidores públicos que se 
valem de suas funções e prerrogativas para obterem vantagens pessoais, 
em detrimento do interesse público. Busca-se, por conseguinte, os remédios 
e caminhos para uma gestão mais eficiente e que traduza efetivamente os 
interesses do povo. A metodologia empregada é uma ampla revisão 
bibliográfica sobre o tema, com apontamentos sobre a doutrina jurídica 
especializada, a legislação e a jurisprudência, além de coleta de informações 
jornalísticas e das organizações sociais. O trabalho investigará brevemente 
as bases teóricas do sistema político brasileiro, apresentando conceitos como 
sufrágio universal, voto, democracia direta e democracia indireta. Em seguida, 
debruçar-se-á sobre o tema da reforma política. Sustenta-se a tese de que é 
necessário o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação popular na 
tomada de decisões políticas e no controle da atuação dos órgãos públicos. 
Argumenta-se que o voto jamais será um “cheque em branco” para os 
candidatos eleitos ou para seus partidos políticos. Defende-se o 
aperfeiçoamento das ferramentas para o exercício da democracia direta, a 
fim de que, no interstício do período eleitoral, o cidadão disponha de eficientes 
armas políticas para intervir diretamente na atividade dos Poderes Legislativo 
e Executivo. Nesse norte advoga-se a premissa de que o incremento na 
atuação popular e dos órgãos fiscalizatórios no controle da atuação dos 
poderes públicos é o instrumento mais eficiente para o combate à corrupção 
sistêmica, alojada nos órgãos e entidades da administração pública direta e 
indireta. 
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RABINOVICH, 2008).   No mais, o presente estudo tem como foco, 
considerar que cabe ao profissional enfermeiro o saber técnico sobre 
AVCi e as intervenções de enfermagem para o paciente. Para o 
alcance do objetivo geral, propõe-se os seguintes objetivos 
específicos: Descrever a patologia, complicações e tratamento; 
Discutir as medicações e exames realizados e Evidenciar os 
diagnósticos de enfermagem e as intervenções adequadas o 
tratamento do AVCi. Dentre os autores pesquisados para a construção 
deste trabalho, destacam-se: SMELTZER et al., (2012); PIRES, 
GORZONI (2004) e Rey (1999). Sendo assim, a escolha dessa 
patologia para confeccionar o presente estudo se deu pelo fato 
desta ser algo muito comum nos dias atuais e também pelo fato do 
paciente necessitar dos cuidados de enfermagem para se 
reestabelecer, logo é importante o enfermeiro ter conhecimento e 
capacidade de lidar com essa condição. Portanto, nota-se a relevância 
da busca dos profissionais de Enfermagem pela atualização e 
conhecimento em relação ao paciente com AVCi, uma vez que a 
assistência deve ser atualizada para melhor atendimento assistencial 
e, por conseguinte, melhor desempenho no tratamento, evitando 
a morte e/ou sequelas.

        Curso de  Enfermagem

FASAP

EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS ENFERMEIROS DOCENTES 
Autor: Thamyres de Oliveira Feijó de Souza; Camila Butturi Constancio; 
Jéssica de Oliveira Proença; Paula Vieira Domingues

e-mail: thamyres_feijo@hotmail.com

Palavras chave: Educação permanente, Ensino superior, Enfermeiro Docente.

Resumo: O ensino/aprendizagem é parte da existência humana, sendo 
assim, é perceptível a necessidade que temos de aperfeiçoar nossa 
formação profissional. A partir daí, pode-se entender que exercer 
domínio sobre uma profissão não significa estacionar-se, pelo contrário, 
é através da busca contínua pelo conhecimento que surge um 
verdadeiro mestre, que por sua vez passará adiante todo o aprendizado 
adquirido. No mais, o presente estudo teve como foco a formação 
pedagógica que possibilita que profissionais especializados, como 



29

        Curso de  Direito

ESTATUTO DO DESARMAMENTO: ASPECTOS LEGAIS, DOUTRINÁRIOS 
E JURISPRUDÊNCIA

Autor: Giordano Barreto Mota.

e-mail: giordano_bm@yahoo.com.br     

Palavras chave: Estatuto do Desarmamento, Doutrina, Jurisprudência.

Resumo: A Lei 10.826/03 conhecida como Estatuto do Desarmamento 

sempre possuiu desde sua edição diversas polêmicas acerca de seu 

conteúdo, em especial quanto a algumas figuras criminosas e sua 

compatibilidade com o Sistema Acusatório e o Garantismo Penal previstos 

em nossa Bíblia Política. Com o passar dos anos de sua edição o Estatuto 

passou por inúmeros questionamentos, em especial pela jurisprudência 

nacional, que apontaram os moldes ideais de sua aplicabilidade emergindo 

assim interpretações essenciais que compatibilizaram o texto com o atual 

contexto jurídico. Em razão destas polêmicas o presente trabalho terá 

como objetivo a análise crítica dos pontos mais relevantes do Estatuto do 

Desarmamento, tanto do ponto de vista doutrinário como do jurisprudencial, 

além de apontar conceitos e distinções básicas quanto ao seu conteúdo 

tais como; conceituação de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, 

apontamentos sobre as pessoas legitimadas pela norma a portarem armas 

de fogo abordando os novos regramentos inerentes aos agentes de 

segurança prisional Lei 12.993/14, órgãos responsáveis pelo controle das 

armas no Brasil SINAR e SIGMA, distinções entre os delitos de posse e de 

porte irregular de armas de fogo de uso permitido e/ou restrito Artigos 12, 

14 e 16, além dos recentes julgados proferidos pelo STJ sobre o tema, em 

especial sobre a classificação do delitos de posse e porte de arma de fogo 

como Crimes de Perigo Abstrato, bem como a atipicidade material da posse 

de arma de fogo de pessoa autorizada à posse por meio de registro, porém 

estando este possuidor com este documento vencido. Além disso, serão 

analisadas as denominadas figuras equiparadas ao porte de arma de fogo 

de uso restrito. Por fim buscar-se-á o apontamento dos posicionamentos 

majoritários e/ou incontroversos sobre os assuntos supracitados, não 

deixando, porém de indicar as correntes minoritárias inerentes às discussões. 

A metodologia básica aplicada ao presente artigo será a revisão da literatura 

sobre o tema.   

FASAP
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AS INTERFACES DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO AVCi
Autor: Julianna Golfeto Lima Magalhães; Emerson dos Santos Duarte Mafia

e-mail: julianna_golfeto@hotmail.com

        Curso de  Enfermagem

FASAP

Palavras chave: AVCi, Enfermagem, Sistematização da Assistência.

Resumo: O presente estudo se propõe a investigar sobre a 
assistência de enfermagem no atendimento ao paciente acometido 
pelo Acidente Vascular Cerebral isquêmico (AVCi). Nesse sentido, 
buscou, através da revisão de literatura, as melhores formas de 
desenvolvimento da assistência de Enfermagem à essa doença. 
Assim, o AVCi se dá através da obstrução de uma artéria cerebral, 
impedindo assim, a passagem de sangue oxigenado para as células 
cerebrais, que acabam morrendo - tal processo é chamado de 
isquemia. Esse tipo de Acidente Vascular Cerebral se diferencia do 
Hemorrágico por não haver rompimento de um vaso, mas pelo 
entupimento do mesmo. Essa obstrução arterial pode ocorrer por: 
trombo ou êmbolo. Em um ataque cerebral isquêmico existe a 
ruptura do fluxo sanguíneo cerebral devido à obstrução de um vaso 
sanguíneo e essa ruptura no fluxo sanguíneo inicia uma série 
complexa de eventos metabólicos celulares, denominado cascata 
isquêmica. A cascata isquêmica começa quando o fluxo sanguíneo 
cerebral diminui para menos de 25 ml por 100g de sangue por minuto. 
Neste ponto, os neurônios não são mais capazes de manter a 
respiração aeróbica (SMELTER et al. 2012). Rey (1999, p. 316) define 
fator de risco como um “aspecto do comportamento pessoal ou do 
estilo de vida, da exposição ao meio ambiente, ou uma característica 
própria ou herdada do indivíduo que se sabe, tendo por base a 
evidência epidemiológica e estarem associados com condições 
importantes de se prevenir para proteger a saúde”. Dessa forma, 
torna-se fundamental conseguir entender e aplicar a Sistematização 
da Assistência de Enfermagem (SAE) para estabelecer medidas 
promotoras de qualidade de vida a indivíduos acometidos por AVCi, 
patologia geradora de inúmeras limitações temporárias ou 
permanentes no ser humano, em decorrência de danos cerebrais que 
acarreta (DIEPENBROCK, 2005; GALGLIARDI, 2006; BRITO e 



    Curso de  Direito

O DIREITO À LIBERDADE RELIGIOSA VERSUS O DIREITO À VIDA: 
UMA ANÁLISE ÉTICO-CONSTITUCIONAL DA RECUSA À 

TRANSFUSÃO DE SANGUE POR MOTIVO DE CRENÇA RELIGIOSA 
E AS SUAS IMPLICAÇÕES NO MEIO JURÍDICO.

Autor: Carina Silva Abreu Souza

e-mail: carinaabreu.adv@hotmail.com      

Palavras chave: Direito à Vida; Liberdade Religiosa; Colisão de Direitos 
Fundamentais; Bioética; Constituição Federal de 1988.

Resumo: No presente trabalho é realizado um estudo sobre as questões 
que envolvem a recusa à transfusão de sangue por preceitos religiosos. 
Ocorre que o direito à liberdade religiosa e o direito à vida não são absolutos, 
gerando, portanto, colisões entre esses direitos, haja vista que não há 
hierarquia entre princípios constitucionais. Então, o direito de fazer o que 
quiser com o seu corpo, no presente caso, de impedir a transfusão de sangue 
por preceitos religiosos, é suficiente para que o princípio precursor dos demais, 
o direito à vida, seja suplantado pela liberdade de crença? Casos assim 
frequentemente são analisados pelo Poder Judiciário, e tem sido objeto de 
debates, indagações e estudos, não só no meio jurídico, mas também no meio 
médico e social. Dessa forma, devido à relevância e à atualidade do tema, o 
presente trabalho traz o estudo sobre a liberdade religiosa frente o direito à 
vida, analisando o tema sob a ótica da Constituição Federal e dos Princípios 
da Bioética, de forma a obter o melhor entendimento sobre o tema proposto. 
Para uma melhor compreensão do tema, é necessário verificar, a princípio, o 
conceito e a ideia de liberdade através de uma evolução histórica e cultural, 
assim como direito fundamental garantido pela própria Constituição Federal 
de 1988. Ademais, é de suma importância também analisar “a liberdade” sob 
a perspectiva de Kant, que trata da liberdade e da autonomia de uma forma 
especial e inovadora. Outro ponto a ser observado diz respeito aos princípios 
da Bioética, tais como a autonomia de vontade do paciente e o princípio da 
benevolência médica, que serão observados em conformidade com os 
princípios constitucionais. O embasamento teórico do trabalho obteve-se a 
partir da busca e localização, tanto na doutrina como na legislação brasileira, 
nos princípios da Bioética, na jurisprudência, assim como em artigos e 
dissertações, tecendo observações sobre a liberdade de crença religiosa e o 
direito à vida, ambos previstos na Constituição Cidadã. Assim, este trabalho 
tem como objetivo o de debater acerca da autonomia da vontade do paciente, 
cuja religião não permite a transfusão de sangue, versus o direito à vida, 
correspondente ao Princípio Bioético da Beneficência, sob uma análise 
Ético-Constitucional, observando o atual entendimento jurisprudencial sobre 
o presente tema, a fim de se obter soluções para os conflitos advindos da 
recusa, haja vista que o objeto do estudo é a vida humana, do qual tem a 
sua dignidade garantida na Constituição Federal de 1988.

FASAP
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os usuários no processo de trabalho da equipe é uma forma 
humanizada de se concretizar possíveis soluções que causem 
impactos sociais relevantes. É importante e fundamental o paciente 
se sentir acolhido na unidade de saúde onde está inserido, o que 
significa centralizar ações nesse usuário, tais como: receber, escutar, 
orientar e acompanhar esse usuário de forma a criar vínculo, elemento 
essencial para relação profissional X paciente. O vínculo é nada 
menos que o resultado de um bom acolhimento. O primeiro momento 
desse projeto constitui de revisão de literatura sobre a temática de 
que modo o Enfermeiro atuante na Atenção Primária pode contribuir 
para que o acolhimento ocorra efetivamente nesses setores e como 
esse profissional pode estabelecer uma relação como o paciente, 
de modo a fazer com que ele compreenda que está doente e 
necessita realizar o tratamento. Neste sentido, este projeto estabelece 
como segunda etapa uma elaboração de entrevista voltada aos 
enfermeiros de Unidades de Atenção Primária à Saúde. Os objetivos 
específicos deste estudo são: refletir sobre o papel da equipe de 
enfermagem no processo de acolhimento ao paciente nas unidades; 
inquirir sobre o acolhimento e vínculo como instrumento de qualificação 
na assistência ao usuário e analisar a influência das práticas 
humanizadas como forma de melhorar o vínculo e o acesso nas 
Unidades de referência. A ênfase numa reflexão sobre a qualidade da 
assistência prestada ao usuário nas Unidades de Atenção Primária à 
Saúde e os benefícios e contribuições inqueridos com a implantação 
do acolhimento e, consequentemente, qualificação dessa assistência 
para que o mesmo acarrete vínculo entre usuários e a equipe 
multiprofissional. O presente estudo possui como método a revisão de
 literatura. Destaca-se, portanto, alguns teóricos de grande relevância, 
como: Kantorski et. al. (2009); Rocha et al. (2008); Santos e Assis 
(2006) e Teixeira (2003). No mais, o acolhimento pode ser entendido 
e, muitas vezes apresentado como um dispositivo de reorganização 
da atenção à saúde, nesse contexto, propiciando o atendimento de 
forma humanizada e integral. Por outro lado, poder-se-ia-dizer que 
o acolhimento e o vínculo são: a postura do profissional frente ao 
paciente assistido; estimulação ao autocuidado; melhor aceitação e 
compreensão da doença e responsabilização de ambas as partes na 
terapêutica indicada. Por fim, além de todos benefícios apresentados 
acima, acerca do acolhimento e vínculo nas unidades de Estratégia 
Saúde da Família, ainda possibilita melhores relações entre a equipe 
e maiores resultados no processo de trabalho e estimula a igualdade 
(em sua abordagem cultural, social, de gênero e étnica).
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        Curso de  Direito

ABORTO À LUZ DAS RELIGIÕES

Autor: Fabiano da Silva Abreu

e-mail: ceolo.ceu@hotmail.com

Palavras chave: Aborto; Religião e Ciência

FASAP

Resumo: Desde sempre as pessoas se perguntam quando a vida humana 
tem seu início, contudo, sem uma satisfatória resposta, haja vista, muitas 
serem as posições, o que tem direta influência sobre a prática do aborto, 
como veremos mais adiante. Cada um busca, segundo seus próprios 
pressupostos, esclarecer o termo “a quo” da vida humana, ou seja, traçar 
especificamente o momento certo a partir do qual temos um ser humano 
concebido, vivo. Para a ciência, em apertada síntese, a vida começa com 
a concepção, da seguinte maneira: ocorre a fusão (junção) do espermatozoide 
com o óvulo, o que forma, origina o zigoto, o qual traz consigo uma carga 
genética própria, contendo algumas características de seus genitores, mas 
sendo um ser individualizado. Para a Religião, de forma abrangente, sem a 
intenção de adentrar em cada uma delas especificamente, aquelas que mais 
influenciam a humanidade assim enxergam o início da vida da seguinte 
maneiro: Catolicismo. A vida começa na concepção, quando o óvulo é 
fertilizado formando um ser humano pleno e não é um ser humano em 
potencial. Por mais de uma vez, o papa Bento 16 reafirmou a posição da 
Igreja contra o aborto e a manipulação de embriões. Segundo o papa, o 
ato de "negar o dom da vida, de suprimir ou manipular a vida que nasce é 
contrário ao amor humano. "Judaísmo. "A vida começa apenas no 40º dia, 
quando acreditam que o feto começa a adquirir forma humana. Antes disso, 
a interrupção da gravidez não é considerada homicídio." Dessa forma, o 
judaísmo permite a pesquisa com células-tronco e o aborto quando a 
gravidez envolve risco de vida para a mãe ou resulta de estupro. Islamismo. 
O início da vida acontece quando a alma é soprada por Alá no feto, ou seja, 
após a fecundação, o que ocorre 120 dias após. Mas há estudiosos que 
acreditam que a vida tem início na concepção. Os muçulmanos condenam o 
aborto, mas muitos aceitam a prática principalmente quando há risco para a 
vida da mãe. E tendem a apoiar o estudo com células-tronco embrionárias. 
Budismo. A vida é um processo contínuo e ininterrupto. Não começa na 
união de óvulo e espermatozoide, mas está presente em tudo o que 
existe - nossos pais e avós, as plantas, os animais e até a água. No budismo, 
os seres humanos são apenas uma forma de vida que depende de várias 
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vivência da vitória e da derrota, por um lado e, expor o esporte como 
relevante estimulador das perspectivas de vida (individuais e coletivas) 
por meio de metas e objetivos. Portanto, o presente estudo tem como 
escopo a busca pelo bem-estar no esporte, tanto coletivo quanto 
individual, vem lhes atribuindo valores como habilidades físicas, 
atitudes e reconhecimento. A metodologia utilizada para a construção 
do presente estudo foi a revisão de literatura. Dentre os teóricos 
utilizados para a construção do estudo, destacam-se Araújo (2003); 
Teixeira (2006) e Souza (1994). Nesse sentido, a pesquisa busca 
identificar de que modo a prática de atividade física pode exercer 
importante influência na socialização e inclusão do portador de 
necessidades especiais em âmbito das escolas regulares. A inclusão, 
por sua vez, é o montante, o resultado do somatório de oportunidades 
bem desenvolvidas que são possibilitadas aos cidadãos, propiciando 
verdadeiramente, o desenvolvimento pleno do cidadão, a fim de 
melhorar sua qualidade de vida. 

        Curso de  Enfermagem

ACOLHIMENTO E VÍNCULO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
NA REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NESSE NÍVEL DE 

ATENÇÃO À SAÚDE

Autor: Didiane Celino Andrade; Vanessa Gutterres Silva

e-mail: didianeandrade@hotmail.com FASAP

Palavras chave: Acolhimento, Vínculo, Estratégia Saúde da Família.

Resumo: A estratégia Saúde da Família é um modelo de Atenção 
Primária à Saúde criada pelo Ministério da Saúde para reorganizar 
e o reorientar as práticas de saúde através de ações humanizadas. 
A porta de entrada do SUS, que é a Atenção Básica, é o primeiro 
contato do paciente com o Sistema de Saúde e os profissionais de 
saúde são partes fundamentais desse primeiro contato, se o 
paciente não se sentir acolhido, ele não retorna. Valorizar essa 
relação é criar um pilar de sustentação para que esse paciente 
desenvolva sua confiança no profissional de saúde, estabelecendo 
uma relação de escuta, acolhimento e vínculo. Sendo assim, integrar 
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A RELEVÂNCIA DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NAS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA COMO ALTERNATIVA PEDAGÓGICA NA 

SOCIALIZAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS EM ESCOLAS REGULARES

Autor: Igor Mesquita Pinheiro; Raphael Rodrigues Câmara; Thayná 
Dias de Carvalho; Enoghalliton de Abreu Arruda

        Curso de  Enfermagem

e-mail: igormesquitap@gmail.com FASAP

Palavras chave: Atividades desportivas, Escola regular, inclusão.

Resumo: A prática de esportes vem se tornando cada vez mais 
eficaz para a socialização, buscando uma igualdade de 
oportunidades na sociedade, principalmente em relação ao respeito 
e nas necessidades para um aprendizado global. Nesse sentido, 
conforme o histórico da inclusão em nossa sociedade, inválidos ou 
incapazes, eram termos usados para se referir às pessoas que 
possuíam alguma limitação física ou intelectual, que hoje através de
uma mudança constitucional, passaram a ser reconhecidos como 
portadores de necessidades especiais, indivíduos que dependam 
plenamente ou não de um segundo para suas atividades diárias. No 
mais, o presente estudo teve como foco a interação homogênea, de 
forma que ninguém sofra preconceito, mas com a proposta de que 
todos possuam um mesmo papel, o de ajudar o próximo, respeitar, 
refletir e trabalhar em grupo e dando ênfase nas práticas esportivas 
no convívio diário. O objetivo geral do presente estudo se constitui 
em analisar a prática de atividades desportivas como recurso 
alternativo para a proposta de inclusão da pessoa portadora de 
necessidades especiais no âmbito das escolas regulares e, 
sobretudo, nas aulas práticas de educação física. Para alcance 
do objetivo geral, propõe-se os seguintes objetivos específicos: 
Demonstrar a potencialidade das atividades desportivas em 
trabalhar noções de disciplina, respeito ao próximo e convívio social 
com a diferença; Apresentar a importância da prática de atividades 
desportivas para o desenvolvimento das atividades de grupo, 
convivência com as diferenças interpessoais e inclusão; Explorar a 
importância do esporte, sobretudo, das atividades desportivas na 
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outras. Entre as correntes buditas, não há consenso sobre aborto e 

pesquisas com embriões. Hinduísmo. Alma e matéria se encontram na 

fecundação e é aí que começa a vida. E como o embrião possui uma alma, 

deve ser tratado como humano. Na questão do aborto, hindus escolhem a 

ação menos prejudicial a todos os envolvidos: a mãe, o pai, o feto e a 

sociedade. Assim, em geral se opõem à interrupção da gravidez, menos 

em casos que colocam em risco a vida da mãe”. Em linhas gerais, o aborto 

é a destruição do produto da concepção, ou seja, do feto, de vida 

intrauterina, durante a gestação. Em linhas gerais, o aborto é dividido em 

dois tipos, sendo o aborto espontâneo e o induzido. O aborto espontâneo, 

em suma, decorre de causas naturais, em que não há intenção de que 

esse fenômeno se produza. Já o aborto induzido, também chamado de 

“intencional ou criminoso” é outra modalidade. Não há objetivo de ingressar 

em cada religião e em sua visão acerca do aborto. Contudo, traçaremos 

a visão de algumas delas sobre o aborto. A religião cristã, abrangendo o 

catolicismo e as protestantes e pentecostais, de forma geral, condenam 

a possibilidade da adoção da pratica do aborto. O judaísmo não engessa 

a questão, a ponto de permitir totalmente ou proibir totalmente. Certo 

é que o aborto não é pratica incentivada, mas em algumas situações ela 

é permitida, tal como sofrimento da gestante, deformidade no feto entre 

outras. Assim, para o judaísmo o aborto somente é permitido em certas 

circunstâncias. Nesta mesma esteira de pensamento, vemos que para o 

hinduísmo a questão também não é fechada, ou seja, é permitido por tal 

religião a pratica do aborto. O Islamismo, por sua vez, ao lado de várias 

outras religiões, não aceita a prática abortiva, uma vez que o embrião, 

após 120 dias de concebido, irá receber de Alá o sopro introdutório da 

alma. O budismo não se posiciona de forma precisa e objetiva sobre essa 

celeuma, contudo, analisando a linha filosófica e ideológica do budismo, 

é fácil compreender que não é uma pratica aprovada. As escrituras 

budistas não fazem referência ao aborto, porém, no contexto de sua 

filosofia, considerando a ênfase à não violência e à continuidade da vida, 

é possível prevê que o desaprove. A vida é um dom supremo, sendo seu 

início um ponto ainda não pacífico entre as religiões, tão pouco o é no 

que concerne ao aborto, uma vez que as religiões, pelo menos as neste 

trabalho mencionadas, se distinguem em demasia sobre tal tema.
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ANTINOMIA ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: DIREITO 
Á VIDA E LIBERDADE RELIGIOSA

        Curso de  Direito

Autor: Leonardo da Costa Bifano

e-mail: leonardobifano@gmail.com

Palavras chave: Direito, Vida, Liberdade, Religião, Menor, Constituição

Resumo: Os pais de uma criança poderiam, por motivo religioso, recusar 
a transfusão de sangue que lhe salvaria a vida? O tribunal poderia assumir 
o papel de pai substituto? Os pais têm direito de decidir sobre o destino do 
filho, que não tiver condições de manifestar, conscientemente, sua vontade, 
baseados no direito de liberdade de crença (ECA, art. 3º), garantido 
constitucionalmente? Se o menor for relativamente incapaz, sua vontade 
consciente deverá ser acatada, ou não? A justiça poderia destituí-los do 
poder familiar? Os pais podem impetrar habeas corpus para garantir o direito 
de escolha do tipo de tratamento ou de cirurgia? E se o hospital não estiver 
habilitado para efetuar tal operação sem transfusão de sangue? E se 
impossível for a opção para um tratamento alternativo, como a circulação 
extracorpórea e a recuperação intra-operatória do sangue, desde que não 
se use sangue como volume de escorva, o shunt sistêmico-artéria pulmonar 
ou técnicas cirúrgicas avançadas? O tribunal deverá decidir caso por caso? 
O médico terá de pedir autorização judicial para operar com transfusão de 
sangue, sendo esta imprescindível para salvar a vida do menor, exigindo 
uma decisão que preserve sua posição e caracterize a responsabilidade 
culposa ou dolosa dos pais? A presente comunicação tem como objetivo 
analisar os direitos da personalidade sob um enfoque civil-constitucional, 
visando abordar, especialmente, o conflito de valores albergados em nossa 
Constituição no que tange à recusa de se submeter às transfusões de 
sangue e, assim, colocando em risco à própria vida, fundamentada em 
crença religiosa. O trabalho discorrerá a respeito dos direitos fundamentais 
como um todo para uma base teórica sólida para o enfrentamento da 
questão especifica. O conflito entre a vida e manifestação de uma crença 
religiosa deve ser solucionado utilizando de uma ponderação, a fim de que 
um não seja óbice à proteção do outro. Contudo, em situações limites, um 
deverá prevalecer, e afastar a incidência do outro. Vários fatores influem 
nesta atividade de ponderação, tais como a capacidade do agente, bem 
como a possibilidade de morte diante da recusa. A doutrina majoritária 
entende, assim, que caso o sujeito seja capaz ele pode manifestar sua 
recusa, desde que a ausência da transfusão não possa levar à morte. 
Então, de acordo com boa parte da doutrina não pode haver recusa quando 
a ausência do tratamento possa levar à morte, pois o direito à vida seria o 
direito principal, o primordial, o alicerce ao qual se constrói os demais direitos.
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voltados para o controle, o tratamento e a prevenção da obesidade. 

A realização de atividades 
físicas nas escolas é muito importante para se construir hábitos 
alimentares e físicos saudáveis, contribuindo para a prevenção da 
obesidade. Desta forma, podemos afirmar que a Motricidade nas 
escolas previne ou diminui o índice de obesidade, a introdução das 
atividades físicas nas escolas é uma das melhores formas para o 
controle desse mal. Com a prática de atividades físicas, as crianças 
desenvolvem conhecimentos, não tão somente referente ao 
movimento, mas com regras e posturas. É preciso estimular o 
interesse das crianças, mostrando a importância e os benefícios 
das atividades desportivas, já que nos dias atuais o sedentarismo 
está muito presente, devido ao estilo de vida das novas gerações. 
A metodologia utilizada no presente estudo foi a revisão de literatura. 
Dentre os autores pesquisados para a construção deste trabalho, 
destacam-se: Carbone (2004), Claudiano (2005) e Cuppari (2005), 
que abordam a assistência do enfermeiro à criança, realizando 

O presente estudo tem por objetivo geral analisar a relação entre 
obesidade e a prática de atividades físicas nas escolas. Para alcance
do objetivo geral, propõem-se os seguintes objetivos específicos: 
Orientar as crianças a praticar atividades físicas para prevenir a 
obesidade e estimular a pratica da motricidade nas escolas para 
diminuir o índice de obesidade infantil. 

 

vigilância do crescimento e desenvolvimento, orientação alimentar, 
bem como o trabalho com os pais na prevenção de doenças 
imunopreveníveis. Eles também destacam que a obesidade pode 
ser reflexo da dificuldade que os homens ainda enfrentam de se 
alimentar para se sentirem melhor e saudáveis. Deste modo, 
podemos considerar que uma alimentação desequilibrada e a falta 
de exercícios físicos são fatores decisivos para a obesidade infantil.
 A escola tem o papel de ajudar os pais na prevenção da obesidade, 
deve-se inserir, o mais cedo possível, hábitos saudáveis na vida das 
crianças, pois a obesidade não se desenvolve em um curto espaço 
de tempo, porém, dia após dia. O enfermeiro tem um papel 
complementar na vida da criança, pois juntamente com os pais e a 
escola, o enfermeiro desenvolve uma triagem com essa criança, 
desde o seu nascimento através de pesagem e medidas até a sua 
fase adulta, onde aplicamos métodos de palestras, programas 
educativos para prevenirmos doenças como a obesidade. 

FASAP
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        Curso de  Direito

PARTO EM ANONIMATO NO BRASIL: ABANDONO E MELHOR 
INTERESSE DA CRIANÇA

Autor: Jussara de Oliveira Miranda

e-mail: jussaraom@gmail.com

Palavras chave: Parto em Anonimato; Abandono; Melhor Interesse da Criança.

Resumo: O presente trabalho compreende um estudo sobre a possível 
implantação do parto em anonimato no Brasil, suas ações e críticas. 
Dessa forma, o estudo abordará o abandono de crianças no Brasil, o 
melhor interesse da criança e o cuidado como valor jurídico.Para tanto, 
investiga-se o as grandes transformações familiares sofridas, a implantação 
da primeira roda dos expostos no Brasil, bem como a proteção integral 
da criança e a importância do planejamento familiar. Partindo de uma 
reflexão histórica sobre a roda dos expostos, época em que mais de 50 mil 
crianças foram enjeitadas.A Constituição de 1988 abriu outros horizontes 
ao instituto jurídico da família. No tocante ao planejamento familiar, o 
constituinte enfrentou o problema da limitação da natalidade, fundando-se 
nos princípios da dignidade humana e da paternidade responsável, 
proclamando competir ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito. É necessário um estudo 
aprofundado sobre o tema, buscando a homogeneização jurisprudencial. 
A pesquisa será feita com base na legislação Constitucional e 
infraconstitucional, além do estudo de artigos científicos relacionados tanto 
direta como indiretamente ao tema, para que seja possível então, 
concretizar um estudo contundente sobre o tema proposto. Levando-se em 
consideração que o menor deve ser protegido em seus direitos, há que se 
dizer em relação ao parto anônimo no contexto das relações familiares, é 
imprescindível a análise do Princípio do melhor Interesse da Criança com 
objetivo de resguardá-la. Importante ressaltar que o avanço da medicina 
e a emancipação feminina proporcionaram o direito ao livre planejamento 
familiar, que deve ser exercido de forma responsável e consciente. O 
Estado disponibilizaria o parto anônimo como uma opção a gravidez 
indesejada, na qual caberia a mulher pleitear o exercício de tal direito. O 
Estado está preocupado com a gestante e o recém-nascido que estaria 
recebendo cuidados para um nascimento digno. A preocupação do mesmo
é com à garantia de convivência familiar do nascente e sua inserção em 
uma família substituta logo após o processo de adoção. É dever dos 
genitores cuidar daquele que está para nascer, inclusive com a realização 
de exames pré-natais. E depois do nascimento os pais são obrigados a  

FASAP
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        Curso de  Enfermagem

A PRATICA ESPORTIVA COMO MÉTODO CONTROLADOR 
DA OBESIDADE INFANTIL NAS ESCOLAS

Autor: Juliana Aparecida Magalhães Brum; Raphaela Aparecida Argentino 

Venceslau; Paloma Souza do Nascimento; Ofélia Machado Mansur.

e-mail: juliana_brum12@hotmail.com FASAP

Resumo: A obesidade é definida como excesso de gordura corporal. 
Atualmente tem sido considerada como um grande problema de 
saúde pública, tanto em crianças, como em jovens e outros grupos 
etários. Não existe uma idade certa para o desenvolvimento da 
obesidade, existem fatores que podem desencadear esse mal, como 
o sedentarismo, introdução de alimentos inadequados na alimentação, 
distúrbios de comportamento alimentar, relações com a família. A 
obesidade não é apenas um problema  estético, é um perigo 
constante para a saúde. Todos os anos ocorrem milhares de mortes 
devido à obesidade. O presente estudo teve como foco a obesidade 
infantil, onde a prática esportiva nas escolas pode controlar este 
índice tão alto nesse grupo etário. A pratica de exercícios físicos 
muda os hábitos de vida das crianças, elas trocam a televisão por 
uma bola ou vídeo game por uma bicicleta. Os pais também devem 
incentivar as crianças a brincar a sair um pouco de dentro de casa 
e incentivá-las a praticar esportes. Outro ponto essencial que os pais 
devem ficar de olho é na alimentação dos filhos trocarem pratos 
calóricos e gordurosos por pratos saudáveis, cheios de verduras e 
legumes, bem como trocar lanches por frutas. As crianças devem 
praticar algum exercício físico em média de 40 minutos a 1 hora. O 
papel da educação física nas escolas é muito importante, pois ela 
oferece pontos positivos sobre a formação de hábitos saudáveis, 
não só hábitos alimentares como também a prática de atividades 
físicas, refletindo assim, de maneira positiva na vida adulta. A 
enfermagem pode contribuir para diminuir o índice de obesidade, o 
enfermeiro pode intervir neste processo, estabelecendo programas

Palavras chave: Obesidade, Enfermagem, Escola, Exercícios Físicos.
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criar, e educar os filhos menores, nossa Carta Magna.Os pais têm o dever 
de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o 
dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 
Qualquer pessoa tem a liberdade de se relacionar sexualmente tendo 
filhos ou não. Contudo, caso os tenha, devem assumir a responsabilidade 
de educar e criar, caso contrário o Estado deverá supri-las. Os pais 
biológicos se tornam responsáveis pelo filho desde a fase gestacional, 
momento em que a criança depende totalmente da gestante para 
sobreviver. O respeito à vida do nascente e a intermediação ao convívio 
familiar são efeitos reflexos do exercício do parto anônimo pela gestante. 
Várias são as críticas com relação à implementação do parto anônimo no 
Brasil. O parto anônimo seria uma medida na contramão da história. Em 
se tratando de parto anônimo, o grande cerne da questão seria o choque 
entre a liberdade da mulher e o direito à identidade do filho, isto é, 
liberdade versus direito de personalidade. O fato é que a instituição 
familiar encontra-se em constante mudança, fruto de aspectos culturais, 
profissionais, religiosos, sociais, contudo não significa dizer que estaria 
fadada ao fim. O Princípio do melhor Interesse vem sendo visto como um 
desafio para os profissionais do Direito, pois revela a necessidade de 
mudança na formação destes, incluindo o entendimento dos aspectos 
emocionais, subjetivos e das dinâmicas relacionadas ao processo. 
Muitos profissionais ainda resistem a essa “nova visão”, detendo-se 
apenas aos aspectos jurídicos do caso, pois exige mudanças e reflexões 
que implicam aspectos profissionais e pessoais.Cabe, de início, aos 
operadores de Direito deixar o mundo do dever ser que supõe a 
regularização e legislação do comportamento humano, em função do 
que considera certo ou errado, para a convivência humana na sociedade. 
Ressalta-se a importância da família como um agente de socialização do 
individuo. A família é o primeiro fator social do ser humano. E por colocar 
o afeto como elemento fundamental entre os membros, a doutrina 
dominante posiciona-se pela menor intervenção possível do Estado 
nas relações familiares. Cuidado e afeto estão interligados. Dessa forma, 
a análise jurídica do cuidado tem relação direta com a doutrina da proteção 
integral da criança, com o instituto da adoção e com a possibilidade do 
exercício ao parto anônimo no Brasil. Para isso é preciso que o Estado 
ofereça condições necessárias à mãe biológica que deseja entregar seu 
filho, pois cuidar da mãe significa cuidar da criança. Discutir a eficácia do 
parto anônimo como instrumento de diminuição do aborto e abandono de 
crianças no Brasil. Entender a realidade brasileira no que se refere ao 
abandono de crianças desde tempos remotos. Analisar o instituto do 
parto anônimo em relação ao cumprimento do princípio do melhor 
interesse. Examinar o parto anônimo como valor jurídico que deve 
permear o cuidado e proteção integral da criança no Brasil.
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também que o enfermeiro esteja sempre atualizado. Para isso, 

faz-se necessário que o Enfermeiro participe de ações de educação 

permanente, buscando possuir competência e domínio dos 

protocolos de atendimento ao AVCi, tornando-se capaz de atender 

às exigências, pois o cuidado prestado deve ser sincronizado, de 

modo que o risco de morte e sequelas sejam diminuídos. Segundo 

relata Fernandes (2010), as definições de Educação Continuada e 

Educação Permanente parecem ser sinônimas, no entanto, a 

Educação Permanente permite transformações no processo de 

trabalho da equipe com a finalidade de conceder uma assistência 

de qualidade em âmbito multiprofissional, trazendo ao profissional 

uma reflexão crítica das práticas de serviço e suas condutas. Já a 

Educação Continuada tem seu foco numa educação uniprofissional, 

objetivando apenas a atualização técnica-científica, através de 

cursos de caráter complementar, sendo uma oportunidade do 

profissional se desenvolver de forma a desempenhar suas 

atribuições de maneira mais atualizada. De acordo com Ricaldoni 

e Sena (2006), a educação permanente deve ser vista pela equipe 

de enfermagem como uma ferramenta teórica capaz de promover 

mudanças na prática da assistência, sendo um processo de 

reflexão, atualização e crescimento profissional integrando o 

pensar e o agir de forma articulada, visando a transformação do 

pensamento profissional para que, numa situação de emergência, 

o mesmo saiba agir de maneira fundamentada e preparada 

visando prestar cuidados responsáveis e seguros. Deste modo, 

a Educação Permanente é a maneira mais precisa de melhorar 

a forma da prestação de cuidados dos profissionais, fazendo 

com que os mesmos sistematizem o atendimento de forma 

consciente a esses pacientes.



STATUS 
ESCOLA TÉCNICA
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Resumo: O objetivo do estudo, é o de conferir a necessidade de uma 

especial proteção às vítimas de violência doméstica, ou seja, a mulher. O 

primeiro passo foi analisar o tema da violência, ou seja, verificar as 

diversas formas e tipos de violência existentes, assim como o gênero, sua 

origem, características, formas de manifestação, os sujeitos ativo e passivo, 

o perfil do agressor e o perfil das vítimas, os direitos fundamentais das 

mulheres e etc. Um aspecto importante que foi abordado, é que a violência 

de gênero, por ocorrer em regra dentro do ambiente doméstico e familiar, 

é o primeiro tipo de violência que o ser humano tem contato de maneira 

direta, situação que, certamente, influenciará nas formas de condutas 

externas de seus agentes, seja agressor ou vítima. Embora não sendo a 

raiz de todas as formas de violência, a intervenção estatal nas relações 

domésticas e familiares de violência é essencial, inclusive para a superação 

de boa parte das ocorrências exteriores no ambiente familiar e doméstico. 

A violência doméstica é a origem da violência que assusta a todos. Quem 

convive com a violência, muitas vezes, até mesmo antes de nascer e 

durante a infância, acha tudo muito natural, o uso da força física, visto que 

para essa pessoa a violência é normal. Com a evidente discriminação e 

violência contra as mulheres o Estado interveio através da Lei 11.340/06 – Lei 

“Maria da Penha” para coibir os diversos tipos de violência, fazendo então, 

com que as mulheres se sentissem mais seguras, resgatando a cidadania e a 

dignidade dessas cidadãs que, na maioria das vezes, sofrem caladas. O juiz 

do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, tem, agora, à 

sua disposição, instrumentos processuais suficientes para proporcionar 

integral proteção às vítimas dessa violência de gênero. Era imprescindível a 

implementação de medidas com o fim de resgatar, em essência, a cidadania 

e a dignidade da mulher; marginalizada pela sociedade machista e patriarcal.

UMA REFLEXÃO SOBRE À VÍTIMA (MULHER) DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Autor: Antônio César L. Ferreira Pinto  

e-mail: adv_ferreirapinto@yahoo.com.br 
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é primordial, pois as desordens devido a obstrução do fluxo sanguíneo 
e a falta de oxigenação conduzem à morte se não forem diagnosticadas 
e tratadas adequadamente e com rapidez. Desta forma, após a 
chegada do paciente no setor de Urgência e Emergência da Unidade 
Hospitalar, as decisões terapêuticas iniciais são cruciais para impedir 
o agravamento da doença e a morte do tecido cerebral. O enfermeiro 
possui, portanto, um importante papel, devendo se atentar para uma 
triagem eficiente e intervenções de enfermagem embasando-se nas 
escalas de avaliação neurológica e adesão aos protocolos 
recomendados (MOREIRA et al. 2013). No mais, o presente estudo 
tem como foco, demonstrar que a educação permanente é um 
instrumento de grande relevância para a qualificação do atendimento 
de enfermagem ao AVCi. Para o alcance do objetivo geral, propõe-se 
os seguintes objetivos específicos: Descrever com bases 
teórico-conceituais as diferenças entre Educação Continuada e 
Educação Permanente e Enfatizar a importância dos profissionais 
atuantes nos setores de Urgência e Emergência participarem de 
ações de Educação Permanente. O profissional de enfermagem, 
principalmente o atuante em Setores de Urgência e Emergência 
tem um papel fundamental no cuidado ao paciente vítima do AVCi 
em fase aguda, devendo realizar uma triagem rápida e precisa 
atentando que o cuidado efetivo só ocorre quando há conhecimento 
técnico-científico, poder de decisão, olhar crítico e agilidade no 
atendimento. Porém, quando o enfermeiro não está qualificado e 
treinado para reconhecer os sinais e sintomas e a gravidade da 
doença, é levado à interpretações equivocadas, deixando de prestar 
o cuidado adequado. Para isso, a avaliação do paciente feita no setor 
de Emergência por meio da consulta de enfermagem deve incluir 
a observação da circulação, vias aéreas, respiração, sinais vitais, a 
cada 30 minutos e o exame neurológico (GAGLIARTE; RAFFIN; 
FABIO, 2001). Os procedimentos que deverão ser realizados ainda 
na sala de Urgência e Emergência incluem a aplicação das escalas 
de avaliação do nível de consciência como: escala de coma de 
Glasgow e escala clínica de AVC do NIH e a coleta de sangue para 
exames laboratoriais. No entanto, o enfermeiro deve ser capaz de
 identificar os sintomas característicos da doença e investigar 
rapidamente o tempo inicial dos mesmos. Diante desta situação, 
o enfermeiro é testado, pois os procedimentos, além de exigir 
conhecimento científico, rapidez e agilidade no atendimento, exige 



37
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Resumo: A anencefalia é uma má-formação congênita e irreversível em 
que há a ausência total ou parcial de cérebro em fetos. Diagnosticado no 
início da gravidez por meio de exame de ultrassonografia, é uma anomalia 
incompatível com a vida extrauterina. Diante desse quadro, surgiu a 
polêmica acerca de se autorizar ou não a interrupção da gravidez de feto 
anencefálico, haja vista insuficiência legislativa à época para regulamentar 
o tema. A questão abarca vários preceitos constitucionais, como a Dignidade 
da Pessoa Humana, Proibição de Tratamento semelhante à Tortura, direito 
à Liberdade, Saúde, Legalidade, Autonomia da Vontade, o direito à Vida do 
feto, dentre outros. A questão foi discutida em Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental-ADPF nº 54, proposta pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Saúde-CNTS perante o STF, em que pleiteava 
desautorizar a punição em sede de aborto de feto anencefálico, tendo em 
vista a falta de perspectiva de vida após o parto. Como ato do poder público 
causador da lesão a preceito fundamental, relacionou a interpretação dada 
aos artigos 124, 126, caput e 128 do CP. Julgada pelo plenário do STF em 
abril de 2012, foi declarada a inconstitucionalidade da interpretação dos 
artigos do Código Penal questionados, tornando atípica a conduta de aborto 
de feto anencéfalo, até a presente data não houve manifestação do 
congresso Nacional no sentido de regulamentar a matéria, por meio de 
processo legislativo. Críticas em relação ao posicionamento da Suprema 
Corte surgiram, ao argumento de que o judiciário inovou em matéria penal, 
quando inseriu um novo tipo penal no Decreto-lei 2.428/1940. O julgamento 
da ADPF 54 foi somente mais uma página na recente onda que vem 
surgindo no judiciário brasileiro: o ativismo judicial. Tendo como objetivo 
apresentar e discutir as controvérsias acerca da antecipação terapêutica 
do parto de fetos anencéfalos (ATP), confrontando os diversos 
questionamentos e posicionamentos à luz da Constituição Federal e do 
Código Penal, o presente trabalho procurou estudar o tema desde a 
antiguidade até os atuais dias, expor de forma clara e objetiva como a 
matéria é tratada em alguns países e conceituar a anencefalia de acordo 
com parâmetros médicos e jurídicos, sobretudo em relação à vida do feto. 

        Curso de  Direito
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que esta negligência pode afetar diretamente a saúde dos pacientes. 
Tendo a enfermagem como a arte de cuidar, cabe a nós buscarmos 
conhecimento suficiente para a identificação destas anormalidades 
e preservando o Máximo possível a saúde dos nossos clientes, seja 
em uma alteração de supra desnivelamento de segmento ST, 
principal alteração em IAM, como em uma Bradiarritmia progressiva. 
Ambas que se diagnosticadas precocemente podem evitar maiores 
danos para este individuo.Sendo assim, o presente projeto visa a 
identificação do grau de dificuldade dos participantes através de 
aplicação de questionário a acadêmicos de enfermagem e profissionais, 
médicos e enfermeiros do hospital municipal Helio Montezano de 
Oliveira, localizado no município de Santo Antônio de Pádua (RJ), para 
que desta forma possamos conhecer as principais duvidas para  a 
desmistificação deste tema, abordando de forma simples com aula 
expositiva  as principais características e anormalidades neste exame 
e os de maiores incidência na pratica hospitalar. Otimizando todo o 
potencial deste exame que tem como característica o baixo custo e 
acesso e que possibilita a detecção das principais e fatais 
anormalidades de condução cardíaca. Contribuindo, portanto, para 
uma melhor qualificação profissional onde o principal objetivo é salvar 
e preservar vidas. 

        Curso de  Enfermagem

A EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO INSTRUMENTO DE 
QUALIDADE NO ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM AO AVCi

Autor: Jéssica Chaffin de Andrade Lima e Emerson dos Santos Duarte Mafia

e-mail: jessicachaffin@live.com FASAP

Palavras chave: AVCi, Enfermagem, Educação Permanente, Urgência e Emergência.

Resumo: O Acidente Vascular Cerebral isquêmico (AVCi) ou 
isquemia cerebral, como é conhecido popularmente, pode ser 
definido como sintomas neurológios que se iniciam de forma 
repentina devido à interrupção da irrigação sanguínea de um vaso 
cerebral como consequência de uma Doença Cerebrovascular 
(BIANCHINI, 2009). O AVCi é uma patologia com grande capacidade 
de matar ou incapacitar suas vítimas, onde o tempo no atendimento 
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Houve também uma análise dos direitos fundamentais do feto e da gestante, 
estampados na Constituição Federal - direito à vida, dignidade humana, 
liberdade, autonomia da vontade, saúde, etc. - sob diferentes pontos de 
vista, inclusive comentando as formas de aborto, os casos permitidos e as 
justificativas para a prática da ATP, conforme o Código Penal, algumas leis, 
projetos de lei e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
54 (ADPF 54). Com a finalidade de contribuir para a formação da opinião 
acerca da anencefalia e da possibilidade da ATP, buscou-se o fundamento 
teórico através de pesquisa na literatura médica, leis, jurisprudência, artigos 
e o senso comum. Ao fim, foi esclarecido que a falta de legislação à época, 
não obstante posterior decisão na ADPF 54, constituía óbice à autorização 
do procedimento da Antecipação Terapêutica do Parto, fazendo com que a 
gestante buscasse seus direitos por meio de processo judicial. Com isso, 
supõe-se que a matéria foi superada, mas ainda prevalece a inércia do 
Congresso Nacional e os efeitos erga omnes da decisão do STF no 
julgamento da ADPF 54, decisão essa criticada por afrontar o princípio 
constitucional da Separação dos Poderes.

        Curso de  Direito

A JUDICIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE.

Autor: Victor Luz Silveira Santagada; Daniel Granja Santagada

e-mail: victor_santagada@hotmail.com  

Palavras chave: Saúde. Direito à Saúde. Judicialização da Saúde. Políticas 
Públicas. Princípio do Mínimo Existencial. Princípio da Reserva do Possível.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIRAPETINGA-MG

Resumo: O direito à saúde está inserido nos direitos sociais garantidos 
pela Constituição Federal do Brasil, de 1988, a qual é clara ao expressar 
que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurando, portanto, 
o direito à saúde como uma prerrogativa jurídica indisponível e 
fundamental para todos, porém, temos que “a saúde no Brasil é péssima", 
sendo este o jargão mais comumente repetido no campo midiático, no 
debate acadêmico e mesmo em decisões judiciais. Neste tipo de 
pensamento liberal, o Sistema Único de Saúde - SUS - é utilizado como 
a grande expressão do descaso do estado e de sua corrupção. Entretanto, 
a questão mais relevante para a reconstrução genealógica do tipo de 
problema que se põe, evitando uma "teoria da geração espontânea", isto é, 
no qual problemas acontecem ao acaso, é a compreensão do acesso à 
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PCR quantitativa por fluorescência e PCR-RFLP. Os de riscos 
relativos para as variáveis de exposição foram estimados. O alelo 
CCR5Δ32 não foi um fator protetor contra TMI do HIV-1 na coorte 
de crianças. Esse alelo ocorreu com maior frequência na amostra 
da população geral do que nas crianças infectadas (p = 0,0556) ou 
nas expostas, mas não infectadas (p = 0,0017). A ocorrência do 
alelo CCR2-64V em homozigose foi associada com maior risco de 
TMI do HIV-1 (RR = 1,59 IC95% 1-2,54; p = 0,0412). Os alelos 
HLA-B*27 não foram associados com proteção contra TMI do HIV-1. 
Não foram encontradas associações significantes entre o 
polimorfismo CCR2-64I e susceptibilidade ou proteção contra TMI 
do HIV-1 ou progressão para AIDS pediátrica. A homozigose do 
alelo CCR2-64V foi fator de risco para TMI do HIV-1. Esses dados 
reforçam a importância da genotipagem de polimorfismos 
possivelmente modificadores de risco de TMI do HIV-1 e de 
progressão para AIDS pediátrica.

        Curso de  Enfermagem

O ELETROCARDIOGRAMA (ECG) NAS INTERFACES DA ENFERMAGEM

Autores: Tiago de oliveira leite

 e-mail: tiagodeoliveiraleite@gmail.com
FASAP

Palavras chave: Eletrocardiograma, Disritmias, Arritmias.

Resumo: A Historia do eletrocardiograma  remota no ano de 1872. 
Criado por Alexander Muirhead e aperfeiçoado nas mãos do médico 
fisiologista holandês Willem Einthoven, que desenvolveu um sistema 
mais sensível e preciso na identificação das derivações, observando 
os ritmos, freqüência e morfologia das ondas.  Devido a sua 
praticidade, facilidade, rapidez de realização e seu baixo custo 
operacional, continua até os tempos atuais sendo o principal exame 
confirmatório nas mais comuns anormalidades de condução elétrica 
cárdica, identificando as principais Disritmias. Porém, na pratica 
diária, podemos observar certo descaso com a validação de seus 
resultados, tanto da área médica como da enfermagem. Uma vez 
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saúde no Brasil. O problema do acesso à saúde no Brasil é, além de 
desconhecido, distorcido por ideologias liberais e conservadoras que 
tendem a compreender o problema fora das estruturas sociais que estão 
postas, ou de forma fragmentada e incompleta. Com base nisso, e através 
de uma análise sobre os princípios do mínimo existencial e da reserva do 
possível, este trabalho visa discorrer sobre a temática da judicialização 
das políticas públicas na área da saúde, frente à sua utilização excessiva, 
já que o tema está imensamente presente no dia-a-dia dos municípios, 
ante o preceito constitucional de livre acesso à saúde e o dever do Estado, 
confrontando-se com a limitação orçamentária enfrentada por todos os 
Entes da Federação, bem como compreender o acesso à saúde, tomando 
como referencial o Sistema Único de Saúde, dentro da estrutura social do 
Brasil, principalmente de classe. O presente trabalho baseia-se na 
monografia realizada por Victor Luz Silveira Santagada, na pós graduação 
em direito Público pela Universidade Anhanguera, em seu projeto de 
pesquisa em andamento pelo Mestrado em Direito pela Universidade Católica 
de Petropolis, e também pela atuação profissional dos autores.

        Curso de  Direito

A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA À LUZ DE KANT

Autor: Karine Bastos Silva

e-mail: karine.bastos@gmail.com

Palavras chave: Dignidade, Humana, Kant

FASAP

Resumo: Immanuel Kant, teórico Alemão, reconhece que ao homem não 
se pode atribuir preço, pois considera que deva ser considerado como um 
fim em si mesmo, em função da sua autonomia, enquanto ser racional.
Para Kant, a dignidade não é passível de ser substituída por um equivalente, 
não pode ser compensada, porquanto consiste a dignidade num valor que 
reveste tudo aquilo que não tem preço. Por ter valor inestimável constituiu 
um atributo inerente aos seres humanos enquanto entes morais, na medida 
em que exercem, de forma autônoma, a sua razão prática, construindo 
personalidades individuais e insubstituíveis. Considerando que a dignidade 
é indissociável da autonomia para o exercício da razão prática, Kant 
considera que, apenas os seres humanos, revestem-se de dignidade. A 
grande contribuição do pensamento kanteano, acerca dos direitos humanos, 
reside no tratamento isonômico que deu à dignidade, pois, ao considerar a 
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        Curso de  Enfermagem

MODIFICADORES DE RISCOS DE TRANSMISSÃO 
MATERNO-INFANTIL DO HIV-1 E DE PROGRESSÃO PARA AIDS 

PEDIÁTRICA: EFEITOS DE POLIMORFISMOS HLA-B*27, 
CCR5Δ32 e CCR2-V64I

Autores: Thais Louvain de Souza; Enrique Medina-Acosta; Regina 
Célia de Souza Campos Fernandes

e-mail: thaislsouza@gmail.com UENF

Resumo: A resposta imune é essencial para o reconhecimento e 
eliminação do Vírus da Imunodeficiência Humana 1 (HIV-1). A 
variabilidade interindividual observada na susceptibilidade à 
transmissão materno-infantil (TMI) do HIV-1 e à progressão para a 
Síndrome Imunodeficiência Adquirida (AIDS) pediátrica é devida, 
em parte, a polimorfismos modificadores de risco em genes 
agonistas e antagonistas da resposta imune inata e adaptativa, com 
possível inversão das associações no contexto das medidas de 
prevenção e tratamento. Estudos de Imunogenética de HIV/AIDS 
pediátrica disponíveis para a população brasileira versam sobre a 
variação em um discreto número de genes e apresentam duas 
importantes limitações: não consideram o perfil genético das mães, 
que pode influenciar a TMI do HIV-1, nem o das crianças expostas 
não infectadas, o que não permite controlar distorções de associação 
entre os parâmetros populacionais para polimorfismos genéticos e 
a susceptibilidade à TMI do HIV-1. Estimar as possíveis associações 
de risco entre polimorfismos HLA-B*27, CCR2-V64I e CCR5Δ32 e 
TMI do HIV-1 e progressão para a AIDS em coorte de crianças 
expostas infectadas e não infectadas, sob os efeitos das medidas 
de prevenção e tratamento. Estudo de coorte prospectiva de crianças 
com infecção confirmada pelo HIV-1 (n = 65) e expostas não 
infectadas (n = 73) e das respectivas mães. Para estimar as 
frequências alélicas na população geral foram incluídos indivíduos 
(n = 100) não relacionados geneticamente. A genotipagem foi por 

Palavras chave: HIV-1, AIDS pediátrica, transmissão materno infantil 
do HIV-1, Imunogenética.



liberdade, autonomia no exercício da razão, o único requisito para que um 
ser se revista de dignidade, ou seja, para que mereça respeito, e que todos 
os seres humanos gozam dessa autonomia, todos os seres racionais têm 
dignidade, estejam sob qualquer tipo de condição. A primeira etapa deste 
projeto constituiu de uma ampla revisão bibliográfica sobre a temática à luz 
do pensamento do referido filósofo. Na obra "Fundamentação da metafísica 
dos costumes", traduzida por Paulo Quintela, observa-se que o teórico 
objetivou criar alguns raciocínios para compreensão de como os seres 
humanos formulam seu arcabouço de valor. Neste sentido, este projeto 
estabeleceu como segunda etapa um estudo da dignidade da pessoa humana 
no ordenamento Constitucional brasileiro e a contribuição do pensamento de 
Kant acerca de sua concepção. Os objetivos específicos deste estudo foram: 
estudar o pensamento do filósofo Immanuel Kant acerca do homem e seu valor; 
investigar a influencia do pensamento Kanteano na atual concepção de dignidade 
humana. Para tanto, foram examinados trabalhos bibliográficos do filósofo bem 
como o estudo dop ordenamento Constitucional vigente e do tratamento 
dispensado ao homem no que diz respeito à garantia e proteção de sua dignidade. 
Espera-se ampliar a compreensão desta temática na área, bem como verificar a 
influência do Filósofo Alemão na concepção atual acerca da dignidade humana.

CIÊNCIAS DA SAÚDE

        Curso de  Enfermagem

ASPECTOS TEÓRICOS NA CONSTRUÇÃO DO TEXTO ACADÊMICO

Autor: Ana Lúcia Lima da Costa

   

Resumo:  É importante definir que o trabalho acadêmico é o resultado de 
processos intelectuais ligados à produção e à transmissão de conhecimentos 
formulados num dos três vértices da tríade acadêmica: ensino, pesquisa e 
extensão. Entre suas finalidades está apresentar, demonstrar, difundir ou 

e-mail: analucialetras@ig.com.br

Palavras chave: Conhecimento – Divulgação - Pesquisa 

UENF
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conhecer profundamente esta comunidade em sua complexidade, 

querendo retratar o dinamismo de uma situação numa forma próxima 

do natural e aceitável enquanto condições de sobrevivência e suas 

possibilidades de melhora. Se faz necessário também avaliar as 

possíveis mudanças no comportamento dos atores envolvidos na 

realização das intervenções previstas nesta proposta. Usaremos

com freqüência a observação participante, que implica na observação 

não apenas de comportamentos, mas também de atitudes, opiniões, 

sentimentos, crenças e necessidades. Como advoga Flick (Apud Vianna, 

2003), a observação participante é freqüentemente utilizada em pesquisas 

qualitativas, combinando-se seus resultados e outras fontes como analise 

documental ou dados de entrevistas. Teremos o cuidado de buscar 

outros aspectos que colaborem para interpretação das situações 

observadas como os registros em áudio e vídeo durante o desenrolar 

das propostas. Será também considerado os depoimentos informais 

dos diferentes atores envolvidos, moradores, prefeito, secretaria de 

Educação, secretaria de Ação Social, direção da Casa da Cultura, 

presidente de associações de bairros, artesãos e demais membros da 

comunidade que participarem eventualmente durante o processo 

examinado. Outrossim, faz parte do nosso estudo acompanhar também

o desenvolvimento da metodologia com aporte investigativo procurando 

examinar sua contribuição numa perspectiva humanista (voltada para 

o desenvolvimento da cidadania) aliada a uma postura crítica e 

criativa. Entendendo a investigação social enquanto processo de 

produção e enquanto produto, o trabalho a ser realizado, acolherá 

sugestões, idéias e críticas ao longo do processo, por parte dos 

atores envolvidos, de modo que as ações iniciais possam ser 

modificadas ou abandonadas e outras novas incorporadas. No 1° 

momento, a Secretaria Municipal de Educação e de Promoção 

Social,  além do Centro Cultural e Prefeitura part iciparão 

efetivamente do levantamento de dados, seguidos de uma reflexão 

a partir das ações desenvolvidas até então e a necessidade de 

buscar parcerias com o Governo Federal na proposta do BSM.  
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mesmo contestar o conhecimento produzido uma vez que a não divulgação 
do resultado de uma pesquisa concorre para sua falência se não vierem a 
público. Deste modo, há muitos espaços propícios para a divulgação deste 
conhecimento como as defesas públicas, o espaço virtual, as publicações 
em periódicos, a participação com comunicações em congressos e 
simpósios. Expandir o conhecimento aos campos externos à comunidade 
acadêmica é atividade cada vez mais necessária nas instituições de 
ensino, pesquisa e extensão, e o texto resultante dessa prática tem 
formatação própria sem abdicar da maior parte dos paradigmas de 
cientificidade. A recuperação do conhecimento formulado por outrem em 
outros tempos é outra finalidade do texto acadêmico. Bastante 
frequentemente, quantias significativas do conhecimento precipitam-se ao 
esquecimento das comunidades e das pessoas; essa recuperação também 
se vale do aspecto do valor que o conhecimento contemporâneo pode 
agregar ao conhecimento produzido há mais tempo. Muitas pesquisas 
são retomadas a fim de atualizá-las, colaborando para que o conhecimento 
acadêmico esteja sempre em contínua evolução. Todo projeto que pretenda 
trabalhar com os aspectos teóricos na produção do texto acadêmico 
necessita partir deste pressuposto - o de sua importância e sua 
finalidade - para depois se pautar na discussão dos principais métodos 
para elaboração da pesquisa, na formatação e apresentação dos 
resultados que são os demais objetivos dessa tarefa.  

        Curso de  Enfermagem

ASPECTOS SOCIOCULTURAIS RELACIONADOS À DOAÇÃO E 
NÃO-DOAÇÃO DE SANGUE E INSERÇÃO DO ENFERMEIRO NO 
PROCESSO DE CAPTAÇÃO E FIDELIZAÇÃO DE POTENCIAIS 

DOADORES

LEAN e SENAC-RJ

Autor: Carlos Átila Francisco Rodrigues

e-mail: cafr86mg@yahoo.com.br

Palavras chave: Captação, Doação, Fidelização, Enfermagem

Resumo: Historicamente, a doação de sangue tem sido acompanhada de 
mitos, preconceitos e tabus socialmente arraigados, contexto  sociocultural 
resultante de inúmeros e interligados fatores que permeiam a evolução da 
política de sangue e sua implementação no país. A captação de doadores 

        Curso de  Enfermagem

REPERCUSSÕES NAS CONDIÇÕES SOCIAIS, ECONÔMICAS, 
AMBIENTAIS E DE SAÚDE NA COMUNIDADE DAS CASAS 
POPULARES DE AREIAS (DISTRITO DE MIRACEMA/RJ): 

UM ESTUDO DE CASO

Autor: Sandra  M Gomes de  Azevedo e Tânia Araújo Jorge

E-mail: sandraazevedocvt@gmail.com
FIOCRUZ- RJ

Palavras chave: Sociais; Econômicas, Ambientais, Saúde; Casas Populares

Resumo: Reformular o processo de acolhimento e observar a 

possibilidade de ampliar ações  que possam contribuir com a educação 

e promoção de meios viáveis para deslanchar trabalho e renda através 

do ensino profissionalizante, da música, artesanato, dança e 

cooperativismo para os moradores das 24 casas populares do distrito 

de areias, reivindicando também alcançar o programa BSM do Governo 

Federal. Em termos metodológicos optamos primeiramente pela 

pesquisa qualitativa que, conforme Ludke e André (1986) têm o

 ambiente natural como sua fonte direta de dados. A pesquisa adotou 

este tipo de abordagem, que exige um trabalho de campo intenso e 

prolongado para dar conta da complexidade do conteúdo. O estudo de 

caso nos parece pertinente porque responde bem à preocupação com 

o estudo do processo como tentativa de verificar como o trabalho vai 

evoluir em um determinado período. Os estudos de caso se 

caracterizam por serem bem delimitados, com contornos claramente

 definidos e por terem um interesse próprio singular. Eles enfatizam 

a interpretação em contexto, o que permite captar melhor o sentido dos 

fenômenos observados e revelam a multiplicidade de dimensões 

presentes numa dada situação, focalizando-a como um todo. A opção 

pelo estudo de caso em nossa pesquisa se mostrou prolífica por 

estarmos interessados em uma instância em particular como é o caso 

dos moradores do distrito de Areias, e suas necessidades desejando 
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tem papel fundamental na educação da população e a missão de fidelização, 

assim como de socializar informações, já que não existe um substituto 

para o sangue.  A pesquisa realizada aborda traços relevantes e outros 

aspectos do perfil desses doadores fidelizados e entender o que leva o 

indivíduo a não doar.  A enfermagem trabalha em seu cotidiano, com 

dimensões da pessoa, tais como simbolismo, significados, crenças, valores, 

aspirações e objetivos.  Porém, a compreensão que tem dos outros  e de 

si mesma é, de modo geral inconsciente e intuitiva, pois  poucas vezes 

ocorre  de forma sistemática. Para alcançar significativa qualidade nas 

ações que desenvolve, o enfermeiro precisa entender o que o indivíduo 

está expressando, compreender o sistema   de conhecimentos e significados 

a partir da visão dos sujeitos.  Isto exige aproximação, investigação, 

observação atenta, abstenção de julgamentos prévios, tentando alcançar 

a visão da pessoa. Conhecer a complexidade de fenômenos culturais, os 

símbolos e suas relações, dentro de um complexo sistema de significados.   

Os objetivos específicos deste estudo  foram: identificar traços relevantes 

e outros aspectos do perfil desses doadores fidelizados e entender o que 

leva o indivíduo a não doação; identificar as dificuldades e desafios que se 

apresentam no processo de captação e fidelização; Contribuir com reflexões 

sobre o tema, aprimorando  as práticas integrativas e complementares da 

captação de potenciais doadores, enfrentamento dos desafios e dificuldades 

e conhecer os pontos de fragilidade no sistema.  Contudo, para se transferir 

exatamente o que os participantes do estudo têm experiênciado, fez-se 

necessário reconhecer a análise de discurso para aproximação maior 

possível da semântica do fenômeno humano aqui experiênciado, através de 

um questionário contendo questões fechadas e questões abertas  inerentes 

a temática abordada.  A população desde estudo é composta por moradores 

da cidade de Santo Antônio de Pádua – Rio de Janeiro, adultos de ambos 

os sexos, que concordaram em participar da pesquisa e serem incluídos na 

amostra do estudo de acordo com os parâmetros contidos na Resolução 

n.º 196/96 do Conselho Nacional de saúde, que dispõe sobre pesquisas 

envolvendo seres humanos. Os aspectos investigados e estudados nesta 

pesquisa nos permitiram compor o perfil dos doadores de sangue fidelizados 

e do grupo não doador, bem como identificar os fatores motivacionais para 

adesão ao programa e percepção a cerca do ato realizado habitualmente. 
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trabalhos de (COLLARES E MOYSÉS, 1992, 1994, 1996, 2006, 2012; 
HORA, 2011).  Torna-se importante destacar, que as políticas de saúde 
e o fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família, levou os saberes 
médicos para dentro da casa do cidadão, o que eventualmente pode 
fortalecer o processo de medicalização da sociedade. Deste modo, 
cumpre discutir o papel dos profissionais de saúde no combate as 
práticas medicalizantes, bem como suas ramificações para os diversos 
setores da sociedade. A pesquisa de campo para o presente estudo foi
realizada em uma escola no município de São João del-Rei - MG, com 
entrevistas de professores que passaram pela complexa experiência de
medicalização que adentra o espaço escolar, vivenciando êxitos e 
fracassos da medicalização de alunos com problemas comportamentais 
e de aprendizagem.  Consideramos, ao final do trabalho, com base na 
escola pesquisada, que esse processo é real e crescente, sobretudo na 
última década. Embora a medicalização possua raízes antigas, esse 
processo no qual o saber médico se faz cada vez mais presente no 
cotidiano escolar, ainda é um campo que precisa ser mais explorado, 
a fim de se proporem práticas metodológicas e didáticas para atenuar 
essa ascendente, em que o uso da farmacologia surge em meio; por 
vezes, primeiro e único a ser adotado como solução em eventuais 
transtornos comportamentais e de aprendizagem. Evidenciamos, na 
escola estudada, que o sucesso ou insucesso da medicalização está 
diretamente atrelado a fatores extraescolares, como a participação e 
o meio social do aluno. Constatamos que esta escola possui um 
procedimento institucional para encaminhar os casos, mas ainda não 
dispõe uma estrutura técnica suficiente para a efetiva inclusão e 
enfrentamento desse processo, tendo em vista inclusive, a falta de 
infraestrutura de apoio do órgão que deveria fazer a ponte entre a 
escola e os profissionais da Saúde. A medicalização no âmbito escolar 
emerge como uma consequência tornando cada vez mais comum a 
patologização na escola, onde os diagnósticos de algumas doenças 
como o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e 
a Dislexia têm sido sugeridos por profissionais professores, 
coordenadores e agentes escolares, que os inferem a partir de 
observações de determinados comportamentos no cotidiano da escola.
O combate a essa prática medicalizante requer amplo debate e 
aproximação dos profissionais da saúde e educação, além de melhorias 
nas condições gerais de trabalho dos educadores 
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O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO BACHAREL EM ENFERMAGEM 
NAS INTERFACES DA DOCÊNCIA EM CURSOS TÉCNICOS E NO 
PROCESSO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: Educação na Formação 

e na Clínica Assistencial

        Curso de  Enfermagem

Autor: Enoghalliton de Abreu Arruda

e-mail: enoghalliton.arruda@hotmail.com FASAP e SEEDUC-RJ

Palavras chave: Formação Acadêmica, Reflexão, Ensino x Aprendizagem.

Resumo: O processo educativo se insere em todos os contextos do 

desenvolvimento profissional das diversas áreas do conhecimento, 

seja na formação profissional ou no próprio campo prático de atuação. 

No que se refere ao cenário da saúde, o processo educacional acontece 

de diversas maneiras, principalmente nas interfaces da educação 

continuada, na formação profissional e no processo de educação em 

saúde. No mais, o presente estudo teve como foco o processo educativo 

em que o Bacharel em Enfermagem se insere, levando em consideração 

todo o contexto (Educacional e Assistencial). Observando a crescente 

demanda de mão de obra especializada na área de saúde, onde requer 

profissionais com competências e práticas para atuar de forma efetiva e 

satisfatória no mercado de trabalho, os Bacharéis em Enfermagem, em 

sua formação baseada na reflexão sobre a prática, possuem grande 

importância no processo ensino x aprendizagem, permitindo atuar no 

ensino em escolas de enfermagem, assim como em diversos campos 

de atuação da prática assistencial de enfermagem. Por outro lado, 

compreende-se o quão pode ser complexo alcançar o fausto do 

processo assistencial, onde muito depende do processo de educação 

em saúde. O Bacharel em Enfermagem tem a responsabilidade de 

contribuir com conhecimentos capazes de manter ações de cuidado, 

contribuindo para preservação e cuidado da vida nas diversas situações 

do processo do viver humano, envolvendo a reflexão sobre a autonomia 

do paciente assistido. O objetivo geral do presente estudo se constituiu 

em investigar o processo de formação e capacitação, tanto acadêmica 

como no contexto da educação continuada, dos Bacharéis em 
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0,23% para o município de Santo Antônio de Pádua, a 0,97% para 
Laje do Muriaé. O campo “ignorado” para presença de AC foi 
assinalado em 386 DNVs. O menor registro observado foi no município 
de Bom Jesus do Itabapoana com 0,1% das DNVs, e o maior em 
Itaocara com 3,6%. Foram registrados apenas 11 casos de anomalias 
cromossômicas em seis municípios, Aperibé (2), Bom Jesus do 
Itabapoana (1), Cambuci (1), Itaocara (2), Itaperuna (3) e Miracema (2), 
representando uma prevalência de 0,02%. Apenas para a Trissomia 21, 
eram esperados no período, aproximadamente 90 nascimentos com a 
alteração cromossômica. A baixa prevalência de AC sugere a 
subnotificação em todos os municípios pesquisados, e o número de 
notificações não tem aumentado nos últimos anos. É necessária a 
capacitação dos profissionais que preenchem a DNV e o envolvimento 
das Secretarias Municipais de Saúde, pois os dados são importantes 
para direcionar políticas públicas de saúde.

        Curso de  Enfermagem

MEDICALIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR: O QUE DIZEM OS PROFESSORES

Autor: Pierre Wagner dos Santos da Silva

E-mail: pierrewsantos@gmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE 

SÃO DEL REI – MG

Palavras chave: Medicalização; Vida Escolar; Professores

Resumo: O objetivo desse trabalho é o estudo da crescente medicalização 
na sociedade e seus desdobramentos nos estabelecimentos oficiais de 
ensino, sob a ótica da percepção e experiências docentes. A medicalização 
vem se tornando objeto de estudo de inúmeros pesquisadores em diversas 
áreas do saber. Esse tema ganha força, à medida que as relações no campo 
do saber saúde-educação se aproximam. A sociedade brasileira atravessa 
um processo crescente de medicalização em todos os setores da vida. A 
medicalização não é apenas o mau hábito atual de se usar medicamento, 
é também uma forma de tratar questões, das mais diversas ordens na vida 
de um indivíduo, como se fosse exclusivamente um problema de saúde, 
uma questão a ser resolvida por um suporte da medicina. Nesse sentido, 
não é somente a ação do médico, mas o conjunto de ações do campo da 
saúde e seus desdobramentos em outros setores da vida social, notadamente 
para este estudo, a vida escolar. Tomamos por referencial teórico os  
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técnicos em Enfermagem, bem como o processo de Educação em 

Saúde na assistência de enfermagem no âmbito da clínica diária 

(relação profissional X paciente). Para alcance do objetivo geral, 

propõe-se os seguintes objetivos específicos: Identificar o perfil dos 

Bacharéis em Enfermagem frente às necessidades de mercado na 

área educacional em cursos técnicos em enfermagem e investigar as 

competências didático-pedagógicas que os Bacharéis em Enfermagem 

possuem frente à docência na educação básica e no processo de 

Educação em Saúde na relação Profissional X Paciente. Portanto, o 

presente estudo tem como escopo a reflexão acerca do processo que 

se institui na formação e prática profissional dos Bacharéis em 

Enfermagem atuantes na docência, bem como no processo de 

educação em saúde dos pacientes assistidos nos diversos níveis de 

atenção à saúde. Sobretudo, busca reflexão sobre a formação 

profissional do Bacharel em Enfermagem, enfatizando o valor da 

estruturação do processo de ensino aprendizagem, onde esse 

profissional com seus conhecimentos específicos desenvolve 

características de educador, diante às necessidades do campo 

assistencial no processo de educação em saúde ou para capacitação 

a nível médio, em cursos técnicos, na carência de professores com 

licenciatura em enfermagem. A metodologia utilizada foi à revisão de 

literatura. Dentre os autores pesquisados para a construção deste 

trabalho, destacam-se: Perrenoud (2002); Almeida (2002); Vasconcellos 

(1995); Freitas (2007); Moreira e Silva (1994) e Freire (1998), que 

apontam para reflexão crítica sobre a prática, um aprendizado por 

problemática e conhecimentos empíricos e teóricos que requer da 

formação do Bacharel em Enfermagem para atuação nesses cenários 

educacionais. Portanto, o Bacharel em Enfermagem frente aos 

paradigmas do processo de formação vem construindo novos padrões 

e adquirindo conhecimentos diante a complexidade na área de 

educação e saúde, atuando no campo da docência em cursos 

técnicos de enfermagem na carência de Professores com Licenciatura 

em Enfermagem e aprimorando, cada vez mais, sua competência no 

contexto da educação em saúde.
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        Curso de  Enfermagem

NOTIFICAÇÃO DE ANOMALIAS CONGÊNITAS NA REGIÃO 
NOROESTE FLUMINENSE NO PERÍODO 2000-2013

Autor: Filipe Brum Machado

e-mail: filipebma@yahoo.com.br UENF

Palavras chave: DATASUS, Noroeste Fluminense, anomalia congênita.

Resumo: As anomalias congênitas (AC) incluem toda alteração 
estrutural ou funcional do desenvolvimento embrionário ou fetal, 
originada antes do nascimento e presente no mesmo, decorrente de 
causa genética ou ambiental, que resulta em comprometimento físico 
e/ou mental do indivíduo. As condições genéticas monogênicas ou 
cromossômicas são responsáveis por 20 a 30% dos casos de AC. 
A prevalência de AC tem sido relatada em 2-5% de todos os 
recém-nascidos em diferentes populações mundiais. As AC são 
consideradas a segunda causa de mortalidade infantil, com 
aproximadamente 13% dos óbitos em crianças menores de um ano. 
As informações sobre AC no Brasil são adquiridas por meio da 
Declaração de Nascido Vivo (DNV), um documento oficial de identidade 
provisória, de responsabilidade do Ministério da Saúde. A DNV pode 
ser preenchida por médico, enfermeiro ou membro da equipe de 
enfermagem. As informações da DNV são inseridas no Sistema de 
Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), que serve como uma das 
principais fontes de dados para a geração de indicadores de saúde 
sobre pré-natal, assistência ao parto e vitalidade ao nascer. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a notificação de anomalias congênitas nas 
DNVs no período 2000-2013, nos municípios de Aperibé, Bom Jesus 
do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, 
Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São 
José de Ubá e Varre-Sai que compõem a mesorregião do Noroeste 
Fluminense. Os dados foram obtidos por meio do SINASC, publicado 
pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). 
Foram avaliados o total de nascimentos e os registros de AC no 
período. As notificações de anomalias cromossômicas também foram 
analisadas. Foram registrados 59.557 nascimentos no período. No 
total, foram notificados 335 casos de AC sendo que 164 no período 
2000-2006 e 171 entre 2007 e 2013. A prevalência de AC variou de 
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