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A bovinocultura leiteira apresenta-se como ponto forte à economia brasileira, sendo um
mercado crescente onde gradativamente se amplia o consumo lácteo e de seus derivados.
Segundo o IBGE, a maior produção de leite está na região sudeste do Brasil. Apesar de
números expressivos na produção leiteira no Brasil devido ao clima tropical com elevada
temperatura, baixa umidade do ar, o vento e a radiação solar os rebanhos são frequentemente
acometidos por estresse térmico onde se estima que no Brasil as perdas em produção de vacas
de leite sob estresse por calor girem em torno de 10 a 15%. Assim, para potencializar a
produtividade, além de possibilitar o bem-estar animal, se fazem necessárias algumas medidas
por parte dos produtores e para tanto o conhecimento sobre esses aspectos são a base para
uma tomada de decisão. Diante de tal complexidade, busca-se apresentar conceitos
relacionados ao manejo do estresse térmico em bovinos leiteiros. Para tanto, utilizou-se
metodologia de revisão literária observando diversos conceitos apresentados sobre formas de
controle e homeostase térmicos, desde os mecanismos relativos à genética, nutrição até as
condições ambientais, apresentando possibilidades de adaptabilidade às condições climáticas.
No decorrer deste estudo notou-se que a escolha de animais de raças mestiças, como a
Girolando, uma raça criada no Brasil que possui um equilíbrio entre maior produtividade leiteira
como as raças europeias e maior resistência climática como as zebuínas propicia bom
desempenho do rebanho, atrelando a essa melhoria do rebanho também o fornecimento de
dietas com baixo teor calórico e com grande quantidade de volumoso de boa qualidade e
fresco, preferencialmente ofertando em período no qual o sol não esteja forte; adicionando
como medida de controle térmico adaptações ambientais, como utilização de ventiladores,
vaporizadores, aspersores de água, locais com grande extensão de sombreamento seja natural
ou artificial, além de disponibilizar sempre água fresca e de boa qualidade e em quantidade
adequada. Após minuciosa observação conclui-se que é possível realizar alterações que
permitam melhorias às condições dos rebanhos e com isso possibilitam o controle
homeotérmico e assim o aumento na produtividade.
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No Brasil, as pastagens cultivadas mais predominantes são a do gênero Urochloa. Este é
utilizado na cria, recria e engorda, principalmente, dos bovinos. A capacidade de produção de
uma pastagem em grande parte relacionada às condições ambientais em que é submetida,
bem como as práticas de manejo adotadas. A relevância do consumo de matéria seca como um
componente da qualidade da forrageme como motivo da produção animal está bem
estabelecida. Por conseguinte, o presente trabalho objetiva analisar os descritores mínimos de
cultivares de Urochloa brizantha cultivadas no município de São Carlos.Especificamente
objetiva-se a comparação dos descritores morfológicos observados.O trabalho em questão foi
realizado no Sítio Universitário da UNICEP, localizado na Rodovia Doutor Paulo Lauro, SP-215,
na cidade de São Carlos-SP.O experimento foi instalado utilizando diferentes cultivares de
Urochloa brizantha, dentre elas: U.brizantha cv. Piatã, U.brizantha cv. Marandu, U.brizantha cv.
Mavuno, U.brizantha cv. Mg5 e U.brizantha cv. Paiaguás. O experimento foi implantado no
delineamento em blocos casualizados com quatro repetição, totalizando 20 parcelas. A
identificação e avaliação dos descritores foi baseada nas Instruções para execução dos ensaios
de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade de Cultivares de Braquiária do Sistema
Nacional de Proteção de Cultivares, o qual tem extrema relevância na identificação de
diferentes cultivares. As avaliações foram realizadas de acordo com o desenvolvimento
fenológico das cultivares em visitas periódicas ao campo experimental. No total foram
realizadas quatro avaliações que tiveram início em 14 de julho de 2021 e se encerraram no
finalde setembro de 2021. As cultivares estudadas apresentaram um ciclo de crescimento
bastante divergente, isso provavelmente ocorre devido as características de herdabilidade de
cada uma. Para a agropecuária, o estudo de descritores mínimos permiti uma escolha mais
específica da cultivar a ser utilizada, garantindo uma melhor adaptabilidade e produtividade da
mesma.
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A ultrassonografia é um método de diagnóstico por imagem que está em crescimento na
medicina veterinária por ser não invasivo, não ser necessária a contenção química dos animais
submetidos ao exame, apresentar resultados muito satisfatórios e de grande auxilio ao
veterinário clínico para a obtenção de diagnósticos. Esse projeto teve como objetivo
correlacionar os achados ultrassonográficos da bexiga urinária de cães com achados clínicos,
cirúrgicos e laboratoriais, visando observar as alterações que as patologias de bexiga causam
por meio desses métodos diagnósticos e a correlação com as patologias demonstradas ao
exame ultrassonográfico. No presente estudo, foram utilizados 29 cães apresentando
alterações ultrassonográficas em bexiga urinária, afim de correlacionar essas alterações com os
achados clínicos, cirúrgicos e laboratoriais. As alterações em bexiga ao exame
ultrassonográfico, que foram observadas foram: espessamento de parede, irregularidade de
mucosa, sedimentos, cristais, cálculos. Para a análise experimental, os dados dos exames
clínicos utilizados foram os sinais clínicos apresentados por um ou mais animais (hematúria,
disúria, oligúria, poliúria, oligodipsia e polidipsia). Os dados dos exames laboratoriais utilizados
foram a mensuração de creatinina e exames de urinálise. Para ambos dados
ultrassonográficos, clínicos e laboratoriais, realizamos inicialmente uma análise de
componentes principais (PCA). Após as análises experimentais foi possível observar que não
houveram correlações das alterações ultrassonográficas com exames clínicos e laboratoriais,
pois poucos animais apresentaram alterações nesses exames que indicassem patologias em
bexiga urinária. A correlação com achados cirúrgicos não foi possível ser realizada pois apenas
um cão precisou realizar o procedimento de cistotomia para retirada de cálculos. Com isso, é
possível concluir que o exame ultrassonográfico é um exame imprescindível para diagnosticar
precocemente alterações em bexiga urinária de cães, visto que, na maioria dos casos, os
animais não apresentaram sinais clínicos referentes à alterações em bexiga urinária e os
exames laboratoriais (creatinina e urinálise) não mostraram correlação com as alterações
notadas ao exame ultrassonográfico.

CIÊNCIAS AGRÁRIAS 3





22º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2021

POSSÍVEIS CAUSAS CLÍNICAS PARA A
ANOVULAÇÃO EM BOVINOS: UMA REVISÃO

NUCCI, A. DA S. (AUTOR PRINCIPAL); BRAGANÇA, S. M. (CO-
AUTOR); PETRONI, F.M. (CO-AUTOR); MÜLLER, A. M. (CO-

AUTOR); CRUZ, J. DA (CO-AUTOR); MIGUEL, M. C. V
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A bovinocultura é uma cultura de produção exponencial, sendo que tanto no gado de leite como
no gado de corte o menor tempo de serviço é um fator almejado por todos criadores, onde uma
das relevantes preocupações relaciona-se às vacas em elevado período anovulatório pós-parto,
o que leva a grandes prejuízos ao produtor, uma vez que o animal nesta condição além de não
proporcionar lucros permanece gerando despesas tanto relativo à alimentação como a serviços
e até medicamentos. Diante dessa problemática, o presente trabalho objetivou elucidar as
prováveis causas de anovulação em vacas leiteiras, as principais características anatômicas,
hormonais, métodos de diagnóstico e tratamento a fim de subsidiar conhecimentos aos
produtores e demais interessados na temática. Para tanto a metodologia utilizada se deu por
meio da análise de diversos trabalhos literários, relacionados a vacas leiteiras em condição de
anovulação. Dentre as principais causas clínicas para anovulação em vacas leiteiras
encontramos em destaque em literatura os cistos foliculares, corpo lúteo persistente, perda de
dominância e regressão, ovários inativos e retenção de placenta. Durante a pesquisa
constatou-se que em muitos casos o incorreto manejo, tanto alimentar quanto sanitário, podem
levar à anovulação, onde com grande frequência o baixo escore de condição corporal dos
animais e a deficiências de vitaminas e minerais tem levado a alterações hormonais afetando o
eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal e assim desencadeando processos que levam ao anestro.
Desta forma se faz necessário sempre avaliar e acompanhar os animais, realizando adaptações
no manejo nutricional de acordo com as fases da produção, sendo que ao tratar-se de vacas
leiteiras, a adaptação alimentar deve ser orientada pelas fases da lactação, uma vez que esses
animais requerem aporte energético para sua mantença, mas também para elevada produção,
principalmente nos primeiros 70 dias pós-parto onde há maior pico de produção leiteira. Assim
importa que se trabalhe principalmente frente à prevenção, evitando problemas maiores em sua
produção, mas nos casos da ocorrência destas patologias observadas a maioria dos
tratamentos se faz por meio de protocolos hormonais, sendo que todo o rebanho deve ser
acompanhado para que o tratamento seja efetuado o mais rápido possível, evitando maiores
perdas financeiras aos produtores e maiores danos aos animais.
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RESUMO Nos solos tropicais brasileiros, que são muito intemperizados, de baixa fertilidade e
ácidos, a alta produtividade depende da manutenção da fertilidade pela reciclagem dos
nutrientes e do fornecimento de insumos. Por isso, busca-se as melhores tecnologias de
manejo da fertilidade do solo e nutrição das plantas como os fertilizantes de liberação lenta ou
de eficiência aumentada (EEF). Os EEF podem reduzir as perdas e aumentar a absorção de
nutrientes pelas plantas por meio do fornecimento gradual de nutrientes de acordo com a
demanda. O fertilizante fosfato monoamônico (MAP) é um fertilizante granular fonte dos
macronutrientes P e N nas formas solúveis. O P solúvel aplicado ao solo pode formar
compostos de alta estabilidade, e com isso reduzir a disponibilidade para as plantas. Por isso, o
revestimento dos fertilizantes fosfatados com camadas de polímeros e argilas regulam a
disponibilidade, proporcionando um melhor aproveitamento pelas plantas. O objetivo deste
trabalho é avaliar o efeito da adubação com MAP de liberação controlada sobre a produtividade
do capim Piatã. O experimento com Urochloa brizantha cv. Piatã está sendo conduzido em
vasos em casa de vegetação, utilizando um solo com 60,6% argila e alto potencial de fixação
de P. Os tratamentos consistiram na aplicação de 4 fontes de P: MAP convencional (10-60-0),
MAP revestido com 4% polímero poliuretana (PU), MAP 4% PU e 5% hidrotalcita (argila), e
MAP 4% PU e 5% montmorilonita (argila), além de um tratamento controle. O delineamento
experimento adotado foi em blocos casualizados com 4 repetições. A produtividade do capim
Piatã será avaliada periodicamente (a cada 30 dias), pela produção de biomassa fresca,
amostrada em cada vaso, e para determinação da matéria seca, será levada à estufa com
circulação forçada de ar a 65ºC, até peso constante. Para a análise estatística dos dados
obtidos serão feitas análises de variância, e as médias serão comparadas pelo teste de Tukey a
5 % de probabilidade. Os resultados deste experimento trarão informações sobre a dinâmica da
liberação controlada dos nutrientes N e P de formulações do fertilizante MAP revestido com
polímero e argilas. Palavras-chave: adubação; fertilizante de eficiência aumentada; forragem;
Urochloa brizantha.
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A graduação em Biomedicina proporciona ao estudante atuar em mais de 30 áreas, incluindo a
Biomedicina Estética. Por se tratar de um campo intermediário entre Medicina e Biologia, lida
com pesquisas relacionadas a doenças humanas, investigando-as em busca de uma solução.
Trata-se de entendimento e domínio completo dos recursos medicamentosos, laboratoriais,
tecnológicos e entre outros. Regulamentada pelo Conselho Federal de Biomedicina em 2010, a
Biomedicina estética vem crescendo cada vez mais e oferecendo diversos procedimentos. O
profissional da área é chamado biomédico esteta e é precisa ter bacharelado. No Brasil, esta
área de atuação tem sido uma das mais procuradas e é um segmento que tem atraído muita
gente nos últimos anos, tanto por mulheres quanto por homens, tendo perspectivas contínuas
de crescimento e é praticamente imune a crises. Segundo pesquisa feita pelo Sebrae, o
crescimento anual deste mercado é de 10%. O espaço para o profissional está em consultórios,
clínicas, redes de franquias e diferentes tipos de companhias de pequeno, médio e grande
porte. Além dos biomédicos, os graduados em Biologia, Enfermagem, Medicina, Farmácia,
Odontologia e Fisioterapia também podem ingressar nesse grande mercado. Existem
frequentes duvidas se esta profissão e esteticista são da mesma área de atuação e a resposta
é: não. Os esteticistas são habilitados para realizarem o básico da estética, sendo
procedimentos não invasivos. Proporcionando cuidados de beleza, auto estima e bem estar,
pode-se realizar procedimentos invasivos e não cirúrgico, reconhecimentos pelo Conselho
Federal de Biomedicina (CFBM). Com o crescimento dessa profissão, os tratamentos estão
sendo cada vez mais ampliados para cuidar tanto do facial quanto do corporal, já que o
conceito de beleza é retratado há muito tempo, muitas pessoas buscam o famoso “padrão de
beleza”, recorrendo ao esteta para se aperfeiçoar e se sentir bem consigo mesmo.
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Os cistos ovarianos são patologias reprodutiva de anormalidade endócrina caracterizada pela
presença de folículos anovulatórios maiores que 2 a 5 cm de diâmetro que permanecem por no
mínimo, dez dias sem a presença de um corpo lúteo funcional. O método de diagnóstico mais
preciso é através da ultrassonografia transretal. A presença dos cistos ovarianos causam
grandes perdas econômicas por ocorrerem frequentemente no rebanho bovino principalmente
no rebanho leiteiro, levando a um aumento médio de trinta dias no intervalo de partos. A causa
dessa afecção pode estar relacionada com fatores predisponentes como o estresse, elevada
produção leiteira, à estabulação permanente, à predisposição hereditária, excesso de
concentrados na dieta e sistemas de produção mais intensivos. Dessa forma, o presente
trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de literatura comparando dados dos níveis de
ocorrência de cistos ovarianos encontrados em diferentes raças bovinas a fim de relaciona-los
com o manejo que tais raças costumam receber. Foram analisados artigos envolvendo achados
de cistos ovarianos em rebanhos e em ovários vindos de abatedouros das raças bovinas
Girolando, Holandesa, Jersey e Nelore. Assim, Palhão et al.(2014) encontrou em 750 animais
de rebanhos leiteiros da raça Girolando cujo grau de sangue era entre 1/2 e 7/8 Holandês x Gir,
o total de 51 animais com cistos foliculares ovarianos, ocorrência de 7%. Santos et al. (2009)
constatou que em um rebanho de 333 vacas em lactação da raça Holandesa, encontrou 31 com
presença de cistos, ocorrência de 9,3%. Barañski et al.(2008) obteve em um rebanho leiteiro
com 39 vacas Jersey, 3,9% de casos de cistos ovarianos. No estudo de Minervino et al. (2019)
com 513 animais da Raça Nelore, 63 apresentaram distúrbios reprodutivos sendo 5 deles cistos
ovarianos que equivale a prevalência de 0,97%. Ramos et al.(2010) estudou 406 pares de
ovários vindos de abatedouros de animais da raça Nelore encontrando 11,82% de alteração e
dessas, 1,48 % sendo cistos. Como resultado, foi observado maior ocorrência em animais de
rebanhos leiteiros com manejo mais intenso, como era esperado. Entanto, ainda não é possível
saber se as raças que obtiveram os maiores índices sofreram alguma influência de sua
genética ou apenas do seu manejo recebido. É necessário que mais estudos sejam feitos, a fim
de que se mantenha todos animais em mesmas condições e assim seja possível avaliar o
desempenho de cada raça.
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CONFECÇÃO DE SIMULADOR PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Ariele
Rodrigues¹,Rafaela Bortolotti Viéra ²* ¹ Discente – Centro Universitário Central Paulista
(UNICEP) ² Docente – Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) O acesso venoso é um
dos procedimentos mais realizados na prática veterinária, é uma importante técnica que precisa
ser desenvolvida ao longa da formação do médico veterinário. Muitas vezes, as falhas de
execução podem acarretar inúmeras complicações, tais como flebite, e podem interferir em
resultados dos exames laboratoriais, como no caso de agregados plaquetários. Além das falhas
do procedimento por falta de conhecimento ou habilidade, existem fatores que tornam a punção
venosa periférica ainda mais difícil, como animal feraz, pacientes neonatos e paciente em
choque hipovolêmico. Na tentativa de buscar opções para o ensino-aprendizagem dentro do
cenário pandêmico no qual vivenciamos, foi desenvolvido um simulador de baixo custo para
auxiliar graduandos de Medicina Veterinária nas práticas de semiologia. O simulador oferece
uma opção segura para os alunos praticarem, ter noções de manuseio dos instrumentos sem a
necessidade da utilização de cadáveres e evitando dilemas éticos de treinamento direto em
pacientes. A simulação é um recurso de grande valia no treinamento de pessoas cuja profissão
possa colocar em risco a sua segurança ou de outros, incluindo animais. Tem o significado de
imitação ou representação de um ato. O objetivo foi desenvolver um modelo simples para a
prática de punção venosa, para isso utilizou-se 20cm de elástico borracha tripa de mico, um
equipo de infusão com uma extremidade vedada em fundo cego, um frasco de soro fisiológico
de 500ml com solução de água com corante vermelho, um urso de pelúcia e esparadrapo para
fixação. Como resultado, num formato retangular, o modelo apresentou versatilidade nas
manobras de punção, no qual foi possível simular punção da veia jugular e da veia cefálica com
a possibilidade de puncionar diversas vezes o mesmo modelo, facilitando o treinamento e
prática pelos alunos. Concluímos que o modelo proposto permitiu o treinamento de acesso
vascular periférico, sendo uma alternativa de baixo custo que pode ser utilizado para fins
educacionais. Palavras-Chaves: simulador, punção venosa, treinamento
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RESUMO A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), causada pelo Treponema
pallidum, uma bactéria gram-negativa do grupo das espiroquetas. Pode ser classificada como
adquirida, onde ocorre o contágio geralmente por relações sexuais, podendo também ser
classificada como congênita, onde o feto adquire a infecção da mãe não tratada ou tratada
inadequadamente por disseminação hematogênica ou por via transplacentária. A transmissão
para o feto pode ocorrer em qualquer fase gestacional, inclusive no contato com o canal do
parto, sendo seu maior risco em gestantes com sífilis primária e sífilis secundária, podendo
evoluir para aborto espontâneo ou óbito perinatal. Os exames pré-natais realizados pelas
gestantes e seus parceiros, visam monitorar sua saúde e que, se houver contato com uma IST,
o tratamento será iniciado, diminuindo as chances de transmissão para o feto. O diagnóstico da
gestante e do feto depende de uma combinação de critérios clínicos e avaliações sorológicas,
que incluem testes treponêmicos e não treponêmicos, sempre sendo testadas amostras da
gestante e o bebê afim de monitorar a resposta imune do indivíduo, uma vez que, os anticorpos
da mãe ainda podem estar presentes no feto até os 06 meses. PALAVRAS CHAVE: Sífilis
congênita, Infecção Sexualmente Transmissível, Treponema pallidum, Gravidez, Pré-natal.
ABSTRACT Syphilis is a Sexually Transmitted Infection (STI) caused by Treponema pallidum, a
gram-negative bacterium of the spirochete group. It can be classified as acquired, where
contagion usually occurs through sexual intercourse, and can also be classified as congenital,
where the fetus acquires the infection from the mother untreated or inadequately treated by
hematogenous or transplacental dissemination. Transmission to the fetus can occur at any
gestational stage, including contact with the birth canal, with its greatest risk in pregnant women
with primary and secondary syphilis, and may progress to spontaneous abortion or perinatal
death. Prenatal exams performed by pregnant women and their partners aim to monitor their
health and that, if there is contact with an STI, treatment will be started, reducing the chances of
transmission to the fetus. The diagnosis of the pregnant woman and the fetus depends on a
combination of clinical criteria and serological assessments, which include treponemal and non-
treponemal tests, always being tested samples from the pregnant woman and the baby in order
to monitor the individual's immune response, since the antibodies of the mother can still be
present in the fetus up to 06 months. KEYWORDS: Congenital Syphilis, Sexually Transmitted
Infection, Treponema pallidum, Pregnancy, Prenatal care.
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As leucemias são um grupo de neoplasias hematológicas que ocorrem na medula óssea e/ou
nos tecidos linfoides, caracterizadas pela proliferação descontrolada e anormal das células
hematopoiéticas. Por conta desse desequilíbrio na produção celular, ocorre um acúmulo dessas
células na medula óssea, podendo ou não, haver o comprometimento de outros órgãos e
tecidos caso ocorra extravasamento celular para o sangue periférico. Diversos fatores, tais
como algumas substâncias químicas, vírus HTLV-1, e existência de síndromes genéticas e
hematológicas prévias, podem acarretar em uma proliferação descontrolada das células
hematopoiéticas, uma vez que desencadeiam alterações genéticas que levam a expansão
clonal de uma célula-tronco hematopoiética, que se acumula em único tipo celular na medula
óssea. A proliferação anormal desse único clone celular tem vantagem em relação às demais
células sanguíneas, causando uma produção deficiente destas, e resultando em neutropenia,
anemia e plaquetopenia associados à leucemia. As leucemias podem ser divididas em agudas
e crônicas, conforme o grau de maturação das células comprometidas, e em mieloide e linfoide,
de acordo com a linhagem celular afetadas. Leucemias agudas são aquelas em que a
neoplasia ocorre nas células-tronco hematopoiéticas ou em células progenitoras primitivas, já
as leucemias crônicas são aquelas em que a transformação maligna ocorre nas células
maduras. Especificamente em relação às leucemias agudas, elas são doenças de progressão
muito rápida e muito agressivas ao paciente, e o critério diagnóstico estabelecido pela OMS
para sua identificação laboratorial é a presença de mais de 20% de células imaturas (blastos)
em relação ao total de células na medula óssea. Dentre os tipos de leucemias agudas, as
leucemias mieloides agudas (LMAs) são as mais prevalentes, representando 40% do total de
diagnósticos leucêmicos. As LMAs são doenças que atingem predominantemente os adultos
(80% dos casos), com início na faixa etária de 30 anos, e pico de incidência entre 60 e 65 anos
de idade. O diagnóstico das LMAs inclui características citomorfológicas, citoquímicas,
imunofenotípicas, citogenéticas e aspectos genético-moleculares, e é realizado através de uma
associação de critérios clínicos e laboratoriais, sendo realizados exames como hemograma,
mielograma, colorações citoquímicas, imunofenotipagem e citometria de fluxo, e análises
cromossômicas e moleculares. Morfologicamente, as LMAs são divididas em sete subtipos (M0
a M7), de acordo com o sistema French-American-British (FAB); entretanto, como esse sistema
é meramente baseado na morfologia celular, está em desuso, sendo utilizado somente para a
descrição dos blastos nos exames de hemograma e mielograma. Sendo assim, vem sendo
substituído pelo sistema de classificação da OMS, que leva em consideração diversos outros
critérios, principalmente os moleculares e citogenéticos, dado que grande parte das LMAs são
causadas por alterações cromossômicas. Nesse contexto, a utilização de ferramentas mais
modernas e robustas para identificação das LMAs, tais como as análises citogenéticas e
moleculares, permite a realização de um diagnóstico mais preciso e a indicação de um
prognóstico e de uma terapia adequados para cada subtipo de LMA.
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Dentre os diversos aspectos do manejo visando a produtividade da produção leiteira, o controle
de temperatura deve certamente ser considerado um dos principais focos de estudo,
investimento e aplicação, uma vez que a natureza evolutiva e a genética desses animais
geralmente implicam em bovinos com uma fisiologia pouco adaptada a altas temperaturas, o
que principalmente em clima tropical gera estresse e impactos na produtividade, entrando em
conflito com o objetivo de produtividade e lucratividade visado nesses animais de produção.
Não obstante, até mesmo nos bovinos criados como pets, o conforto térmico é essencial para o
bem estar animal. É importante, destarte, compreender a fisiologia desses animais, bem como
conceitos específicos como zona de termoneutralidade e equilíbrio térmico fisiológico,
compreendendo então quais condições térmicas resultam em um funcionamento fisiológico
ideal (pensando em maiores índices produtivos), e quais os principais fatores que
desencadeiam um desequilíbrio nessa fisiologia, para que possam ser controlados. A escolha
do manejo adotado em cada propriedade é única, pois devem ser consideradas as
necessidades específicas do rebanho e de sua genética ao longo do ano, as condições
climáticas locais e sua variação anual, o sistema de produção adotado, as tecnologias possíveis
de serem implementadas e adaptadas às particularidades de cada clima, a capacidade da mão
de obra e de gestão da propriedade, o capital disponível e a relação custo-benefício da
tecnologia escolhida. Realiza-se aqui exposição dos fundamentos teóricos do manejo do
estresse térmico em bovinos leiteiros e em seguida são apresentados os principais fatores de
controle possíveis, quais sejam: modificações possíveis conforme cada sistema de produção,
manejos ambientais de sombreamento natural e artificial, resfriamento dos animais e do
ambiente por aspersão de água, ventilação favorecida por estruturas e ventilação artificial,
climatização, uso de lagoas de resfriamento, manejo nutricional e melhoramento genético.
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SORIANO, M.N (AUTOR PRINCIPAL); MINHONI, C.A.F.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Resumo O Toxocara spp é um parasita nematódeo, pertencente da família ascarídea, que
acomete cachorros e gatos e é o principal agente causador da zoonose Toxocaríase nos seres
humanos. Como uma maneira de facilitar a transmissão entre hospedeiros, o parasita
desenvolve capacidades de alterar o comportamento de seu hospedeiro, advinda de uma
relação presa-predador, e assim assegurar a liberação de ovos em um ambiente propício e boa
probabilidade de sobrevivência, ressaltando o que se pode chamar de manipulação
comportamental. A possibilidade de infecções parasitárias provocarem mudanças
comportamentais em seus hospedeiros, em certas situações alterarem o fenótipo em
hospedeiros intermediários e assim facilitar sua captura pelo hospedeiro definitivo, em conjunto
com a elevada frequência com que o acometimento de seres humanos por larvas de Toxocara
ocorre, têm chamado à atenção de pesquisadores interessados no estudo das relações
hospedeiro-parasita. Entretanto, há poucos estudos acerca da ocorrência de alterações
comportamentais em mamíferos, como consequência de infecções parasitárias, entretanto,
mais estudos acerca destas alterações comportamentais em Rattus norvegicus infectados com
Toxocara canis ou cati, vem surgindo para o melhor entendimento sobre o assunto de interesse.
Este trabalho teve como objetivo revisar os principais conceitos acerca de alterações
comportamentais em hospedeiros parasitados pelo parasita Toxocara ssp. Trata-se de uma
revisão da literatura que foi feita nas bases de dados eletrônicas: PubMed, SciELO, utilizando-
se a estratégia de busca de estudos publicados nos idiomas português e inglês, sem limite de
data e que atenderam aos objetivos da pesquisa, disponibilizados de forma online, gratuita e
completa. Espera-se como resultado ampliar as discussões acerca da ocorrência de alterações
comportamentais em mamíferos, como consequência de infecções parasitárias. PALAVRAS-
CHAVE: Alterações Comportamentais. Hospedeiro. Toxocara spp.
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“A ATUAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO
FARMACÊUTICO EM PESQUISA CLÍNICA E

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FÁRMACOS”

CHACAROLLI, P.J. (AUTOR PRINCIPAL); SILVA, T.F. (CO-AUTOR);
CORDEIRO, D.S. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O objetivo deste trabalho foi demonstrar a atuação e importância dos profissionais
farmacêuticos que se dedicam nas áreas acadêmicas, de pesquisa, desenvolvimento,
aprimoramento e descoberta de novos fármacos. A Medicina Farmacêutica tem por área de
atuação as atividades relacionadas à aplicação dos conhecimentos médicos, farmacêuticos e
farmacológicos envolvidos na descoberta de novas moléculas, na pesquisa e desenvolvimento
de sua aplicação clínica e, ainda, na avaliação, registro, monitoração médica e ética da
comercialização final. Nos últimos dois séculos a humanidade tem se beneficiado de
importantes inovações na medicina e nos medicamentos. Tais avanços contribuíram para a
melhoria do tratamento e do controle de doenças que, cem anos atrás, resultavam em óbito ou
significativa diminuição na qualidade de vida. As vacinas, por exemplo, possibilitaram a
erradicação ou importante redução de enfermidades que matavam milhões de pessoas. Cada
uma destas inovações trilhou caminhos para novos campos de pesquisa, muitos dos quais
seguem férteis ainda nos dias de hoje. A carreira de farmacêutico pesquisador é de amplo
reconhecimento mundial e muito promissora no Brasil, podendo este atuar em diversas áreas
tais como: indústrias farmacêuticas; consultorias especializadas, laboratórios de pesquisa e
desenvolvimento de novas tecnologias, startups de saúde, áreas acadêmicas e órgãos públicos
regulatórios ou não da área de saúde. Segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia a pesquisa
de novos fármacos e medicamentos é uma área estratégica para independência e
desenvolvimento do país. Nesse contexto torna-se fundamental aprofundar-se nos aspectos da
descoberta de novos fármacos desde a etapa do planejamento de novas moléculas até a
utilização pelo usuário do medicamento, passando pelas diferentes etapas de desenvolvimento.
Segundo o ranking nacional “Valor Inovação Brasil 2018”, os laboratórios farmacêuticos são o
segundo setor que mais investe em inovações no Brasil — uma posição de fazer inveja dentre
os outros integrantes dos 21 setores do ranking. A área apresenta o maior investimento da
receita líquida em atividades de pesquisa e desenvolvimento, no qual se inclui a pesquisa
clínica na indústria farmacêutica. Diante desse contexto o farmacêutico é o profissional
capacitado que possui conhecimentos avançados em química farmacêutica, modelagem
molecular, estabilidade de medicamentos e produtos de degradação, química orgânica, síntese
química, farmacotécnica e tecnologia farmacêutica, química analítica, farmacocinética e
farmacodinâmica, além de outros conhecimentos específicos da área de pesquisa clínica e
desenvolvimento de novos fármacos.
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(ORIENTADOR) 
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Nas últimas décadas o envelhecimento populacional tem aumentado gradualmente. À medida
que a longevidade aumenta, os idosos tornam-se mais propensos ao consumo de
medicamentos. Cerca de 23% da população brasileira consome 60% da produção nacional de
drogas, e a maioria dos usuários têm mais de 60 anos. No Brasil, cerca de 80% dos idosos
utilizam no mínimo um tipo de medicamento. O uso de mais de um fármaco pode levar a uma
inconstância proveniente de reações adversas. De acordo com a Organização Mundial de
Saúde (OMS), mais de 50% dos medicamentos são prescritos ou dispensados de forma
inadequada, e cerca de 50% dos pacientes utilizam medicamentos de maneira incorreta. Os
idosos apresentam maiores dificuldades na manutenção de sua autonomia e isso pode estar
relacionado a fatores sociais, estilo de vida, pois muitos vivem sozinhos, ou à situação de
multimorbidades. Estas vulnerabilidades podem afetar no entendimento do uso correto e
adesão medicamentosa dos fármacos utilizados em seus tratamentos. A Política Nacional de
Medicamentos (PNM) tem diretrizes que incluem a orientação das ações de saúde relacionadas
ao uso de medicamentos. Seu principal objetivo é garantir segurança, eficácia e qualidade dos
medicamentos, a promoção de seu uso racional e o acesso da população àqueles considerados
essenciais. A intervenção farmacêutica por meio de ações educativas e orientações sobre o
regime terapêutico traz benefícios à saúde do paciente e ao processo de promoção da saúde.
Essa orientação pode ser destinada ao paciente idoso, ao seu acompanhante, familiar, cuidador
e, ainda, ao médico prescritor e demais profissionais de saúde envolvidos diretamente na
assistência à saúde. Visando a preocupação com a dificuldade no entendimento e uso de
medicamentos para idosos, o presente trabalho tem como objetivo realizar estudo qualitativo
sobre a importância da orientação medicamentosa em idosos da cidade de São Carlos, SP.
Para isso, será realizada pesquisa bibliográfica e aplicação de questionário. Pretende-se
observar também a importância dos farmacêuticos na orientação sobre o uso dos
medicamentos e melhor capacitação dos profissionais de saúde na prescrição e orientação dos
fármacos. Palavras-chave: saúde do idoso; uso de medicamentos; terapêutica
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A IMPORTÂNCIA DA VITAMINA D EM ATLETAS DE
ALTA PERFORMANCE
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Introdução: A vitamina D é um pré-hormônio fundamental por favorecer a absorção de cálcio a
partir da radiação ultravioleta, ou seja, atrás da exposição solar. Os níveis ideais de vitamina D
presentes em exames de sangue são classificados como: Deficiente: abaixo de 10 ng/mL;
Insuficiente: até 20 ng/mL; Ideal: até 60 ng/mL; Acima da dosagem: até 100 ng/mL;
Superdosagem: até 100 ng/mL. A falta dessa vitamina causa fraqueza, dores e moleza nos
ossos. Quando os níveis de vitamina D caem consideravelmente, pode causar, raquitismo uma
doença rara, e osteopenia e a osteoporose. Fármacos relacionados a vitamina D: Os remédios
à base de vitamina D são um grande aliado na manutenção da vitamina no organismo além dos
alimentos e da própria exposição solar que sempre será o mais recomendado para o
organismo. Alguns remédios que são utilizados são: Addera D3, DePura, Oscal D, Dprev,
SupraD além de suplementos vitamínicos que contem a vitamina D. A importância da vitamina
D em atletas de alta performance: Sua contribuição tem forma significativa para a eficácia dos
resultados e desempenho dos atletas. A vitamina D é responsável por aumentar a quantidade
de oxigênio no sangue, elevando assim a capacidade aeróbica do atleta, irá auxiliar na redução
da lesão muscular. Em caso de lesão, a vitamina D terá uma função na aceleração da
recuperação muscular e óssea, por fim, aumentará a quantidade de cálcio muscular, fazendo
com que o atleta tenha mais força, potência e explosão muscular. A vitamina D ao decorrer dos
anos vem sendo cada vez mais estudada para benefícios e ganhos em atletas de alto
rendimento. Esses estudos são baseados em meios científicos através da suplementação ou
não dos indivíduos que são analisados. Lembrando que as concentrações de vitamina
dependem da localização em que o atleta se encontra, se há possibilidade de raios ultravioleta,
clima, tempo, esses fatores são muito importantes para a concentração da vitamina D, além das
condições de suplementação ingeridas por esses atletas. Em alguns casos, também pode ser
utilizada alguma suplementação de vitamina D, o que ajuda a combater lesões ósseas e
musculares. A vitamina D promove a retenção e a absorção do cálcio nos ossos e, além disso,
atua na manutenção do sistema imune e no crescimento celular. Infelizmente, níveis baixos
desse nutriente não são exclusividade dos atletas, já que ao redor de 1 bilhão de pessoas
apresentam deficiência de vitamina D em todo o mundo, incluindo 60% dos adolescentes
brasileiros e cerca de 30% das crianças mexicanas de 1 a 5 anos. Os estilos de vida modernos
dificultam a ingestão de níveis adequados de vitamina D apenas por meio da dieta e da
exposição à luz solar. Por isso, os profissionais de saúde recomendam frequentemente o
consumo de suplementos de vitamina D e alimentos enriquecidos como uma fonte
complementar importante. Conclusão: Este trabalho foi realizado para demonstrar o descaso e
o grande problema da falta ou a deficiência que atletas, delegações ou mesmo suas ligas tem
com uma vitamina que é de grande importância para os atletas.
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RESUMO Os atrasos no desenvolvimento têm forte impacto na vida da criança e precisam ser
identificados precocemente, prevenindo a possibilidade de aparecimento de padrões não
adequados e agravos. Muitos programas de atenção aos lactentes de risco se desdobram em
atenção à gestante e à família, permitindo a percepção e intervenção adequados. As situações
desfavoráveis são normalmente provenientes da interação de diferentes riscos: riscos
biológicos, físicos, socioambientais relacionados ao ambiente familiar. O modelo biopsicossocial
de saúde leva o foco de atenção além da deficiência, incluindo a participação social e a
diminuição de barreiras ambientais que dificultem a criança alcance seus objetivos. Empodera
as famílias, fortalecendo a iniciativa desta ao traçar objetivos e tomar decisões sobre o bebê.
Esta pesquisa teve como objetivo compreender e descrever a importância da inserção da
intervenção precoce dos lactentes de risco no modelo biopsicossocial, bem como compreender
e descrever a abordagem para suas famílias. A pesquisa classificou-se em exploratória,
observacional de campo com caráter qualitativo. O campo de pesquisa foi formado com
familiares ou responsáveis de lactentes e fisioterapeutas no Serviço de Acompanhamento e
Intervenção Neonatal Precoce em Bebês de Alto Risco (SAIBE), São Carlos. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos do Centro Universitário
Central Paulista – UNICEP, conforme resolução 466/2012 para pesquisa com seres humanos.
Os resultados foram apresentados por tabelas e discutidos pela Análise de Conteúdo e
mostraram elementos que confirmam tendencia à adesão ao modelo biopsicossocial, tanto na
visão das fisioterapeutas que estão no serviço do SAIBE como pelos familiares atendidos.
Considerando-se assim que a abordagem biopsicossocial no desenvolvimento do bebê de risco
promoveu a eficácia da intervenção precoce, favorecendo ação multidisciplinar e orientação
familiar trazendo-a como parceira no tratamento, contribuindo com as particularidades da
criança na IP, tornando-a mais eficaz e assertiva. Palavras-Chave: intervenção precoce; modelo
biopsicossocial
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Com as mudanças do estilo de vida das pessoas, que passaram a morar em casas pequenas e
apartamentos com pouco espaço, os gatos têm ganhado espaço como animais de companhia.
Contudo, essa domesticação, ao longo da história, trouxe consequências comportamentais
importantes para essa espécie, uma vez que foram confinados devido à maldade humana, no
qual são mortos, envenenados, atropelados, dentre outras muitas atrocidades. Desse modo,
possuem pouquíssimos hábitos naturais como por exemplo afiar as unhas, marcar território e
fazer atividades como subir em móveis, o que os tornou mais sedentários. Ou seja, os felinos
não podem mais agir conforme a sua natureza devido a esse confinamento. Concomitante a
uma alimentação desbalanceada, o número de gatos obesos vem crescendo ultimamente. A
obesidade é uma doença que consiste no excesso de gordura acumulada no corpo. Antes o
que era considerado um problema estético, hoje já é comprovado como um problema sistêmico,
pois se associa a alterações ortopédicas, respiratórias e metabólicas, à redução da expectativa
de vida, distúrbios urinários e reprodutivos, hiperlipidemia, pancreatite e até diabetes mellitus.
Uma estimativa constatou que cerca de 15 a 35% dos gatos domésticos apresentam quadros
de obesidade decorrente da alimentação incorreta. A obesidade se caracteriza pelo aumento de
20% do peso corporal do animal, sendo um desequilíbrio energético entre a energia consumida
e a energia gasta (MENDES et. al., 2013). Acredita-se, que essa enfermidade seja causada
pela associação de ração e petiscos ou comida humana de forma desregrada e contínua,
favorecida, também, pela castração a partir do momento que o animal passa a ter menos
acesso à rua. Mediante esses dados, é necessária a intervenção do médico veterinário e do
tutor na prevenção, controle e tratamento da obesidade (CARCIOFI. et, al., 2005) O diagnóstico
da obesidade nos gatos se realiza a partir de técnicas como peso corporal, pontuação do
escore de condição corporal (ECC) e escore de massa muscular (EMM), índice de massa
corporal, Absorciometria de raios-X de dupla energia (DEXA), tomografia computadorizada (TC)
e ressonância magnética (RM) e, por fim, a impedância bioelétrica. Na clínica, entretanto, é
necessário se levar em conta os custos, a facilidade e a aceitação dos tutores mediante o
melhor método para diagnosticar a adiposidade no felino (MENDES, 2017). Para o tratamento,
inicialmente é preciso estabelecer o grau de obesidade do animal para, assim, poder
estabelecer o peso ideal que ele deve ter. Também deve-se olhar a alimentação oferecida,
como é oferecida e a proibição de outros alimentos além da ração (MENDES, 2017). Também é
necessário promover atividades em que o animal se locomova e se exercite. No quesito
alimentação, basear-se em concentrações mais elevadas de proteínas, mais fibras, mais amido,
e baixa densidade energética, associação apresentada nas rações de tratamento para
obesidade (CARCIOFI. et, al., 2005) Destarte, devido a relevância dessa enfermidade no
quadro atual, este Projeto de Revisão Bibliográfica tem como objetivo abordar o que é a
obesidade felina, como ela se apresenta, quais suas complicações e os possíveis tratamentos.
Palavras chave: gato; obesidade; alimentação; enfermidade; tratamento.
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A sepse pode ser definida como um processo que desencadeia uma síndrome de resposta
inflamatória sistêmica (SIRS), provocando no indivíduo disfunção orgânica que pode acarretar
ao óbito. Essa patologia possui alta incidência e importância, visto que possui taxas
significativas de mortes no mundo todo, a mesma pode acontecer nas mais variadas faixas
etárias. Considerando essas informações, foi realizada buscas na literatura, através das
plataformas SciELO, Pubmed, Bireme, Google Acadêmico, Instituto Latino Americano de Sepse
(ILAS), sites eletrônicos e livros, em especial sobre a sepse neonatal. A partir dessa revisão
bibliográfica apresentou-se conceitos definidos sobre sepse precoce e tardia, como também
fatores de risco, prevenção, manifestações e os diagnósticos laboratoriais, afim de reduzir a
taxa de morbimortalidade neonatal. Visto isso, é considerado neonato recém-nascidos até o seu
28º dia de vida, e assim, dentro dessa faixa etária o sistema imunológico ainda se apresenta
totalmente imaturo e frágil, para o contato com microrganismos nocivos. A sepse neonatal é
subdividida em dois grupos diferentes, sepse precoce e sepse tardia. O que diferenciará essa
classificação será o momento de aparição e o tipo de patógeno (maternal ou do ambiente de
internação). Assim, sepse precoce é aquela que se manifesta em até 72 horas de vida, sendo
adquirida antes ou durante o parto, germes provenientes em geral do tratou urinário da mãe. Já
a sepse tardia ocorre após as primeiras 72 horas de vida, sendo comum em recém-nascidos de
muito baixo peso, acarretadas pelos fatores extrínsecos, como o ambiente hospitalar e o
contato humano, além disso o fator mais relevante é a permanência por longo período de tempo
hospitalizado, considerando o alto risco de contaminação pelo ambiente e aos procedimentos
invasivos a que são submetidos. As manifestações na sepse neonatal ainda são inespecíficas,
motivo esse que dificulta o diagnóstico certeiro e ágil dessa doença. Logo, vale ressaltar que
toda cautela durante a internação é fundamental, pois qualquer sintoma deve ser investigado.
Além dos sintomas inespecíficos na sepse neonatal o seu diagnóstico também é um grande
desafio, devido aos exames laboratoriais apresentarem ainda baixa especificidade e com
apenas um único exame não ter dados suficientes, sendo assim, é necessário a realização de
exames associados entre si, para que haja conclusão e fechamento do diagnóstico dessa
patologia. O diagnóstico precoce da sepse reduz riscos de mortes e o uso inapropriado da
antibioticoterapia.
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Considerando que os alunos do ensino superior passam por mudanças no estilo de vida, os
mesmos podem apresentar grandes desgastes emocionais, físicos e sociais, geralmente
levando a sintomas que acarretam consequências na qualidade de vida destes. Desta forma, o
presente estudo aplicou o questionário da qualidade de vida SF36 (Medical Outcomes Study
Questionaire 36-Item Short Form Health Survey). Este se trata de 36 questões, subdivididas em
oito componentes, que são: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde,
vitalidade, aspectos sociais, emocionais e saúde mental. O objetivo do estudo foi avaliar a
qualidade de vida em alunos do ensino superior, por meio de uma abordagem qualitativa e com
a coleta de dados de forma longitudinal. Foram recrutados 26 dos alunos para aplicação deste
questionário. O cálculo dos resultados ocorreu por meio de orientações específicas e pela Raw
Scale. Os dados coletados foram avaliados de forma descritiva, por meio de tabelas. Mediante
o estudo apresentado, pode-se concluir que o aspecto mais significante positivamente na
qualidade de vida dos universitários está relacionada à capacidade funcional dos mesmos,
sendo unânime e majoritária em todas as conferências. Enquanto negativamente, temos que as
limitações por aspectos emocionais atingem a todos de maneira excepcional. Quanto ao
sistema musculoesquelético, as limitações por aspectos físicos e dor estiveram entre os
maiores índices, indicando um fator bastante favorável para a média final. Todavia, as mulheres
apresentaram piores condições quanto à dor e os homens no quesito de limitações por
aspectos físicos. Deve-se ressaltar que a situação atual de pandemia pelo coronavírus também
contribuiu para tais índices prejudiciais. Diante deste estudo, conclui-se que o período
universitário apresenta grandes fatores físicos e psicossociais que atingem a saúde e qualidade
de vida dos estudantes.
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Em dezembro de 2019 surgiu em Wuhan, China o 1º caso de um novo corona vírus que
apresentou forma contagiosa severa, causando a doença Covid-19. No Brasil o vírus foi
identificado pela 1ª vez em fevereiro de 2020. Para tentar conter a pandemia, medidas como
isolamento social, uso de máscaras, orientação de lavagem de mãos e álcool gel 70%, foram
implantadas. Escolas tiveram suas aulas suspensas e muitas abordagens terapêuticas, entre
elas a fisioterapia iniciaram atendimentos online. Pela resolução nº 516, de 20 de março de
2020, o presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, no
uso de suas atribuições legais permite os atendimentos não presenciais nas modalidades de
teleconsulta, teleconsultoria e telemonitoramento. O telemonitoramento oferece vantagens aos
usuários e aos terapeutas, prevenindo a contaminação pela COVID-19. O estágio de Saúde
coletiva tem se deparado com esta dificuldade e para dar continuidade aos atendimentos
prestados pelos alunos e acatou decisão do COFFITO em permitir os atendimentos online no
período de pandemia. As experiências nesta modalidade de atendimento foram muitas e se faz
importante o relato delas. O objetivo deste trabalho foi relatar experiências vivenciadas, suas
dificuldades e aceitação dessa forma de tratamento em atendimentos online de fisioterapia,
realizados no estágio de saúde coletiva no curso de fisioterapia. O primeiro contato foi realizado
por ligação telefônica e os atendimentos realizados pelo aplicativo WhatsApp, por meio de
chamada de vídeo. Os atendimentos ocorreram por período de dois meses. Foram realizados
em média 15 atendimentos, para um total de 10 pacientes. As principais queixas encontradas
foram a dor e como utilizar instrumentos para analgesia em casa. A mensuração da quantidade
de dor. Avaliar a limitação de movimento frente à dor e as limitações do tecido osteomuscular já
instaladas no paciente, demonstrar os exercícios e fazer correções. Encontrar instrumentos
para realização de exercícios com carga e quantificar os graus de fraqueza. Também foram
encontradas dificuldades quanto à tecnologia como o uso do celular, Internet, quedas,
interrupções. Os atendimentos online apresentam algumas limitações que podem dificultar o
tratamento, porém os benefícios são inúmeros. A interação com o terapeuta aumenta a cada
sessão, pode ser percebido o vínculo criado e a amplitude do cuidado, observando-se o
ambiente, promovendo a prevenção de agravos e riscos. Palavras – chave: teleatendimento;
atendimentos online
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O acidente vascular encefálico (AVE) caracteriza-se como um déficit neurológico decorrente de
alterações no suprimento sanguíneo do cérebro, envolvendo assim inúmeras alterações de
ordem sensitiva e motora, as quais geram redução ou perda da funcionalidade ao indivíduo pós
AVE, o que acarreta incapacidades até mesmo para se adequar ao ambiente em que vive.
Assim, a fisioterapia mostra-se essencial no processo de reabilitação deste, visto que
programas de fortalecimento e condicionamento físico têm demonstrado resultados positivos no
que diz respeito a mobilidade funcional, força muscular, equilíbrio e qualidade de vida do
mesmo. O objetivo foi verificar a eficácia da atuação fisioterapêutica envolvendo exercícios
multimodais associados à dupla tarefa na funcionalidade por meio da Medida de Independência
Funcional (MIF), bem como mobilidade funcional e risco de quedas por meio da TUG em
pacientes pós Acidente Vascular Encefálico (AVE), bem como observar o quanto a interrupção
temporária do tratamento fisioterapêutico interfere aos mesmos. O estudo envolveu indivíduos
com AVE avaliados pré intervenção, após três meses de intervenção fisioterapêutica com
exercício físico associado à tarefa cognitiva e após a pausa da fisioterapia devido férias
acadêmicas. As avaliações envolveram a funcionalidade, mobilidade funcional e risco de
quedas. Para análise dos dados foram consideradas as três situações. Quatro pacientes, dois
não cadeirantes e dois cadeirantes, foram incluídos no estudo, verificando-se que a fisioterapia
tende a proporcionar manutenção e/ou melhora de alguns domínios da MIF, principalmente aos
pacientes não cadeirantes, além da melhora no TUG aos mesmos, no entanto, após as férias
acadêmicas verifica-se redução dos itens avaliados. Sendo assim, observa-se que a
intervenção fisioterapêutica acarreta benefícios aos pacientes com AVE quanto a funcionalidade
e mobilidade funcional, além da redução do risco de quedas, porém sem este acompanhamento
os pacientes apresentam prejuízos ao considerar os itens abordados.
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A automedicação é a prática de administrar medicamentos sem a devida prescrição médica,
orientação farmacêutica ou de um profissional qualificado. Essa prática é realizada por
indivíduos não habilitados que tem como objetivo curar patologias ou diminuir seus sintomas,
porém pode gerar consequências graves, mascarando doenças, agravando enfermidades já
existentes ou até mesmo levar o paciente a óbito (MUSIAL et al, 2007). Segundo Musial et al.
(2007), a falta de recursos orçamentários adequados destinados ao Sistema Único de Saúde
(SUS), bem como o número insuficiente de médicos nas unidades de saúde em certas
localidades do país, podem estar associados a um aumento nos índices da automedicação. De
acordo com Coelho et al. (2021), um dos maiores fatores que pode levar ao uso irracional de
medicamentos é a classe social, pois o indivíduo precisa manter um plano de saúde, causando-
lhe gastos que não poderá arcar, considerando a automedicação uma forma mais viável para
aliviar os seus sintomas. No Brasil, 77% dos medicamentos são utilizados por meio de
automedicação (CRF SP, 2019). É comum o acesso a medicamentos ser mais fácil do que à
consulta médica, e a indústria farmacêutica utiliza diversos meios de comunicação como
veículos publicitários para divulgar seus produtos, usualmente ressaltando os efeitos benéficos
dos medicamentos e pouco abordando os possíveis efeitos adversos. Dessa forma, causa-se
uma falsa impressão de que os medicamentos são isentos de riscos, estimulando assim, o seu
consumo (NASCIMENTO, 2009). Em um estudo realizado por Arrais et al. (2016), tratando-se
da distribuição de medicamentos por grupo farmacológico, os analgésicos compõem a maior
parcela, sendo 33,4% dos medicamentos utilizados. Os analgésicos, apesar de constituírem o
grupo de medicamentos isentos de prescrição (MIP), devem ser utilizados com cautela, de
preferência para tratar sintomas e males já conhecidos e diagnosticados. Quando realizada de
forma não racional, a automedicação acaba gerando maior custo ao sistema de saúde e ao
usuário, muitas vezes exigindo a necessidade de consulta médica ou hospitalização. Sendo
assim, o uso racional de medicamentos e o seu descarte correto, constituem medidas
importantes de saúde pública, devendo ser abordadas por diferentes perspectivas, tanto na
conscientização do paciente que procura o medicamento, quanto dos profissionais que os
prescrevem. Dessa forma, cabe a atenção farmacêutica, de acordo com a Resolução nº 338, de
6 de maio de 2004, do Conselho Nacional de Saúde, promover o uso racional de
medicamentos, evitando assim a polifarmácia desnecessária e o risco de intoxicação por
superdosagem decorrente dos erros na terapia farmacológica. A automedicação é frequente,
independentemente da idade ou do grau de escolaridade. As pessoas cada vez mais buscam
se automedicar devido à facilidade de acesso aos medicamentos ou pela precariedade do
sistema de saúde. O maior problema da automedicação é os danos que pode acarretar à vida
do indivíduo e ao meio ambiente. Por isso, é necessário que, além das leis de regulamentação,
leis de resolução e portaria, o estado colabore para que os órgãos competentes de saúde
invistam em políticas de uso racional de medicamentos. Além disso, é importante que as
instituições de ensino que formam profissionais de saúde incluam em suas atribuições a



conscientização do uso adequado e controlado de medicamentos. O presente estudo mostrou
que a automedicação no Brasil é uma prática comum e
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Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma síndrome que causa deficiências
sensório-motoras e cognitivas, que estão relacionadas à limitação de atividade e diminuição na
participação social. Em relação a essa incapacidade cognitiva, motora e/ou comportamental,
alguns estudos descrevem que mais de 65% dos pacientes que sofreram AVE apresentam
piora das habilidades cognitivas e que a maioria desses indivíduos não têm habilidade para
reassumir suas atividades prévias, afetando diretamente à qualidade de vida destes. O objetivo
do presente estudo foi identificar o desempenho cognitivo e a qualidade de vida em pacientes
pós AVE, através de avaliação fisioterapêutica. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, com
delineamento transversal, baseado nos pressupostos do método qualitativo de investigação,
com uma amostra obtida por conveniência. Foram recrutados oito pacientes com diagnóstico de
AVE, sendo quatro do gênero feminino, com idade entre 44 e 76 anos, nível de escolaridade
predominante em ensino fundamental incompleto que estavam em atendimento na clínica
escola de fisioterapia do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP. Os participantes foram
avaliados quanto à função cognitiva por meio do teste Montreal Cognitive Assessment (MOCA)
e qualidade de vida pela Escala de QV específica para AVE (EQVE-AVE), sendo os dados
apresentados em mediana (mínimo – máximo). Resultados: Os resultados indicaram
predominância do AVE de tipo isquêmico, média de 83,3%. A hipertensão arterial foi encontrada
em 83% dos participantes, sendo o fator de risco modificável mais poderoso para desencadear
um episódio de AVE. Todos os participantes obtiveram pontuação abaixo do score previsto no
MoCA, o que evidencia diminuição de função cognitiva, com média de 17,5 (pontuação abaixo
do escore adequado para função cognitiva normal). O domínio com maior índice de dificuldade
para todos os participantes, foram “Linguagem”, com média 0, seguido pelos domínios
“Visuoespacial Executiva” e “Evocação Tardia”, ambos com média 0,5. Referente ao
questionário EQVE-AVE, a pontuação média no EQVE-AVE foi de 127,66, sendo o escore
máximo do teste de 245 pontos e o escore mínimo de 49 pontos (sendo que quanto menor o
escore, maior o comprometimento). Pode-se observar que a participante com episódio de AVE
mais recente foi a de menor pontuação (maior comprometimento na qualidade de vida), que
coincidentemente, é a de menor idade. Os domínios com pontuações mais expressivas foram
“Energia", “Papéis Familiares”, “Personalidade” e “Trabalho/Produtividade”. Considerações
Finais: Os resultados do presente estudo evidenciam deterioração cognitiva dos sujeitos após
AVE , o que pode-se relacionar com baixa escolaridade. É possível sugerir que a função
cognitiva está fortemente relacionada com a diminuição na qualidade de vida do paciente pós
AVE, afetando-a e comprometendo-a de maneira expressiva.
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Introdução: A COVID 19 é uma doença infecciosa do trato respiratório causada pelo novo
coronavírus (SARS-CoV-2), altamente contagiosa e que pode acarretar sequelas físicas e
psicossociais daqueles que sobrevivem. Uma das mais graves é a deficiência dos músculos
respiratórios, devido ao processo inflamatório aumentado, presença de fibrose pulmonar, lesões
induzidas pela ventilação mecânica, uso prolongado de medicamentos para sedação,
bloqueadores neuromusculares e corticoides. Objetivo: Avaliar a força muscular respiratória em
indivíduos com síndrome pós COVID 19 Métodos: Foram avaliados 18 pacientes, maiores de
18 anos, com no mínimo 30 dias após o diagnóstico clínico positivo para COVID 19, visto por
meio dos exames PCR ou de sorologia e que tiveram encaminhamento médico para a
fisioterapia. Foram excluídos pacientes fumantes e com doenças cardiovasculares e
respiratórias. A avaliação da força muscular respiratória foi verificada por meio das medidas de
pressão inspiratória máxima (PImáx) e pressão expiratória máxima (PEmáx) utilizando um
manovacuômetro analógico (Gerar®) escalonado em ± 300 cmH2O. Foi utilizado um bocal e o
nariz do paciente ocluído por um clipe nasal. O equipamento contém uma válvula de escape
através de um orifício de aproximadamente dois mm de diâmetro, a fim de dissipar as pressões
geradas pela musculatura da face e da orofaringe. O paciente realiza o exame em posição
ortostática e no mínimo três vezes cada manobra, visando que a variabilidade entre as
mensurações fosse menos que 10 cmH2O entre as medidas e os valores obtidos comparados
com o previsto pela fórmula de Neder et al. (1999).. Para a manobra de PImax solicitou-se um
esforço inspiratório máximo a partir do volume residual. Na PEmax o voluntário deveria partir da
capacidade pulmonar total e realizar uma expiração máxima, mantendo-se até a estabilização
do valor alcançado. Foi verificada a normalidade dos dados por meio do teste de Shapiro-Wilks,
a partir disso, foi realizada a comparação entre os valores obtidos e previstos por meio do Teste
t pareado, considerando um nível de significância de 5%. Resultados: A amostra foi composta
por nove homens e nove mulheres, idade média de 47,6 ± 12,1 anos, compreendida entre 27 a
67 anos, com média de IMC de 31,6 ± 5,2 Kg/m2. Neste estudo, foi observada redução
estatisticamente significativa dos valores de PImax (p= 0,006), bem como de PEmax (p= 0,002)
dos pacientes pós COVID 19 quando comparado aos valores previstos de acordo com Neder et
al (1999). Considerações finais: Os pacientes com síndrome pós COVID 19 apresentaram
diminuições importantes na força muscular respiratória, indicando fraqueza muscular
respiratória, sendo assim, torna-se muito importante na avaliação fisioterapêutica a inclusão de
testes de avaliação muscular respiratória, visto ser uma ferramenta essencial para detecção de
alterações respiratórias após infecção por COVID 19, permitindo ainda um melhor planejamento
terapêutico de forma individualizada, bem como avaliar o resultado do programa de reabilitação.
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Em 2019, na cidade de Wuhan na China, foram registrados os primeiros casos de COVID-19,
se espalhando rapidamente, tornando-se uma pandemia mundial. É uma doença infecciosa,
pode ser fatal, atingindo, principalmente, o sistema respiratório. A propagação, inicialmente,
deu-se devido à contaminação de animais vendidos em mercados, posteriormente, de pessoas
para pessoas através de gotículas de saliva, espirro e tosse. Pacientes infectados podem
apresentar sintomas como febre, tosse, falta de ar, náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal,
em casos graves síndrome respiratória aguda. A Organização Mundial de Saúde declarou
situação de emergência em 2020, o surto da doença. Em uma parceria diária, o Ministério da
Saúde e Vigilância em saúde divulga dados, atualizando a situação epidemiológica da Covid-19
no Brasil. A preocupação e o medo fizeram e fazer parte do dia-a-dia da população, trazendo
impacto emocional negativo, refletindo diretamente no sistema imunológico. Governos, inclusive
o do Brasil, adotaram medidas de isolamento, restringindo a circulação e aglomeração de
pessoas, a fim de evitar o caos no sistema de saúde, diminuição da transmissão direta da
Covid-19, modificando o estilo de vida das pessoas, como aumento do consumo de álcool,
distúrbios do sono, hábitos alimentares, distúrbios psicológicos, estresse prolongado, ganho de
peso etc. Sobre as alterações no consumo de alimentos, foi observado o aumento da ingestão
de industrializados ultraprocessados, com altos teores de açúcar, que causam uma sensação
de bem estar e alívio do estresse momentâneo. Com as mudanças econômicas, devido à
pandemia, a aquisição de alimentos foi atingida e as escolhas alimentares têm sido
relacionadas ao poder de compra e não a qualidade nutricional dos alimentos. Até o presente
momento não há cura para a doença e a intervenção nutricional, em pacientes de terapia
intensiva tem papel importante, considerando a interação droga-nutriente, favorece a
recuperação de pacientes com COVID-19. O presente trabalho terá como objetivo analisar as
modificações na alimentação, estilo de vida e estado nutricional de pacientes pós-Covid-19. A
metodologia adotada será um estudo descritivo com pacientes pós-COVID-19, cujos critérios de
inclusão adotados serão: idade mínima 18 anos e máxima de 60 anos, indivíduos de ambos os
sexos e aceite por meio de assinatura do termo de consentimento. A coleta de dados será
realizada através de preenchimento de formulário por meio do Google Forms, com perguntas
elaboradas pelas pesquisadoras para coletar dados referentes às mudanças alimentares e de
estilo de vida, modificações no estado nutricional e condições atuais de saúde após a
contaminação pelo vírus da COVID-19. Espera-se que os achados com esta pesquisa de
campo possam direcionar os profissionais nutricionistas na intervenção nutricional mais
adequada à saúde e qualidade de vida dos pacientes, por meio de uma alimentação associada
ao estilo de vida mais saudáveis.
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Os Jogos Paralímpicos foram fundados em 1960 como resultado de um movimento que visa a
recapacitação de pessoas com deficiências distintas, ao longo dos anos. O esporte paralímpico
tem se tornado um evento esportivo importante, tornando as Paralimpíadas reconhecida como
o terceiro maior evento mundial. O esporte é importante para o desenvolvimento físico,
psicológico e social do indivíduo. Deficiência é definida como a perda ou anormalidade de
certas estruturas ou funções mentais, físicas ou anatômicas, que podem ser congênitas ou
adquiridas, permanentes ou temporárias. A Constituição Federal Brasileira garante os direitos
das pessoas com deficiência, incluindo educação, assistência médica, assistência social,
atenção especializada, reabilitação, integração e participação na sociedade, proibição de
discriminação e uso de instalações. O esporte faz parte desse pano de fundo porque se torna
uma ferramenta para o indivíduo se integrar à sociedade. Pessoas com deficiência que
praticam atividades físicas ganham independência, competitividade e melhoria no
relacionamento com outras pessoas, essenciais para a vida social. Tudo isso contribui para o
seu desenvolvimento pessoal e o pleno exercício da cidadania. A natação é considerada um
dos exercícios mais indicados para pessoas com deficiência física, pois a água não só ajuda a
desenvolver a coordenação, reduz as cãibras e promove o relaxamento muscular, mas também
auxilia na execução dos exercícios. A nutrição adequada é de extrema importância para um
bom desempenho atlético, e deficientes físicos podem ter necessidades nutricionais
diferenciadas, pois são propensos a sofrer de osteoporose, cálculos renais e alterações no
metabolismo dos macronutrientes. Amputados precisam de mais calorias porque gastam mais
energia para se exercitar devido à dificuldade de locomoção. O peso deve ser controlado para
não sobrecarregar os membros atuais e prevenir o desenvolvimento de problemas esqueléticos,
pois os membros fixos podem sofrer descalcificação. Embora haja uma compreensão ampla da
importância da prática de exercícios físicos e alimentação adequada na melhoria da qualidade
de vida, poucos estudos foram encontrados na literatura que avaliassem o consumo alimentar
de pessoas com deficiência. As características alimentares dessa população são importantes,
pois podem compreender melhor suas necessidades e promover o desenvolvimento de
intervenções nutricionais com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e o desempenho
esportivo. A metodologia adotada será desenvolvida com 10 paratletas de natação do sexo
masculino, com faixa etária entre 18 a 40 anos de idade, que treinem natação pelo menos três
vezes na semana. Os participantes, serão abordados por meio da postagem de uma carta
convite no WhatsApp. Caso aceitem participar, na carta convite terá um link para acesso ao
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e os questionários a serem respondidos, os quais
serão disponibilizados pela ferramenta Google Forms. Para determinar o consumo alimentar
será utilizado o Diário Alimentar, e Questionário de Frequência Alimentar. Será também incluso
um questionário desenvolvido pelos autores contendo informações pessoais como idade e
cidade onde residem para caracterização da amostra, e também sobre a rotina de treinos. Para
a avaliação do Estado Nutricional serão obtidas as informações de peso e altura referidos, e
classificados pelo Índice de Massa Corporal (IMC).
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As medidas de controle recomendadas no combate à pandemia do COVID-19 tem afetado a
população em diversos fatores como as condições de vida e de saúde e, entre elas, dessa
forma prejudicando a saúde mental como a ansiedade e a depressão. O presente estudo tem
por objetivo comparar o uso de medicamentos fitoterápicos e sintéticos durante o marco da
pandemia entre os meses de abril, maio e junho de 2020 e 2021, dados obtidos através de uma
drogaria em São Carlos. Foi realizada uma revisão bibliográfica na qual utilizou-se os sites
eletrônicos SciELO e Google acadêmico para coleta de dados. Medicamentos fitoterápicos e
plantas medicinais, na maioria das vezes, são indicados por pessoas não habilitadas, como
amigos, familiares ou balconistas de farmácias, o uso indiscriminado pode acarretar danos à
saúde individual ou coletiva, pois nenhum medicamento é inócuo à saúde, até mesmo drogas
de venda livre podem trazer diversas consequências à saúde, como resistência bacteriana,
reações de hipersensibilidade, entre outras. Os psicotrópicos são substâncias que agem no
sistema nervoso central produzindo alterações de comportamento, humor e cognição. São
substâncias químicas que atuam sobre a função psicológica e alteram o estado mental,
incluídos os medicamentos com ações antidepressiva, alucinógena e/ou tranquilizante. Conclui-
se que devido ao momento pandêmico houve uma grande comercialização pelos
medicamentos fitoterápicos e sintéticos no ano de 2020. No ano de 2021 houve queda
repentina na comercialização desses medicamentos, tendo em vista que os fitoterápicos se
destacaram em relação aos sintéticos, devido a facilidade de compra e por ter um valor
agregado ao produtor menor. A presença do profissional farmacêutico na dispensação destes
medicamentos e eventual orientação na sua utilização são de extrema importância, estimulando
os hábitos de vida e promovendo a saúde, contribuindo significativamente para a qualidade de
vida da população.
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ORIENTADOR) 
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A fitoterapia, segundo a legislação brasileira, compreende a um recurso terapêutico
determinado pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas e pela
ausência de substâncias ativas isoladas, apesar de sua origem vegetal. À vista disso, o uso da
fitoterapia e plantas medicinais no tratamento humano é uma das práticas terapêuticas mais
antigas da humanidade, apresentando origens tanto do conhecimento popular quanto das
experiências científicas. Fato que estabelece um espaço entre o homem e a natureza onde
ocorrem diversas interações sociais, indicado por múltiplas formas de agir diante as
necessidades. Tal como no âmbito da saúde no qual se encontra a medicina popular em que
são realizadas práticas contra as doenças por diferentes pessoas e ambientes. Indivíduos que
integram saberes populares são detentores de uma tradição e este resgate histórico envolve,
além da saúde individual, a saúde ambiental e os cuidados com a comunidade. Nesse sentido,
a utilização de plantas medicinais pela população é apresentada como prevenção e tratamento
de doenças, estando relacionada à confiança dos resultados obtidos, o baixo custo e a
facilidade de aquisição. Em consequência disso, havendo uma grande diversidade de plantas
medicinais utilizadas no Brasil quanto ao cuidado em saúde e, constantemente, as espécies
vão sendo conhecidas por diferentes nomes populares e formas de manuseio, o que exige
atenção acerca do uso e consumo destas plantas. Dessa forma, este trabalho possui como
objetivo desenvolver a implantação da Farmácia Viva no município de São Carlos através de
estudos das plantas Arruda, Espinheira-Santa, Guaco, Malva e Plantago, avaliando o padrão de
qualidade e promover, com os resultados obtidos, conhecimentos para a comunidade acerca
dos cuidados necessários quanto ao uso e manuseio, além de riscos e benefícios que estas
podem apresentar. Palavras-chave: Plantas medicinais; Tratamento; Controle de Qualidade;
Medicina Popular; Farmácia Viva.
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Atualmente as doenças cardiovasculares têm aumentado significativamente na população
brasileira, sendo relacionados à inúmeros fatores de risco, as doenças que mais incidiram neste
estudo foi o Infarto Agudo do Miocárdio, Hipertensão Arterial, Fibrilação Atrial, sendo as
mesmas precursoras da Insuficiência Cardíaca. A mesma também foi citada neste estudo. O
objetivo desse estudo foi avaliar o perfil dos participantes do Programa de Fisioterapia da
Clínica Escola do Centro Universitário Central Paulista; a partir de uma análise de prontuários,
onde, foram coletadas a Anamnese (diagnósticos obtidos, comorbidades e sintomas
percebidos), Características antropométricas (idade, peso, altura e IMC), Dados da avaliação
cardiovascular (frequência cardíaca e pressão arterial sistólica e diastólica) e avaliação
respiratória (saturação periférica de oxigênio, pressão inspiratória e expiratória máximas e
permeabilidade das vias aérea); incluindo também a tolerância aos esforços obtidas através do
Teste de Caminhada de seis minutos; os hábitos de vida destes pacientes também foram
coletados, entre eles estão: Tabagismo e Prática de atividade física. A maioria dos idosos
apresentaram diagnóstico de Insuficiência Cardíaca (6 pacientes), entre os fatores de risco
foram encontrados a presença de Hipertensão Arterial (11 pacientes), Diabetes Mellitus (6
pacientes) e Obesidade (3 sendo grau 1, 1 em grau 2 e 1 em grau 3), 1 pacientes ainda
fumante ativo e 2 ex-fumantes, 6 voluntários realizavam atividade física com certa frequência,
porém, todos apresentavam baixa capacidade ao exercício físico, relatando uma moderada
percepção ao esforço obtida através da Escala de Borg. Além disso, todos os pacientes
apresentavam diminuição na força muscular inspiratória e expiratória e 5 pacientes
apresentavam diminuição na da permeabilidade das vias aéreas. Ao final, para os serviços de
Fisioterapia a análise do perfil de seus pacientes se faz necessário para a tomada de decisões
clínicas, buscando a humanização dos cuidados, assistência adequada aos pacientes com
doenças cardiovasculares; buscando também a promoção da saúde.
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Em março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou a pandemia denominada
Covid-19 após um surto em dezembro de 2019 em Wuhan na China. A infecção ocorre através
da exposição ao vírus Sars-Cov-2 por meio de contato com partículas de saliva ou secreções
respiratórias de pessoas infectadas. No Brasil após os primeiros casos confirmados, as
incertezas, falta de informação e incentivo por parte da mídia que, redes sociais, boa parte dos
médicos e até do governo ocasionou desespero em grande parte da população e fez com que
houvesse uma corrida sem precedentes aos balcões de farmácias e drogarias em todo o país.
Além de máscaras e álcool em gel 70% que se tornaram itens de uso obrigatório, alguns
medicamentos registraram aumento anormal nas vendas e consequente consumo irracional de
produtos muitas vezes com administração do fármaco para outro fim sem que seja o indicado
em sua bula, o que é conhecido como uso off label. A automedicação é habito comum e pré-
existente de cidadãos brasileiros e além dos possíveis problemas relacionados ao consumo
excessivo como danos hepáticos e interações medicamentosas, houve desabastecimento de
alguns medicamentos importantes para outras patologias por esse uso indevido e irresponsável
fazendo com que pessoas não conseguissem fazer suas terapias pela falta de produtos nas
prateleiras das drogarias, casos de azitromicina e hidroxicloroquina por exemplo. De maneira
geral o trabalho objetiva quantificar o crescimento nas saídas de alguns fármacos sem
comprovação científica que foram usados em profilaxia e tratamento da doença. São eles
Azitromicina que é um antimicrobiano, Ivermectina que é antiparasitário, Hidroxicloroquina que
é usada no tratamento da malária e algumas doenças auto imunes, Prednisona usada como
corticoide, complexos vitamínicos e zinco normalmente usados para suplementação alimentar
em uma drogaria independente localizada em um bairro da cidade de São Carlos localizada na
região central do estado de São Paulo.
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SARTORI, S.Z. (AUTOR PRINCIPAL); SERAFIM, K.R. (CO-AUTOR);
KAWAKAMI JAMAMI, L. (ORIENTADOR); MARRARA, K.T. (CO-
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Introdução: O surgimento do novo Corona vírus, gerador do COVID-19 suscitou uma pandemia
global com muitos indivíduos apresentando sequelas pós COVID-19, dentro elas a baixa
capacidade ao exercício, reduzida tolerância aos esforços e, consequentemente, limitações
dificultando a realização das atividades de vida diária (AVD). Como forma de avaliar as
atividades cotidianas e o desempenho funcional destes pacientes tem-se o teste de caminhada
de seis minutos (TC6), o qual se refere a um teste clinico que se destaca pela semelhança com
as AVD, bem como devido á fácil execução e baixo custo. Objetivo: Avaliar a capacidade
funcional na fase de recuperação e não transmissão do vírus COVID-19. Métodos: Participaram
deste estudo 20 pacientes, maiores de 18 anos, com no mínimo 30 dias após o diagnóstico
clínico positivo para COVID-19, visto por meio dos exames PCR ou de sorologia e que tiveram
encaminhamento médico para a Clínica Escola de Fisioterapia do UNICEP. Destes, foram
excluídos três pacientes por apresentarem doenças cardiorrespiratórias. Para avaliação da
capacidade funcional foi aplicado o TC6 com monitorização da frequência cardíaca e saturação
periférica de oxigênio, bem como perguntado aos pacientes com relação a sensação de
dispneia e dor nos membros inferiores, por meio da escala de Borg. Para a análise dos dados
foi aplicado o teste de normalidade de Shapiro-Wilks, e logo após, o teste t pareado para
comparação da distância percorrida obtida pelos pacientes pós COVID-19 com o cálculo da
distância prevista aos mesmos, utilizada a fórmula Distância Prevista = 622,461 - (1,846 * idade
anos) + (61,503 * gênero) (onde sexo masculino= 1 e sexo feminino= 0). Considerou-se um
nível de significância de 5%, com os dados apresentados em média e desvio-padrão.
Resultados: A amostra final foi composta por nove homens e oito mulheres com idade média de
55,9 ± 14,1 anos, compreendida entre 32 a 88 anos, com a média de IMC de 31,8 ± 5,5 Kg/m2.
Neste estudo, foi observada diminuição estatisticamente significativa da DP (p < 0,0001) obtida
pelos voluntários no pós COVID-19 (298,3 ± 134 metros) em relação a DP prevista pela
literatura (522,9 ± 65,4 metros). Considerações finais: Pode-se observar baixa capacidade
funcional na fase de recuperação pós COVID-19, podendo interferir na realização das AVD e
dificuldades para retorno as atividades rotineiras.
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Para se tornar imunologista, o estudante deve terminar a graduação em biomedicina e se
especializar em imunologia, o qual vai ser responsável pelo estudo do mecanismo de proteção
do organismo contra doenças infecciosas causadas por algum microrganismo. No processo de
estudo para novas vacinas, o biomédico é extremamente importante, junto a uma equipe, o
profissional faz todo um estudo sobre a doença em questão, para entender suas causas, como
o corpo reage em contato com a doença e a produção de anticorpos, até se chegar a uma
vacina para o tratamento e prevenção da doença estudada. Por exemplo o estudo feito para a
produção das vacinas para o covid-19, foi preciso um tempo para se ter conhecimento do vírus,
e quem faz esse processo é o imunologista. Pergunta-se de porquê demorou tanto para sair as
novas vacinas e a resposta é a seguinte: existem diversas fases no processo para se
desenvolver vacinas, tais como: Fase pré-clínica: envolve experimentos laboratoriais, em
células e em animais, nessa fase são reprovados aproximadamente 90% dos compostos
propostos. Fase 1: pequenos grupos de humanos são submetidos a testes, grupos com cerca
de 20 a 100 indivíduos são analisados e nessa fase se permite conhecer os efeitos colaterais e
então cerca de 70% dos compostos aprovados na fase anterior, são reprovados nessa. Fase 2:
nessa fase os grupos de pessoas aumentam de 100 a 300 pessoas, para que possa ser
verificada a eficácia e efeitos colaterais da vacina. Fase 3: ultima fase dos testes clínicos e a
vacina é testada em grupos de 300 a 3 mil pessoas e de 10 compostos que chagam até a fase
3, cerca de 7 são reprovados. Fase 4: depois de já liberadas as vacinas, ocorre um
acompanhamento de grupos que recebem as doses para verificar se a vacina está tendo a
eficácia desejada. Sendo assim, é nítida a importância do biomédico imunologista na saúde da
população e obviamente, quando se tem tempo para a produção das vacinas, é mais fácil,
apesar de que é necessária a preparação e agilidade para lidar com a produção e estudos em
um cenário pandêmico como o atual e os já ocorridos anteriormente.
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Título: Calcificação Placentária Autora principal: Annietiene Pinheiro Ferreira Orientadora:
Patricia Eriko Tamae RESUMO A placenta é uma estrutura altamente vascularizada formada
por tecidos maternos e embrionários e está situado na parte superior do útero (HERLIHY &
MAEBIUS, 2002). Durante a gestação a placenta garante uma gravidez saudável e ajuda no
desenvolvimento do feto por toda a gestação (CORRÊA et al., 2006). Sua principal função é
permitir a difusão de nutrientes e oxigênio do sangue materno para o sangue fetal, além de
favorecer a difusão dos produtos da excreção do feto de volta para a circulação materna
(GYTON, 2011). Durante o desenvolvimento do embrião pode ocorrer calcificação placentária
ocasionando na falta de vascularização e consequentemente o impedimento da sobrevivência
do feto. A nicotina tem sido referida como responsável pela alteração da circulação útero-
placentária, que reduz a perfusão tecidual fetal causando a restrição de crescimento (RCF)
(WERLER, et al. 1985) além de poder causar vasoconstrição e consequente diminuição da
oxigenação (LAMBERS & CLARK, 1996). O uso do tabaco durante a gestação acarreta no
amadurecimento precoce da placenta, sendo observado em estudos que também observaram
outros problemas como o descolamento da placenta, restrição nutricional do feto,
desenvolvimento mental, bem como intelectual e comportamental (SARAIVA-FILHO et al.,
2006). Além do tabaco, também podem causar alterações na saúde fetal a ingestão de bebida
alcoólica citado por WHO, 2014, deficiências nutricionais como de iodo (LEVIE et al., 2018) e a
automedicação que leva a exposição do feto a diferentes efeitos toxicológicos provocados pelos
fármacos. É citado na literatura que, entre os medicamentos OTC (medicamentos de venda
livre) mais comuns utilizados pelas mulheres grávidas, então os anti-inflamatórios e
analgésicos. (ABDYELKAREN & MUSTAFA, 2017). Há uma possível associação entre o uso
dos antiinflamatórios não esteroidais (AINES) com a maturação placentária em relação à
complicações causada por esse medicamento, principalmente no primeiro trimestre da
gestação pode causar nascimentos prematuros, complicações cardíaca fetal, aborto e baixo
peso no nascimento (SAMPAIO, 2015). No Brasil o aborto espontâneo corresponde a 1,4
milhão de casos por ano, o equivalente a 10 abortos para cada 23 gestações (DEMITTO et al.,
2017). Apesar da placenta ser o órgão mais importante durante todo o desenvolvimento intra-
uterino é a estrutura menos estudada (SHALLIE & NAICKER, 2019) o que possivelmente
contribui para as intercorrências gestacionais. O objetivo deste trabalho foi abordar através da
literatura a influência do tabagismo na calcificação placentária. Palavras-chave: Placenta.
Calcificação Placentária. Tabagismo.
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A utilização de plantas medicinais é uma prática antiga, sendo esta ultimamente muito utilizada
pela população devido a propagação do uso para cura de patologias, males e qualidade de vida
onde por conta da grande utilização fez-se necessário estudos a cerca dessas plantas para
conter comprovações de sua eficácia e segurança a quem as utiliza, apresentando forma
terapêutica que vai desde o cultivo até a sua administração, estas plantas contém substâncias
que podem ser utilizadas para fins terapêuticos, estas substâncias podem ser encontradas em
um ou vários de seus órgãos. Esta prática está sendo muito procurada já que traz benefícios,
tem baixo custo e podendo ser mais seguro em relação aos medicamentos alopáticos por conta
dos efeitos colaterais, assim beneficiando o resgate da utilização das plantas medicinais e o
conhecimento popular. A prática do uso dessas plantas além de auxiliar a medicina
convencional é uma forma saudável de utilização de medicamentos. Por conta disso, este
trabalho traz como objetivo a instalação de uma Farmácia Viva no município de São Carlos
sendo um projeto sem fins lucrativos que esta envolvida desde o cultivo até a dispensação,
onde os profissionais da saúde poderão encontrar plantas medicinais como a Arruda,
Espinheira-Santa, Guaco, Malva e Plantago, obter conhecimento a cerca destas em relação a
doses, utilização, formas de uso, podendo assim indicar e orientar os pacientes de forma
segura e eficaz já que a população conhece por meio da disseminação de informações acerca
da utilização de plantas medicinais para cura, mas não tem o conhecimento de suas
propriedades tóxicas , estes profissionais serão responsáveis pela prescrição e dispensação
das plantas medicinais. As informações serão disponibilizadas para os profissionais por mais de
um meio, deste modo podendo ser cartilhas explicativas, podcast, manuais, etc. Palavras
chave: Farmácia Viva; Plantas Medicinais; Uso popular; Profissionais da Saúde, Terapêutica.
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O uso de plantas medicinais está se popularizando em nosso país destacado na fitoterapia e no
tratamento preventivo de doenças sendo seu consumo através de chás, emplastros, florais que
possuiem um valor significativo. Isso se deve a facilidade de aquisição, seu baixo custo e as
técnicas passadas através e das gerações sendo cada vez mais comum o cultivo de plantas em
jardims e quintais. Entretanto vale resslatar a importancia do cuidado, pois algumas especies
podem ser toxicas,destacando-se o cuidado com crianças, idosos e gravidas. Vale destacar que
infelizmente uso indiscriminado de medicamento pode agravar a situação do paciente, trazendo
problemas ao organismo, alem disso algumas das especies mais populares possuem um efeito
abortivo causando danos irrepareveis devido a sua utilização inadequada e falta e informação.
Diante desse contexto observa-se a existencia da necessidade de uma orientação adequada
sobre a utilização correta e cuidados que se deve ter em relação a essas plantas. com base
nesta premissa, buscou-se atender a necessidade da população através da implantação da
Farmácia Viva no município de São Carlos, que se dedica a cinco plantas mais populares da
região: Arruda, Espinheira-Santa, Guaco, Malva e Plantago. O objetivo desse projeto é levar a
informação sobre o uso correto e cuidados que se deve ter em relação a essas plantas, sendo
implantado através de podcasts, panfletos, banners e a divulgação do projeto pelos parceiros
que irá auxiliar no desenvolvimento do conhecimento, atraves da possibilidade de uma terapia
alternativa, na tentativa melhorar a qualidade de vida complementando o tratamento da
população de menor renda, sendo sempre baseada em estudos que compravam sua eficácia.
Alem disso busca-se passar passar a informação atraves de uma linguagem de facil
entendimento de maneira que seja compreendida por todos . Palavras chave: Plantas
medicinais; Melhor qualidade de vida, fitoterapia, Medicina Popular; Farmácia Viva.
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O objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto que a interrupção temporária do tratamento
fisioterapêutico pode acarretar aos pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
(DPOC) quanto a sintomatologia da doença, limitação das atividades de vida diária,
funcionalidade e tolerância aos esforços físicos em um período de 10 meses. Foram
convidados a participar do estudo 10 pacientes com diagnóstico clínico de DPOC, os quais
realizam tratamento fisioterapêutico na Clínica Escola de Fisioterapia. Para a realização do
estudo foram considerados quatro momentos de avaliação, visto que há uma interrupção do
tratamento fisioterapêutico em virtude do calendário acadêmico da Instituição. A avaliação dos
pacientes envolveu o preenchimento do COPD Assessment Test (CAT), da escala London
Chest Activity of Daily Living (LCADL) e do World Health Organization Disabilty Assessment
Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) , bem como a avaliação da distância percorrida no teste de
caminhada de seis minutos (DPTC6), os quais foram registrados no retorno ao tratamento
fisioterapêutico, pré interrupção do tratamento fisioterapêutico, imediatamente após o retorno ao
tratamento fisioterapêutico e novamente pré interrupção do tratamento. Foram recrutados oito
pacientes, porém quatro finalizaram o estudo. No questionário CAT e no WHODAS 2.0 ao
comparar o score total das quatro avaliações realizadas verifica-se uma variação entre os
quatro momentos, porém com menores valores nas situações em que os indivíduos estavam
em acompanhamento fisioterapêutico, ou seja, pré interrupção do atendimento. Para o CAT
essa variação apresentou-se clinicamente relevante, visto uma diferença de 4 a 6,5 pontos de
redução com o tratamento fisioterapêutico e um aumento de 8,5 pontos com a pausa do
atendimento. Com relação aos valores do questionário LCADL pode-se observar diminuição
gradativa do valor do score total da primeira para a última avaliação, indicando uma possível
melhora na restrição encontrada ao executar atividades no dia a dia. Em relação a DPTC6 nas
quatro avaliações, observa-se um declínio de aproximadamente 149m na terceira avaliação, ou
seja, após o período de interrupção do tratamento fisioterapêutico. É possível verificar que em
pacientes com acompanhamento fisioterapêutico e bem orientados, a interrupção temporária no
tratamento fisioterapêutico acarreta prejuízos quanto a sintomatologia da DPOC, a limitação na
execução das atividades cotidianas e de sua funcionalidade, bem como reduz a tolerância aos
esforços físicos.
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EFEITOS DA CRIOLIPÓLISE NO TECIDO ADIPOSO
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AUTOR); DIAS, G.L. (CO-AUTOR); SILVA, J.C (ORIENTADOR) 
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A gordura localizada causa mudanças no contorno corporal, ocasionando alterações da
imagem e da autoestima, o que explica o aumento na busca por procedimentos estéticos e por
consequência também cresce a procura de profissionais que querem atuar nessa área. Essa
busca incessante faz com que os profissionais se especializem e se atualizem sempre,
inovando suas técnicas e trazendo novas tecnologias. Novos tratamentos têm sido
desenvolvidos a partir de uma perspectiva menos invasiva. A Criolipólise é um dos
procedimentos mais procurados por reduzir significativamente a gordura localizada e ser seguro
e não invasivo. Profissionais e pacientes são induzidos por uma forte propaganda relacionada à
eficácia, segurança e satisfação daqueles que se submetem à técnica. Foram coletados
estudos e referências bibliográficas para compor esse trabalho em bases de dados como
SCIELO, LILACS, DOVE MEDICAL PRESS, ANVISA, INMETRO e artigos do Google
Acadêmico com palavra-chave "criolipólise", "adipócitos", "redução de gordura" e "gordura
localizada", juntamente com experiências vivenciadas em Clínica de Estética. O tecido adiposo
é colocado em contato com placas geladas utilizando-se um aplicador de pressão (manípulo)
que termicamente “mata” a gordura sem danificar a pele. As células mortas com as
temperaturas negativas são então eliminadas metabolicamente, tal como ocorre com a gordura
encontrada nos alimentos. Estudos por biópsia comprovaram que após o resfriamento
controlado do tecido adiposo, ocorre apoptose dos adipócitos, ou seja, uma morte celular
programada. De 2 a 3 dias após a realização do procedimento se inicia um processo
inflamatório onde leucócitos irão circundar os adipócitos. Após 14 dias surgem células com
maior capacidade de fagocitose, os macrófagos que digerem as células de gordura. Então é
possível observar uma diminuição no tamanho das células adiposas e após 28 dias essa
redução é ainda maior. Com 60 dias inicia-se a diminuição da inflamação, e somente a partir de
120 dias é indicado avaliar os resultados obtidos com a criolipólise, pois neste momento terá
encerrado o processo inflamatório e atingido o pico de redução de gordura no local da
aplicação. Existem vários estudos sobre o método de criolipólise e seus efeitos na redução de
gordura localizada, onde encontramos a inflamação do tecido adiposo (paniculite adipocitária) e
a apoptose como as principais causas da morte dessas células. A inflamação causada pelo frio
do equipamento nesse tecido faz com que as células de gordura sejam eliminadas pelas vias
naturais do organismo com um tempo de em média 90 dias. O aparelho não causa danos às
células adjacentes e são necessários mais estudos futuros para manter a bibliografia atualizada
sobre novas descobertas do procedimento .
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EFEITOS DA FISIOTERAPIA NA FADIGA
SISTÊMICA E MOBILIDADE FUNCIONAL EM

PACIENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA FORMA
RECORRENTE-REMITENTE: ESTUDO DE CASO.

MACEDO, S.R (AUTOR PRINCIPAL); SERAFIM, K.R.
(ORIENTADOR) 
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A Esclerose múltipla (EM) é uma patologia progressiva e desmielinizante do sistema nervoso
central, e um dos sintomas mais incapacitantes é a fadiga, que associada ao comprometimento
motor gera impactos negativos na qualidade de vida. O objetivo do estudo foi verificar os efeitos
de um programa de fisioterapia na fadiga sistêmica e mobilidade funcional na esclerose
múltipla, através de um estudo de caso. As avaliações foram realizadas em uma paciente do
sexo feminino, 44 anos e com diagnóstico de EM forma recorrente-remitente, pré-intervenção
fisioterapêutica e após 6 meses. A mobilidade funcional foi avaliada por meio do teste
cronometrado de levantar e ir da sigla em inglês Time up and go test (TUG). O teste consiste
em cronometrar o tempo gasto na tarefa de levantar-se de uma cadeira, a partir da posição
encostada, andar 3 metros até um demarcador no solo, girar e voltar andando no mesmo
percurso, sentando-se novamente com as costas apoiadas no encosto da cadeira. Para a
avaliação do impacto da fadiga sistêmica foi utilizada a escala modificada do impacto da fadiga
(MFIS), que é constituída por 21 afirmações distribuídas em três domínios: físico (nove itens),
cognitivo (dez itens) e psicossocial (dois itens). O formato das respostas permite escores de 0 a
4 para cada afirmação (tipo Likert), totalizando no máximo 84 pontos, sendo que valores
menores, refletem uma menor severidade da fadiga. O item físico permite escores de 0 a 36,
cognitivo de 0 a 40 e o psicossocial de 0 a 8, totalizando 84 pontos, valores abaixo de 38
indicam ausência de fadiga, já os maiores representam fadiga de forma gradual, ou seja,
quanto maior a pontuação mais excessiva é a fadiga referida pela paciente. A participante foi
instruída a marcar quão frequentemente a fadiga a tem afetado durante as últimas quatro
semanas. As sessões de fisioterapia foram realizadas duas vezes por semana com duração de
60 minutos, o programa de intervenção incluiu alongamentos gerais, exercícios aeróbicos,
treino de equilíbrio e exercícios dupla-tarefa. Os resultados mostraram uma diminuição do
tempo no TUG pós-intervenção de 14 segundos para 11 segundos, indicativo de um aumento
da mobilidade funcional; além de uma diminuição na pontuação da MFIS nos domínios físico
(33-28); cognitivo (31-29) e psicossocial (5-4), no pós-intervenção em relação a avaliação
inicial, sugerindo uma diminuição da fadiga. Os resultados do presente estudo sugerem que a
participação em um programa de fisioterapia diminui a percepção da fadiga sistêmica e
aumenta a mobilidade funcional no paciente com esclerose múltipla com apresentação
recorrente-remitente.
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EFETIVIDADE DE UMA INTERVENÇÃO
EDUCATIVASOBRE RESSUSCITAÇÃO

CARDIOPULMONAR NO CONHECIMENTO,
SATISFAÇÃO E AUTOEFICÁCIA DE

ENFERMEIROS

MROCZINSKI, A. L. (AUTOR PRINCIPAL); GOMES, D. P. (CO-
AUTOR); GARBUIO, D. C. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Autores: Ana Luiza Mroczinski Daniele Perez Gomes Danielle Cristina Garbuio Resumo Estima-
se que no Brasil ocorram cerca de 200 mil casos de parada cardiorrespiratória (PCR) por ano,
com ocorrência de aproximadamente metade dos casos no ambiente intra-hospitalar. A PCR
consiste em uma abrupta interrupção dos batimentos cardíacos com consequente perda da
consciência e ausência de movimentos respiratórios ou gasping e ausência de pulso carotídeo.
Os enfermeiros devem estar atualizados e capacitados quanto à identificação da PCR para que
assim iniciem rapidamente os primeiros atendimentos proporcionando maior chance de
sobrevida dos pacientes e garantindo-lhes maior qualidade de vida. O presente estudo teve por
objetivo avaliar a efetividade de uma capacitação em reanimação cardiopulmonar no
conhecimento, satisfação e autoconfiança na aprendizagem de enfermeiros de um hospital
terciário do interior paulista. O estudo foi realizado com 31 enfermeiros, de diferentes setores
desse hospital, e foi aplicado um questionário pré e pós-teste para avaliar o desempenho dos
participantes, sendo que esses questionários possuíam a mesma estrutura e eram compostos
por 13 questões. No início, para avaliar os conhecimentos prévios dos participantes acerca da
temática foi aplicado o questionário pré-teste; posteriormente foi realizada uma capacitação
teórica sobre a reanimação cardiopulmonar (RCP) e também uma simulação clínica realística
(SCR) do atendimento a um paciente em PCR; logo após foi aplicado o questionário pós-teste e
também a escala de satisfação de estudantes e autoconfiança na aprendizagem, que possui 13
questões que devem ser pontuadas de 1 (discordo fortemente da afirmativa) a 5 (concordo
fortemente com a afirmativa). A maioria dos enfermeiros que participaram da pesquisa, 90,32%
(n=31), eram do sexo feminino e a média de idade dos participantes foi de 33,93 anos. Os
resultados preliminares demonstraram que a média de acertos no questionário pré-teste foi de
8,90 e desvio padrão (DP) de 1,955, enquanto que a média de acertos no questionário pós-
teste foi de 11,58 e DP de 1,259 (*p<0,05), indicando que houve diferença significativa entre os
resultados obtidos nos questionários pré e pós-teste. Quanto à satisfação dos participantes foi
obtida a média geral de 4,51, enquanto que o DP foi de 0,10. Assim podemos concluir que a
atividade educativa realizada foi eficaz no conhecimento dos profissionais enfermeiros a acerca
da temática apresentada e que houve satisfação dos participantes quanto à atividade educativa
realizada. Descritores: reanimação cardiopulmonar; enfermagem; autoeficácia; treinamento por
simulação; educação em enfermagem.
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AMBULATORIAL
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Introdução: A COVID 19 é uma doença ocasionada pelo o novo coronavírus (SARS-CoV-2) que
apesar de ter o sistema respiratório como o principal sistema acometido, pode ter o
acometimento de outros sistemas, dentre eles o musculoesquelético. Nota-se que os déficits
musculoesqueléticos são evidentes e estes podem ser consequências da atrofia relacionada ao
imobilismo prolongado, redução da atividade física em pacientes não graves e a disfunção
cardiopulmonar. O teste de sentar e levantar tem sido recomendado como alternativa prática
para mensurar indiretamente a força dos membros inferiores (MMII), sendo considerado um
preditor de gravidade, além da avaliação da capacidade funcional. Na reabilitação
fisioterapêutica a redução da capacidade funcional e da força muscular periférica é ponto chave
abordado, sendo relatado impactos positivos, com o aumento da força muscular periférica e
independência funcional. Objetivo: Verificar a eficácia da intervenção fisioterapêutica quanto ao
teste de sentar e levantar em indivíduos pós COVID 19 a nível ambulatorial. Material e
Métodos: O presente estudo envolveu oito indivíduos de ambos os gêneros após acometimento
decorrente do COVID 19 em fase de não transmissão da doença acompanhados na Clínica
Escola de Fisioterapia do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). Os prontuários
incluídos no estudo correspondem a pacientes acompanhados na Clínica Escola de Fisioterapia
do UNICEP. Os mesmos foram avaliados quanto ao teste de sentar e levantar, realizado por 30
segundos, sendo registrado a saturação periférica de oxigênio, frequência cardíaca, dispneia e
dor nos MMII no repouso e pico do teste, bem como número de vezes que sentou/levantou da
cadeira nas situações pré e pós intervenção. Todos os pacientes foram submetidos a um
programa de fisioterapia presencial, duas vezes por semana em dias intercalados, com sessões
com duração de uma hora, durante cinco semanas, totalizando 10 sessões. A análise dos
dados foi realizada por meio do Teste de Wilcoxon, para análise intragrupo, considerando um
nível de significância de 5%, com os dados apresentados em mediana (mínimo e máximo).
Resultados: Ao comparar as situações pré e pós intervenção pode-se observar aumento
estatisticamente significativo (p = 0,03) da força dos MMII por meio do número de vezes ao
sentar e levantar da cadeira, verificando-se 8 (6 – 12) repetições pré intervenção e 12 (9 – 17)
repetições pós intervenção. Considerações Finais: Com a intervenção fisioterapêutica pode-se
observar benefícios no que se refere a força dos MMII aos pacientes pós COVID 19 via
ambulatorial.
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Hipócrates, o pai da medicina, já indicava a equitação como forma de solução de doenças em
460-370 a.C. e, ao longo da história, tal atividade se intensificou ganhando mais notoriedade.
No Brasil, o método foi introduzido em 1970 pela Doutora Gabrieli Brigitte Walter e continua
sendo aplicado com sucesso (RUIZ, et.al., 2019). A Equoterapia é uma técnica baseada na
utilização de cavalos de forma terapêutica para a reabilitação de pessoas com necessidades
especiais, seja física, cognitiva ou psicológica, especialmente em crianças. Também chamada
de Equitação Terapêutica, utiliza os movimentos do cavalo para gerar um reflexo no paciente,
ajudando no desenvolvimento do tônus muscular, fortalecimento dos músculos, coordenação e
equilíbrio, gerando a respostas motoras efetivas e bem-estar (OLIVEIRA, 2011). A escolha do
cavalo deve ser feita de forma criteriosa ele deve ser, principalmente, manso e adestrado. O
bem-estar do animal é essencial para o bom funcionamento da terapia e do tratamento
(MAJEWSKI, 2020). Assim sendo, é vital a participação do médico veterinário na prática da
equoterapia, uma vez que o mesmo possui conhecimento e está apto para avaliar o
comportamento e a saúde do animal como um todo, sendo necessário a realização de exames
periódicos para assegurar boas condições de saúde do animal (ARAÚJO, 2014). Caso
necessário, o médico veterinário deverá entrar com o tratamento para determinado desconforto
ou lesão que o equino apresentar, e instruir o tratador do animal quanto ao manejo e cuidados
nutricionais (FLORES, 2009). Em suma, a Equoterapia é uma junção do equino com o
reabilitado, uma vez que o animal age como um agente cinesioterapêutico, ou seja, ele
promove a reintrodução do paciente na esfera social, contribuindo de uma forma geral o quadro
(LIPORONI, et. al.,2005). De acordo com o Ministério da Saúde cerca de 30% dos idosos caem
a cada ano, dessa maneira, realizou-se um estudo para verificar se a Equoterapia ajuda na
diminuição das quedas, tendo como resultado, após 16 sessões, uma melhora gradual no
equilíbrio postural e uma menor chance de quedas (ARAUJO, et.al.,2011). Utiliza-se o método,
também, de forma terapêutica e educacional com o objetivo de desenvolvimento biopsicossocial
de pessoas com autismo, que apresentou eficácia nas áreas de autocuidado e mobilidade. No
entanto, a equoterapia não é acessível a toda população devido ao custo elevado (BENDER,
et.al., 2016). A Equoterapia também pode ser utilizada como auxiliar nos transtornos de
ansiedade, uma das doenças mais perigosas do século. De modo geral, o equino torna-se
como a porta de regresso dessa pessoa para o mundo, auxiliando na autoconfiança, na
segurança e no equilíbrio (RUIZ, et.al., 2019). Destarte, conclui-se que a Equoterapia trabalha
as mais diferentes necessidades dos pacientes. (SILVA, et.al.,2008). Este Projeto de Revisão
Bibliográfica tem, portanto, a finalidade de levar a Equoterapia para aqueles que não a
conhecem a fundo, demonstrando algumas de suas utilizações no cotidiano e exemplificando
de forma clara e objetiva como a Equoterapia auxilia nos diferentes tipos de necessidades.
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O rebanho de bovino vem crescendo de maneira constante e significativa em todo o mundo,
tanto no âmbito reprodutivo quanto produtivo. Para tanto, são utilizadas cada vez mais controle
sanitários e reprodutivos nas propriedades. Mesmo com estes cuidados, o rebanho ainda é
bastante sensível a problemas de reprodução como a ausência de estro, esterilidade,
criptorquidismo, hipoplasia testicular e o freemartinismo. O termo freemartin é utilizado para
designar uma fêmea bovina estéril concebida em uma gestação múltipla heterossexual. Para
que ocorra o freemartismo em bovinos, são indispensáveis algumas condições. Primeiro que
haja liberação de dois oócitos, sendo um deles fecundado por espermatozoide X e o outro
fecundado por espermatozoide Y, gerando gêmeos dizigóticos; segundo a implantação dos
heterosexos (XX e XY) no útero; e por último que se produza fusão placentária durante a
gestação precoce, levando a anastomose de vasos sanguíneos cório-alantóideos, entre os
embriões, culminando com a modificação na organogênese feminina. A fusão da circulação das
membranas fetais permitem o intercâmbio de várias substâncias, mas principalmente de
andrógenos de origem testicular, de células (hemácias e leucócitos) e do TDF (fator de
diferenciação testicular). Pela passagem de células XX e XY há possibilidade do aparecimento
de quimeras cromossômicas (XX/XY) e pela passagem de substâncias ou hormônios inibidores
da evolução e diferenciação dos ductos de Müller (fator inibidor dos ductos de Müller - MIF),
produzidas pelas células de Sertoli, como também pela passagem do fator de diferenciação
testicular (TDF), também inibidor do desenvolvimento diferenciação dos dutos de Müller. A
testosterona produzida pelas células de Leydig, da gônada do feto macho, sob ação da enzima
5 a-redutase, transforma-se em di-hidrotestosterona, responsável pelo desenvolvimento da
genitália externa. As outras substâncias já mencionadas (fator inibidor dos ductos de Müller e
fator de diferenciação testicular) inibirão a evolução dos órgãos originários dos ductos de Müller,
ovidutos, útero, cervix e vagina. Os sinais clínicos em fêmeas freemartin são ovários pequenos
ou não detectáveis, atrofia dos ductos de Müller e dos canais internos da vagina, vagina
fechada com ausência dos canais internos, conformação do corpo normal ou com tamanho
inferior, vulva, vagina ou clitóris normais ou anormais, pélvis fechada, masculinização do trato
reprodutivo e fenótipo de macho. Grunert et al. (2005) afirmam ser a frequência de partos
gemelares em bovinos de 0,3 a 0,9% ao ano, dos quais 95% são dizigotos, destes 45% são
heterossexuais e potenciais geradores de animais freemartin. Já Potter e Blackshaw (1980)
afirmam que a frequência da "Síndrome Freemartin" é estimada em 92% dos partos gemelares
heterossexuais (macho x fêmea) de bovinos. Esta síndrome também pode ser observada em
nascimento singular de fêmea, devido à morte fetal precoce e reabsorção do gêmeo macho no
útero depois do estabelecimento da anastomose vascular. Devido ao seu porte maior, a fêmea
freemartin é visualmente um dos melhores animais de um rebanho. No entanto, devido ao grau
de má-formação, não deve ser usada para fins reprodutivos ou em criação de rebanhos
leiteiros. Se for uma criação para corte, pode apresentar melhor rendimento de carcaça que
outras fêmeas. Dessa forma, o freemartinismo em bovinos é um problema reprodutivo que pode
causar prejuízos à produção e que por isso deve ser diagnosticado precocemente.
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Este trabalho teve como objetivo demostrar as causas e alterações que ocorrem na Síndrome
de Fournier (SF) que é um subtipo de Fasciíte Necrosante (FN) rara de causa polimicrobiana,
sendo os principais patógenos as bactérias gram positivas, negativas e anaeróbias, como por
exemplo Escherichia coli, sendo esta evidenciada em 43.5% dos casos e as demais bactérias
são Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus viridans e
Streptococcus fecalis, Clostridium species, Bacteróides fragilis e Bacteróides melaninogenicus,
Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella pneumoniae. Esta infecção possui uma
rápida progressão, sendo muitas vezes fatal, acometendo em sua maioria o público masculino
em qualquer faixa etária, e o público feminino, em menor número, principalmente em casos de
pacientes com imunossupressão, acometendo a região perianal, genital e perineal, tanto na
fáscia cutânea e subcutânea. Seu tratamento consiste na correção imediata de distúrbios
eletrolíticos, acidobásicos, hemodinâmicos, antibioticoterapia de amplo espectro e
desbridamento cirúrgico de emergência, pode ser utilizado a oxigenoterapia hiperbárica e
cuidados locais como medidas complementares, possuindo sintomas consideravelmente
dolorosos e desconfortáveis como vermelhidão na região perineal, dor intensa e constante,
cheiro fétido e inchaço na região, febre, calafrios e cansaço excessivo, também podendo ser
observadas áreas de pele esbranquiçadas e necrosadas. Embora haja muitos avanços na
medicina atual a SF possui altos índices de mortalidade, sendo as principais causas distúrbios
eletrolíticos graves, sepse, síndrome do desconforto respiratório do adulto (SDRA) e falência de
múltiplos órgãos e sistemas (FMOS). Sua suspeita deve ser levantada com o aparecimento de
manifestações sistêmicas como febre, prostração, taquicardia, dentre outras, sendo comumente
associada com condições predisponentes como diabetes, alcoolismo e imunossupressão.
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Durante toda trajetória das mulheres pode-se perceber que a violência é algo constante em
suas vidas. Com o crescimento de pesquisas acerca de experiências de mulheres durante o
parto, é visto que muitas delas sofrem de abusos, maus tratos e desrespeito durante o parto, os
quais violam os direitos das mulheres e podem prejudicar o direito à vida, a saúde, a
integridade física e a não discriminação. Essa violência que ocorre durante as fases do ciclo
gravídico-puerperal é denominada violência obstétrica (VO). A VO manifesta-se através de
negligência, violência verbal, violência física e violência sexual. Pode ser vista também nas
práticas intervencionistas desnecessárias, como a episiotomia, ausência de acompanhante,
tricotomia, ocitocina de rotina, restrição ao leito, clister e até mesmo a cesariana sem indicação.
O presente estudo tem como objetivo identificar a ocorrência de violência obstétrica na rede de
atenção pública e privada, considerando o vivência e conhecimento das parturientes. Trata-se
de uma pesquisa quantitativa, descritiva e aplicada, que terá como população mulheres
primíparas, secundíparas ou multíparas que já sofreram violência obstétrica e será
desenvolvido através de rastreamento das participantes em mídias sociais, onde será feito o
convite e aplicação de um formulário de autoria própria que tem como objetivo analisar os tipos
de violência obstétrica que mais acometem as mulheres, em quais redes é mais frequente e
associar através de análise estatística os dados obtidos procurando obter novos conhecimentos
sobre o assunto e outras perspectivas, auxiliando na formação dos profissionais da área,
consequentemente melhorando as prática assistenciais. Os resultados obtidos serão analisados
estatisticamente. Todos os preceitos éticos serão respeitados. Estima-se como resultados
esperados a obtenção de novos conhecimentos sobre o assunto, consequentemente a melhora
das práticas assistenciais na área estudada e diminuir os danos físicos e psicológicos causados
na vida de diversas mulheres. Descritores: Enfermagem Obstétrica; Incidência; Violência
Obstétrica.
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O presente trabalho foi um estudo sobre uma das bactérias mais responsáveis por infecção
hospitalar a Pseudomonas Aeruginosa. É um microrganismo oportunista, possui uma ampla
resistência natural em relação aos antimicrobianos que são administrados em seu tratamento.
Encarregada de causar infecções de alto risco, principalmente em pacientes vulneráveis,
debilitados e/ou após procedimentos invasivos, e assim, aproveitando-se desta via exposta que
o organismo se encontra, com incapacidade de combater o microrganismo permitindo assim
que o mesmo comprometa algum órgão ocasionando infecção severa, ocorrendo
principalmente em pacientes que se encontram alojados na Unidade de Tratamento Intensivo
(UTI). As Infecções mais comuns são do trato respiratório, comprometendo aos pulmões,
infecção urinaria, infecção cutânea podendo se expressar principalmente em pacientes com
casos de queimaduras e assim entrando em contato com a corrente sanguínea se
disseminando para todo o corpo. É um patógeno gram negativo encontrado em formato de
bacilos dispostos aos pares, não fermentadora de glicose, possui respiração aeróbica, com
presença de citocromo oxidase (esta última característica nos permite diferencia-la das
enterobactérias) produz pigmentos difusíveis como a piocianina, pioverdina e piorrubina
perceptível na cultura. A resistência aos antibióticos é devido a sua capacidade de expressar
diversos fatores de virulência apresentando um alto mecanismo de defesa principalmente por
mutação. Nesta bactéria encontra-se uma enzima, chamada ß-lactamases sendo a responsável
pela sua persistência ao foco infeccioso, ou seja, pode inativar os antimicrobianos ß-lactâmicos,
e, dessa maneira os antibióticos não conseguem realizar sua atividade antibacteriana.
Pacientes que apresentam infecção por esse microrganismo apresentam alterações
hematológicas como uma leucocitose de níveis altos, com neutrofilia e desvio a esquerda,
porém sua hemoglobina e seu hematócrito apresentam normalidade, ou discretamente elevada.
O exame bioquímico, quando solicitado, PCR (proteína C reativa), mostra indícios de infecção
e/ou inflamação, todavia o paciente também apresentara manifestações clínicas, sendo critério
médico aprofundar exames até chegar a seu diagnóstico.

CIÊNCIAS DA SAÚDE 45





22º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2021

INFLUÊNCIA SOCIOCULTURAL DAS MULHERES
NA PROCURA DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS

ROSALES, R.H (AUTOR PRINCIPAL); WESTIN, U.M
(ORIENTADOR); LANTE, R.G (CO-ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), as infecções persistentes de alguns tipos do
Papilomavírus Humano (HPV) podem causar alterações celulares evoluindo para o câncer do
colo do útero. Alterações essas que podem ser detectadas no exame preventivo básico
chamado de exame colpocitopatológico (Papanicolau). Entretanto, apesar do exame
colpocitopatológico ser uma possibilidade de tratamento precoce, o câncer do colo do útero
ainda é um problema para a saúde pública em países em desenvolvimento, pois apresenta
altas taxas de prevalência em mulheres de nível socioeconômico baixo e com dificuldades de
acesso aos serviços de saúde. Percebe-se que mesmo com as ações da saúde específicas a
favor das mulheres, ainda há uma grande lacuna entre a teoria e a prática. Pois, na maioria dos
países em desenvolvimento (como é o caso do Brasil), as mulheres mais pobres têm menos
opção de planejamento e acesso à saúde. Trata-se de um estudo quanti-qualitativo e tem-se
por objetivo analisar a influência dos fatores socioculturais na procura por consultas
ginecológicas. Participaram dessa pesquisa 144 mulheres que utilizam os serviços de saúde
públicos e/ou particulares e que tiveram idade igual ou maior de 18 anos e estão na fase de
menacme (período da vida no qual a mulher tem a menstruação) já tendo iniciado sua vida
sexual. A abordagem foi feita de maneira online, por meio de redes sociais com link de acesso
para o questionário. Dentre elas, sua maioria com 53% foram mulheres entre 20 e 25 anos de
idade. Ao tratar de fatores socioculturais, foi possível obter da pesquisa que das 144 mulheres
entrevistadas, somente 16% delas alegaram ser comum falar sobre tais assuntos. E o restante
de 74%, disseram que não era habitual discorrer sobre o assunto em suas famílias. Em
contrapartida, quando questionadas se quando estudavam, tiveram educação sexual na escola,
foi notado que 57%, a maior parte delas selecionou que sim, e somente 43% não tiveram.
Quando questionadas sobre a temática sexo, a maioria das mulheres que afirmaram ser um
tabu, foi nítido a questão da falta de abertura entre pais e filhas. Algumas citam estarem
confortáveis na presença de amigas para falar sobre a temática, mas todas referem o fato do
receio de falar com a família, devido ao modo rígido e sem abertura na qual foram criadas.
Conclui-se então que algumas mulheres acabam nunca falando sobre sexo, pois não sabe
como falar ou agir. Percebe-se também que o que essas mulheres entrevistadas sabem sobre
saúde sexual e íntima, grande parte se deve por mérito escolar, pois em suas famílias elas
nunca tiveram abertura para esses assuntos e que as mesmas que não tiverem esse diálogo,
também não dão essa abertura para suas filhas, sendo notório como as famílias são
despreparadas para abordar essa temática com seus filhos, e essa barreira acaba sendo
passada de geração por geração. Sendo assim os pais devem estar conscientes de que não é
um papel exclusivo da escola abordar esse assunto, a participação deles nesse processo é de
extrema importância, pois são eles os primeiros educadores sexuais da vida do filho, e a escola
deve estar presente apenas para possibilitar a construção harmônica do tema com a vida do
aluno, ou seja, para completar o que é aprendido em casa com os pais.
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O Ácido Hialurônico (HA) é um biopolímero formado pelo ácido glucurônico e a N-
acetilglicosamina, faz parte da constituição do organismo e atua no preenchimento dos espaços
intracelulares. Apresenta como funções o espaço de enchimento facial, lubrificação de
absorção de choque, modulação de células inflamatórias e eliminação de radicais livres.
Apresenta um efeito antioxidante, pois atua como seqüestrante de radicais livres, aumentando a
proteção da pele em relação à radiação UV e contribui para o aumento da capacidade de
reparação tecidual, representando assim, uma alternativa no tratamento do envelhecimento
facial e no preenchimento de partes moles para corrigir depressões, rugas e sulcos . Essa
substância é conhecida e muito utilizada em tratamentos estéticos. Com o aumento da busca
pela aparência perfeita, surgem as intercorrências, causadas por preenchedores a base de AH.
Podendo ser decorrentes de inexperiência, técnicas incorretas ou relativas do próprio produto.
Diante disso, o presente estudo tem como objetivo relatar o uso do AH nos procedimentos
estéticos e investigar as possíveis intercorrências causadas pelo preenchimento facial
decorrente da utilização de ácido hialurônico na Harmonização Orofacial (HOF) e outros
tratamentos a base desse produto. Para isso foi realizada uma revisão bibliográfica com base
em artigos, revistas, livros, cursos e repositórios de teses, . Pode-se notar que o AH é
amplamente utilizado para o tratamento de rugas e linhas de expressões, principalmente como
preenchedor injetável. Além do gel preenchedor, pode ser comercializado na forma de creme ou
até mesmo cápsulas. O mercado destes produtos e procedimentos tem crescido muito,
entretanto, quando não utilizados da maneira correta podem gerar lesões de grande
deformidade e difícil reparação, como eritema, edema, hematoma, necrose, e nos casos mais
raros, infecção devido à contaminação do produto ou da aplicação. Dessa forma, é necessário
que os procedimentos sejam realizados com profissionais treinados e habilitados na área,
exercendo a atividade seguindo todas as normas de segurança adequadas, além de estarem
preparados para agir em qualquer evento não esperado.
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O presente trabalho aborda o tema sobre medicamentos de alto custo, onde falamos sobre o
direito constitucional que por sua vez, assegura a promoção e a restauração da saúde. Foi
elaborado através de pesquisa descritiva e explicativa, de natureza qualitativa e desenvolvido a
partir da análise documental de sites, revistas, plataformas de pesquisa, informações
governamentais e também da Constituição. O que motivou a pesquisa sobre esse tema, foi o
medicamento de caráter biológico chamado Zolgesma, que consiste em uma única dose, cujo
valor gira em torno de 9 milhões de reais e é indicado para o tratamento da AME tipo I – Atrofia
Muscular Espinhal – doença neurológica progessiva que destrói os neurônios motores,
caracterizada por fraqueza muscular grave e progressiva: a maioria dos doentes morrem antes
dos dois anos com insuficiência respiratória. Isso ocorre devido a seleções do gene SMN1 que
codifica a proteína SMN responsável pela sobrevivência do nervo motor. Como objetivo geral,
abordamos aspectos econômicos e sociais da judicialização para a obrigatoriedade de compra
e fornecimento de medicamentos especializados pelo SUS. O direito constitucional nem sempre
é assegurado, sendo necessário um processo de judicialização, que é controverso, pois
desencadeia o custo de oportunidade, e que se levarmos em consideração o preço do
medicamento citado, pode falir o Sistema Único de Saúde rapidamente. Para custear esses
processos, o SUS utiliza da realocação de verbas de departamentos distintos da saúde, o que
pode deixar muitas pessoas sem assistência a outros tipos de medicamentos. Entre os anos de
2010 e 2016, ouve um aumento exorbitante de 1,2 bilhões de reais nos gastos da saúde
relacionados a processos na justiça. Partindo dessas discussões, podemos enxergar os
impactos que o processos de judicialização individuais causam num coletivo. Quando a causa é
levada ao júri, dificilmente o acesso ao medicamento será negado, tendo em vista a comoção
das pessoas envolvidas. Porém, qual impacto será causado na sociedade a fornecer o
medicamento? O econômico ou o social?
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MOBILIDADE FÍSICA, MARCHA E EQUILÍBRIO DINÂMICO EM PACIENTES IDOSOS PÓS
INFECÇÃO PELA COVID-19. Priscila ALFONSETTI (autor Principal), Kelly Regina SERAFIM
(Coautora), Kamilla Tays MARRARA MARMORATO (Coorientadora), Luciana KAWAKAMI
JAMAMI (Orientadora) Introdução: As sequelas pós infecção por COVID-19 incluem
comprometimento músculo esquelético, associado ao processo fisiológico do envelhecimento
podem levar a alterações físicas e funcionais. O teste TIME UP AND GO (TUG), tem como
objetivo avaliar por meio de sua execução a mobilidade e o equilíbrio dinâmico que está
interligado com o risco de quedas e desequilíbrios, principalmente na população idosa.
Objetivos: Analisar a mobilidade física, marcha e equilíbrio dinâmico, por meio do TUG, em
pacientes idosos pós infecção pela Covid-19. Métodos: O presente estudo envolveu nove
idosos (idade superior a 60 anos) após acometimento decorrente do Covid 19 em fase de não
transmissão da doença acompanhados na Clínica Escola de Fisioterapia do Centro
Universitário Central Paulista (UNICEP). Durante a execução do teste TUG, os participantes
permaneciam sentados em uma cadeira, com uma distância de 3 metros de outra cadeira, o
voluntário levantava-se e caminhava até a segunda cadeira, girava em volta desta e retornava à
primeira cadeira sentando-se. Realizou-se 3 repetições fazendo ao final uma média entre elas.
O tempo foi cronometrado a partir do momento em que se levanta até o momento em que
senta. Foi realizada uma análise qualitativa, baseada na classificação Podsiadlo e Richardson
(1991) Resultados: A amostra final foi composta por oito homens e uma mulher, com mediana
(mínimo e máximo) da idade de 66 anos ( 60 – 70 anos), e com mediana (mínimo e máximo) do
IMC de 25 Kg/m2 ( 20 - 33 Kg/m2). Dos nove voluntários, seis (67%) foram classificados como
idosos frágeis, um idoso (11%) possue risco de queda instalado e, dois (22%) dos participantes
sem alterações. Considerações Finais: De acordo com os resultados obtidos pode-se observar
que maioria são idosos frágeis evidenciando que a mobilidade física, marcha e equilíbrio
dinâmico encontram-se alterados em pacientes idosos pós infecção pela Covid-19 a nível
ambulatorial.
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As doenças determinadas geneticamente tornaram-se muito importante na área saúde. O
aconselhamento genético realizado pelo diagnóstico pré-natal e pré-concepção, onde são
verificadas possíveis alterações genéticas no feto e nos pais, respectivamente, passaram a ser
de extrema importância para o tratamento, prevenção e análise do prognóstico de diversas
patologias. O Biomédico geneticista é um profissional que atua na área da genética,
principalmente humana e clínica e está voltado para a pesquisa científica, a genética é a parte
da biologia que estuda a hereditariedade, ou seja, a forma como as características são
repassadas de geração para geração. Esse estudo tem trazido muitos avanços em diversos
campos da sociedade, pois foca principalmente no estudo e mapeamento do genoma humano.
Seu campo de atuação é muito amplo e está relacionada ao grande desenvolvimento e avanço
tecnológico nas áreas de saúde, reprodução humana e biotecnologia. O mercado de trabalho é
promissor podendo o biomédico geneticista trabalhar em Universidades, indústrias biológicas
no desenvolvimento e elaboração de vacinas e kits para o diagnóstico, laboratórios específicos
de diagnóstico genético e teste de paternidade, hospitais e clínicas de aconselhamento
genético e empresas de biotecnologia, Para se tornar um biomédico geneticista é necessários
como requisitos além da formação em biomedicina os profissionais devem especializar-se em
genética através de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), possuindo assim
várias possibilidades. O profissional especializado nessa área pode trabalhar em áreas de
pecuária com o aperfeiçoamento de animais, agricultura modificando alimentos, mas sua área
de maior procura é a área da saúde, o profissional pode assim trabalhar em pesquisas
farmacêuticas, trabalhar em hospitais colhendo teste de paternidade, pezinho e outros e
também em laboratórios de pesquisa em campus. O profissional biomédico habilitado a essa
especialidade esta apto para: coordenar e participar de pesquisas científicas em todos os
campos da genética; realizar e analisar exames cromossômicos e de DNA para o diagnóstico
citogenético e molecular; realizar e analisar testes de paternidade e identificação de perfil
molecular na pericia criminal; ser responsável técnico, elaborando e assinando laudos
laboratoriais; ser consultor transmitindo os resultados dos exames laboratoriais a profissional da
saúde; coordenar e atender a pacientes e familiares em programas de aconselhamento
genético.
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O papel do biomédico leva uma grande vantagem quando voltado pra perícia criminal, podendo
atuar em diversas áreas da criminalística sendo uma delas nas pericias em local onde ocorreu
uma morte violenta, podendo atuar também em laboratórios de toxicologia, DNA, biologia
forense e meio ambiente. Sempre utilizando de uma ciência que integra tecnologia e
conhecimento de diversas áreas. O perito criminal atua em diversos setores, sendo
generalistas, críticos e reflexivos. A profissão de criminalista ou, como também é conhecido
perito criminal inclui vários trabalhos no campo da ciência forense e tem como foco a criação de
vínculos entre a cena do crime a vítima e os criminosos, ajudando a desvendar crimes das mais
variadas magnitudes. O objetivo geral do projeto é caracterizar as competências do profissional
biomédico aplicadas aos procedimentos investigativos e analíticos inseridos no contexto da
pericia criminal. A metologia adotada é uma pesquisa de caráter exploratório tendo como
principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias. Conclui-se que a
pericia criminal é um grande setor da investigação, utiliza de varias etapas de análise que
permitem um resultado digno na solução de mortes, mesmo o Brasil possuindo uma defasada
quantidade no serviço de pericia criminal. Lembramos que para um biomédico poder atuar hoje
na profissão de perito criminal acaba enfrentando algumas dificuldades após a conclusão da
graduação, sendo elas a realização de concurso publico, no qual sendo aprovado ainda terá
que realizar especialização que é oferecido pela Academia de Polícia, somente após a
conclusão desta especialização que poderá exercer a profissão tão desejada, ressaltando que
é de estrema importância que o biomédico possua os títulos de mestre e doutor em genética
molecular ou genética forense para fins de qualificação profissional. O biomédico que vê na
carreira uma oportunidade de ajudar a população, utilizando de todos os métodos cabíveis
assim tendo capacidade de confrontar resultados de análises diferentes para que possa chegar
à resposta esperada, com isso sendo uma extensão de conhecimento para o juri podendo
chegar a uma conclusão clara com os fatos sobre a perícia, para que assim não haja injustiça.
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O papel do biomédico na saúde pública A palavra “biomedicina” surgiu pela primeira vez, em
1923, na Grã-Bretanha, em um dicionário médico, cujo significado era “medicina clínica
baseada nos princípios da fisiologia e bioquímica”. E atualmente, a biomedicina é a ciência que
integra os conhecimentos biológicos e da saúde humana, sendo responsável por analisar e
compreender as causas de doenças, efeitos e fatores associados. Este profissional pode
executar seu trabalho em diversas áreas, como hospitais, indústrias, institutos de pesquisa,
laboratórios de análises clínicas, toxicológicas ou ambientais e até mesmo como órgãos
públicos, de acordo com o Conselho Regional de Biomedicina. Dessa forma, este trabalho tem
por objetivo explorar a importância do profissional biomédico na gestão dos serviços na saúde
pública. A pesquisa, de abordagem qualitativa, analisou sua atuação através da maior norma
vigente, a Constituição brasileira de 1988, por meio de diretrizes, histórico e fundamentação,
como também os entraves do Sistema Único de Saúde (SUS), quantificando-os.  Foram
considerados artigos publicados em língua portuguesa e inglesa, e a busca foi orientada
utilizando os seguintes descritores: biomedicina, biomédico, saúde pública, prevenção e
diagnóstico. O estudo indicou que, o biomédico está presente na luta em favor do bem-estar da
população, a serviço da saúde e da ciência, contribuindo para uma melhor expectativa de vida
da sociedade. Sendo um ramo de atividade profissional amplamente diversificado, o que visa
facilitar a atuação de novos biomédicos e sensibilizar a sociedade sobre a real importância do
curso no contexto da saúde no país, ao mesmo tempo em que persegue a conquista e adoção
de políticas públicas. A biomedicina é o suporte que a saúde pública necessita para trabalhar
sempre com mais segurança no campo da descoberta científica, prevenção, tratamento e
diagnóstico de determinadas patologias que acercam a humanidade.
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O PAPEL DO FARMACÊUTICO HOSPITALAR
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CAMARGO, G.P. (CO-AUTOR); TAVARES, B.D. (CO-AUTOR);

CORDEIRO, D.S. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O objetivo principal deste trabalho foi apresentar de forma simples e objetiva a farmácia
hospitalar, detalhando a importância da presença de um farmacêutico no âmbito hospitalar,
onde ele pode atuar diretamente com a gestão do hospital, a logística de distribuição de
medicamentos, a produção e interação direta com os pacientes, viabilizando tratamentos mais
ágeis e com qualidade para os pacientes, promovendo uma saúde hospitalar de qualidade para
a sociedade. Acredita-se que a farmácia hospitalar teve seu início na época da Idade Média,
visto que a medicina e a farmácia se desenvolviam gradualmente durante este período, de
forma paralela, sob a supervisão de religiosos dos conventos, nas boticas e nos hortos de
plantas medicinais. No começo da prática desse ofício no Brasil, o principal objetivo da
Farmácia Hospitalar era produzir e dispensar medicamentos, distribuir produtos relacionados a
saúde para as unidades que necessitassem, além de servir ao Hospital como um setor de
controle e qualidade que se atentava a inspecionar e organizar não só produtos químicos, como
também alimentícios que seriam utilizados para o tratamento do paciente, contribuindo também
em outras áreas em que o conhecimento farmacêutico é imprescindível como nas pesquisas,
nos diagnósticos e em investigações científicas da unidade de saúde. Segundo o Conselho
Federal de Farmácia (CFF), a Farmácia Hospitalar é definida como uma unidade clínica,
administrativa e econômica, direcionada por um farmacêutico, possuindo uma relação direta
com a gestão do hospital (serviço de saúde) e anexada diligentemente com os outros setores
que formam uma instituição hospitalar, sendo elas as unidades administrativas e as de amparo
ao paciente. A farmácia é um setor do hospital que demanda elevados valores orçamentários e,
por isso, o farmacêutico hospitalar deve assumir atividades gerenciais para contribuir com a
eficiência administrativa e, consequentemente, com a redução dos custos. Será detalhado no
trabalho que uma das principais funções da farmácia hospitalar é selecionar efetivamente
medicamentos, adquirir e controlar os respectivos medicamentos selecionados e estabelecer
um sistema racional de distribuição que garanta que o medicamento prescrito chegue ao
paciente na dose correta. Também é dever deste profissional estar atento com os resultados da
assistência prestada ao paciente e não apenas com o fornecimento de produtos e serviços A
assistência farmacêutica dentro do contexto hospitalar é constituída por 5 atribuições
primordiais, sendo elas: Logística farmacêutica, manipulação/produção, garantia de qualidade,
atividades sensoriais e atividades focadas no paciente. Para que estas atividades farmacêuticas
consigam ser realizadas com eficiência torna-se necessário um número mínimo de profissionais
capacitados da área que pode variar, assim, dependendo exclusivamente da capacidade e
demanda da instituição. Ao farmacêutico que almeja trabalhar dentro do âmbito hospitalar é
ideal que tenha um conhecimento prévio em administração básica, habilidades para gestão e
liderança além de saber fazer um bom uso das ferramentas da qualidade.
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A Toxina Botulínica tipo A (TBA), também conhecida popularmente como rejuvenescimento
injetável ou “Botox”, marca que tornou o procedimento mundialmente conhecido, o qual a TBA é
aplicada para prevenção e atenuação das linhas de expressão da face. É uma exotoxina (é
uma substância química solúvel que se liga a receptores, alterando a função da célula)
produzida pela bactéria gram-positiva e anaeróbica chamada Clostridium botulinum,
inicialmente identificada por causar o botulismo em humanos. (DO NASCIMENTO, 2021)
Atualmente é um dos procedimentos não cirúrgicos mais realizados em todo mundo. Trata-se
de um agente protéico paralisante que age bloqueando a condução neuromuscular. Foi
demonstrada em 1991 por Jean e Alastair Carruthers a sua eficácia no tratamento das rugas.
(RASETTI-ESCARGUEIL, 2021) O procedimento consiste na identificação da necessidade
especifica de cada paciente para o tratamento das linhas de expressão, a aplicação é realizada
em pontos estratégicos definidos conjuntamente entre o profissional e o paciente. O tempo
médio de duração da toxina na paralisação muscular é de quatro a seis meses, podendo variar
para mais ou para menos de acordo com o organismo de cada paciente. (DE PAULO, 2018;
FUJITA, 2018) As complicações podem ser classificadas em dois grupos: as que provêm da
injeção e as decorrentes do próprio produto. As derivadas da injeção são: edema e eritema,
dificuldade de acomodação visual, ptose e dor ao elevar a pálpebra e agravamento das rugas.
As reações adversas mais frequentes são as dores de cabeça, a disfagia e a hipersensibilidade.
Granero (2010) ressaltou que a aplicação em locais inadequados ou o uso de doses erradas
pode acarretar resultados indesejados, como desvios musculares ou expressões de aspecto
artificial. O procedimento não possui efeito permanente, podendo ser observado de 3 a 10 dias
após a aplicação em alguns casos o efeito total pode ser até 1 mês depois, existindo uma
variante média de 3 a 6 meses de duração da ação da TBA, essa variação ocorre de acordo
com o produto utilizado no procedimento e o organismo de cada paciente. O uso da Toxina
Botulínica tipo A mostrou-se um potencial tratamento para diversas patologias que acometem
os seres humanos e na estética se mostrou um importante aliado na prevenção e tratamento
dos sinais de envelhecimento causados pelo processo de repetição da contração muscular
facial, tempo, genética, exposição solar e ambiental que com o tempo formam as temidas linhas
de expressão ou rugas. O procedimento que é rápido, eficaz, indolor e seguro e não necessita
de anestesia e tão pouco de restrições pós-operatórias como no caso de cirurgias plásticas
tornou-se a primeira opção para rejuvenescimento facial de inúmeras pessoas por não restringir
o paciente de retornar as suas atividades logo após a aplicação. Seguindo um plano de
tratamento adequado para cada paciente o procedimento atende na maioria das vezes a
expectativa do tratamento. Os profissionais da área da saúde que executam os procedimentos
estéticos principalmente à aplicação da toxina botulínica, precisam ter registros e certificações
reconhecidas, dentre eles estão farmacêuticos, médicos, dentistas e biomédicos. Usado de
forma adequada o procedimento não oferece riscos eminentes a saúde do paciente, e a auto-
estima é elevada a ponto de melhora do estilo de vida e saúde.
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Existem cheiros que nos acalmam e que nos agitam, que nos fazem voltar ao passado ou nos
transporta para um evento, como o nascimento de um filho ou cheiro da nossa mãe. Os aromas
são marcantes, porque olfato, memória e humor estão intimamente ligados. É que, quando
sentimos um cheiro pela primeira vez , nosso cérebro produz uma associação entre cheiro e
memória, ligando-o a um momento, um acontecimento, uma pessoa ou até mesmo a um objeto.
Essa é a nossa memória olfativa. É ela que consegue associar o cheiro do cloro àquele dia de
verão no clube ou, simplesmente, deixar você feliz. Criam-se essas associações antes mesmo
de nascer, ainda no útero. Mas é na juventude que encontramos a maioria dos nossos aromas.
Por isso, eles geralmente remetem à nossa infância. O olfato está ligado à emoção: o aroma
passa pela narina e atinge o sistema límbico, que aciona a memória para classificar os odores
como agradável, desagradável, antigo ou recente. A Osmologia procura entender a interação e
resposta entre os odores e os mecanismos fisiológicos e psicológicos, tornando-se um ramo da
ciência médica, através do uso da técnica terapêutica conhecida como Aromaterapia. Deste o
início da história do homem, em todas as civilizações, o uso de plantas para o tratamento de
enfermidades se fez presente. O homem sempre observou a natureza na busca de ferramentas
que amenizassem suas dores e suas doenças, e as plantas estavam lá, à sua disposição.
Através da etnobotânica, esse saber antigo deu origem à Fitoterapia, que nada mais é que uma
ciência que serviu de base para o desenvolvimento de fármacos tradicionalmente usados. As
substâncias presentes nos vegetais responsáveis pelos odores são, fundamentalmente, os
óleos vegetais voláteis ou óleos essenciais. Os óleos essenciais são produtos do metabolismo
secundário das plantas, assim como os alcaloides, taninos, flavonoides, saponinas e óleos
vegetais, entre outros, e, suas ações estão amplamente estabelecidas na literatura científica,
apresentando atividade fisiológica comprovada, atuando tanto no restabelecimento e
manutenção de funções orgânicas como também no equilíbrio emocional. A complexidade
química dos óleos essenciais deve-se ao grande número de componentes interligados através
de sua origem Biosintética, como hidrocarbonetos terpênicos, alifáticos, ácidos orgânicos,
lactonas, aldeídos, fenóis, cetonas, cumarinas, álcoois simples e terpênicos, entre outros. E
como os farmacêuticos tem seus conhecimentos na química, farmacologia e da fitoterapia, são
profissionais mais que capacitados para trabalhar e estudar a terapia com óleos essenciais e os
benefícios que eles podem trazer para saúde. E além disso os farmacêuticos organizam as
referências bibliográficas sobre a osmologia para alcançar todos os profissionais farmacêuticos
em suas áreas de atuação, uma vez que no Brasil não exigem normas para aplicações desse
método.
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O nervo facial é o sétimo par craniano que origina-se no núcleo do facial situado na ponte,
emerge da parte lateral do sulco bulbo-pontino, próximo do cerebelo. Penetra no osso temporal
pelo meato acústico interno e emerge do crânio pelo forame estilomastóideo para se distribuir
aos músculos da expressão facial (MACHADO, 2013). É um nervo misto, pois possui fibras
motoras e sensitivas, sendo que 80% de suas fibras são motoras. É constituído de dois
componentes principais, o nervo facial e o nervo intermédio. O nervo facial é formado por fibras
eferentes viscerais especiais para a musculatura da face, inclusive o músculo platisma,
músculos da orelha, músculo occipitofrontal, músculo estapédio, ventre posterior do digástrico,
músculo estilo-hióideo e musculatura da expressão facial. O nervo intermédio do facial possui
fibras aferentes somáticas gerais para a sensibilidade profunda da face, fibras aferentes
viscerais especiais responsáveis pela gustação de dois terços anteriores da língua e fibras
eferentes viscerais gerais parassimpáticas para a inervação secretomotora das glândulas
lacrimal, submandibular, sublingual e salivares menores (LOPES, 2012). Como os ramos do
nervo facial são superficiais, são sujeitos a lesões por feridas penetrantes ou de armas de fogo,
cortes e lesões do parto. Dano no nervo facial é comum com fratura do temporal e é
usualmente detectável imediatamente após a lesão. O nervo facial também pode ser afetado
por tumores no cérebro e crânio (BRUCE & FETELL, 1995), aneurismas, infecções meníngeas
e herpes vírus. Embora as lesões do facial causem paralisias dos músculos faciais; é rara a
perda sensitiva em uma pequena área de pele na face póstero-medial da orelha externa e ao
redor da abertura do meato acústico externo. Do mesmo modo, a audição geralmente não é
prejudicada, mas a orelha pode tornar-se mais sensível aos tons baixos quando o músculo
estapédio está paralisado; este músculo amortece as vibrações do estribo (MOORE, 2007). Na
paralisia facial periférica os músculos da expressão facial perdem o tônus muscular e não
conseguem soprar, assoviar, pestenejar e enrugar o lado correspondente da testa. São
homolaterais (ocorre no mesmo lado da lesão) Já na lesão central do nervo facial a paralisia
ocorre no lado oposto da lesão (são contralaterais) (MACHADO, 2013). O objetivo deste
trabalho é apresentar diferentes casos clínicos de pacientes que foram diagnosticados por
quadro clínico de paralisia facial periférica, sendo uma delas após ter sido submetida a
anestesia pterigomandibular, e outros por apresentar patologia no ouvido interno e pós fratura
mandibular em acidente automobilístico.
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No Brasil ocorrem cerca de 3 milhões de nascimentos por ano, com uma porcentagem de 98%
em ambiente hospitalar, local onde existem muitas tecnologias, porém o binômio, mãe e filho
estão mais propensos a sofrerem intervenções que deveriam apenas ser utilizadas em partos
de risco. O parto normal é incumbido de inúmeros benefícios para o binômio em questão,
porém no Brasil a ocorrência de cesáreas ainda são a maioria, mesmo corroborando que o
mesmo só deveria ser levado em questão para o salvamento da vida da gestante e do bebê.
Políticas Públicas asseguram à mulher seus direitos de planejamento do parto e do puerpério,
dando a ela o direito de atenção humanizada. Este estudo tem por objetivo identificar e
comparar as vivências relacionadas ao parto normal no contexto domiciliar e hospitalar. Trata-
se de um estudo quantitativo, realizado com mulheres com idade igual ou superior a 18 anos e
que já realizaram ao menos um parto normal. A pesquisa ocorreu por meio de entrevistas
individuais via internet, através de um questionário contendo informações relacionadas às
características sociodemográficas, local da ocorrência do parto normal, avaliação das vivências
durante o trabalho de parto e pós-parto e os procedimentos invasivos que foram realizados.
Todos os preceitos éticos foram respeitados e a pesquisa teve início após a aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Os dados parciais coletados foram os
seguintes: das 44 mulheres que responderam 97% (41 mulheres) tiveram o parto normal em
ambiente hospitalar e apenas 3% realizaram o parto domiciliar. Sendo assim, realizamos a
análise dos sentimentos através de uma escala de 0 - 10, sendo 0 é pouco e 10 é muito,
iniciando sobre os sentimentos durante o parto obtivemos que: o medo no ambiente hospitalar
teve 17% da nota 10, enquanto no ambiente domiciliar se teve as notas divididas em 2-3-10
sendo um voto para cada (33%); o acolhimento no ambiente domiciliar também ficou divido com
33% nas notas 0-5-10 já no hospitalar a maior porcentagem foi na nota 10 com 29,30%; sobre a
angústia as mulheres que tiveram seus partos em casa relatam que não sentiram angústia
comparado às parturiente do meio hospitalar uma vez que as notas foram respectivamente:
66,7% (nota 0) e 29,30% (nota 10), em relação ao conforto também obtivemos essa diferença
de porcentagem, uma vez que o parto domiciliar oferece um conforto maior no momento do
parto e do pós-parto às mulheres, diferente do que muitas vezes é oferecido no ambiente
hospitalar. Diante de toda a análise de dados que vem sendo realizado, já se torna notório que
o ambiente domiciliar proporciona a mulher e seu parceiro uma vivência muito melhor do
trabalho de parto e no pós-parto, por se passar por muito menos intervenções, levando em
consideração que se trata de uma equipe conhecida, que por vezes acompanha a mulher no
pré-parto e que se tem um atendimento muito mais humanizado do que se encontra nas
equipes hospitalares. Palavras-chaves: Enfermagem; Parto Normal; Entorno do Parto; Parto
Humanizado
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A próstata é uma glândula do sistema genital masculino. O câncer de próstata é o mais comum
entre os homens no Brasil. A prostatectomia radical é a principal das cirurgias usadas no
tratamento de câncer de próstata em estágio inicial do câncer de próstata. Após esse
tratamento é comum que os pacientes necessitem de ajuda fisioterapêutica por sequelas
relacionadas à incontinência urinária. A incontinência urinária pode trazer prejuízos psicológicos
e sociais, interferindo na qualidade de vida. O objetivo desta pesquisa foi analisar a relação da
frequência e quantidade de perda urinária, isoladamente e associadas, com a interferência na
qualidade de vida de pacientes pós prostatectomia em tratamento fisioterapêutico, bem como
comparar a relação entre a severidade da incontinência urinária nos os diferentes tipos.
Utilizou-se a análise de prontuários de sete pacientes da Clínica Escola de Fisioterapia do
Centro Universitário Central Paulista / UNICEP, São Carlos/SP. Os participantes tinham idade
entre 55 à 75 anos e haviam passado por prostatectomia em 2019 e 2020. Os dados
consultados foram obtidos pelas aplicações do questionário de qualidade de vida International
Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form, para as questões sobre a frequência
que perde urina, quantidade de urina perdida, pontuação da escala analógica de dor adaptada
para percepção da interferência da perda urinária na qualidade de vida e também pelo cálculo
de severidade da incontinência. Para correlacionar os resultados foi aplicado o teste estatístico
de correlação para dados não paramétricos de Spearman. Os resultados desta pesquisa
mostraram que isoladamente os parâmetros frequência e quantidade de perda urinária
comparados com a interferência na qualidade de vida, não obtiveram significância estatística,
porém ao serem somados os escores destes parâmetros houve notável prejuízo na qualidade
de vida. Os casos mais severos de incontinência urinária apresentavam o tipo de IU mista, ou
esforço agravadas pela enurese. A IU mista, acarreta no aumento dos sintomas, causando
maior interferência na qualidade de vida. A presente pesquisa mostrou que alguns participantes
apresentavam perda severa e moderada de urina e relataram uma percepção de interferência
moderada e leve na qualidade de vida respectivamente. A qualidade de vida é uma avaliação
subjetiva de cada paciente. Esta percepção, mesmo que não relacionada à gravidade de uma
avaliação, traz um contexto de saúde e doença construído pela pessoa. Algumas pessoas que
apresentam perda de urina podem desenvolver modificações comportamentais para
adaptarem-se à inconveniência e reduzir os impactos, sendo a auto percepção do estado de
saúde mais devastadora do que as consequências sobre a saúde. Palavras-chave:
prostatectomia; incontinência urinária; qualidade de vida.
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O conhecimento sobre a ‘pílula da inteligência’, seus efeitos e usuários em maior escala, é de
elevada importância. Os fármacos ritalina e modafilina utilizados no tratamento dos casos de
transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), narcolepsia e hipersônica idiopática
no qual atuam no sistema nervoso central (SNC). Um estudo recém-publicado no jornal
científico Nature revela que 25% dos universitários tomam ou tomaram algum tipo de remédio
para tentar aumentar seu desempenho cognitivo.) Esses fármacos são adquiridos por jovens
universitários principalmente no mercado negro, porém há sérios efeitos colaterais como
irritabilidade, excitação, tremores, tonturas, dor de cabeça, depressão entre outros efeitos. Este
trabalho teve como objetivo realizar um levantamento bibliográfico das informações sobre os
efeitos colaterais, as vantagens adquiridas tomando esses fármacos e o porquê dele ser
utilizado entre os jovens pra adquirir alguma vantagens principalmente em concursos e
vestibulares. Como principal foco visou-se buscar informações sobre a pílula da inteligência’ e
seu histórico. Para isso utilizou-se informações de livros, revistas e pesquisas realizadas em
sites oficiais da internet. Stephen S.HALL e Salvador NOGUEIRA, em artigos publicados
explicam que existe uma molécula em nossos neurônios chamada AMB cíclica que é
responsável por ativar a produção de uma proteína chamada creb. Essa proteína ativa o
funcionamento de vários genes nos neurônios que por sua vez ativaram a produção de mais
proteína e, assim, essas proteínas aumentam as sinapses entre os neurônios aumentando o
processo de memorização de longo prazo. Por ser um processo bioquímico as empresas
farmacêuticas investem nessa área, e, muitas empresas estão realizando estudos e teste com
substâncias novas na promessa de melhorar a capacidade intelectual humana. As famosas
‘Viagra para o cérebro’ não foram lançadas ainda, porém o que se encontra no mercado são
fármacos desenvolvidos para tratar distúrbios neurológicod como o Metilfenidato (Ritalina), o
Modafinil I (Provigil) entre outros. A partir desses medicamentos, pessoas que não tem distúrbio
neurológico passaram a utilizar que esses fármacos para potencializar o funcionamento do
cérebro. O Metilfenidato, que supostamente potencializa a capacidade cognitiva é, conhecido
comercialmente como Ritalina. Esse medicamento ficou muito conhecido nos últimos anos, por
sua associação ao TDAH. Entretanto, este estimulante é comercializado desde o ano de 1950
na Suíça, Alemanha e EUA no início, não havia um diagnóstico específico para seu uso. Com o
aumento da popularidade, o fármaco começa a atrair a atenção dos cientistas civis. Em 2003,
pesquisadores da Universidade de Cambridge decidem testar o medicamento em 60 voluntários
saudáveis e descansados, e descobrem um melhor desempenho em alguns testes cognitivos
dos voluntários. Nesta ocasião os voluntários se sentiram bem e não sofreram nenhum efeito
colateral. Assim conclui-se que o medicamento é seguro e não tendo grandes riscos e como
consequência há ganho no melhoramento e funcionamento do cérebro
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De origem grega a palavra homeopatia vem da união de duas palavras, palavras “homoios” que
significa similar, e “pathos” sofrimento. Esta terapia consiste em método terapêutico que
consiste em prescrever a um doente, sob uma forma diluída e em pequeníssimas doses, uma
substância que, em doses elevadas, é capaz de produzir num indivíduo sadio sinais e sintomas
semelhantes aos da doença que se pretende combater. Esta terapêutica esta solidificada em
quatro pilares lei do semelhante,Experimentação na pessoa sadia, Doses infinitesimais e
Medicamento único.No brasil foi introduzida por volta de 1841, por Benoit-Jules Mure fundou a
escola Homeopática do Rio de Janeiro. Em 1842, surgiu o Instituto Homeopático de Saí e abre-
se a primeira farmácia homeopática do Rio de Janeiro. Assim a homeopatia é uma ciência
muito criteriosa em sua prática.Com o passar do tempo e os conhecimento sobre esta pratica
seu uso passou diversificado e ampliado a diversas áreas tal como veterinários e agrônomos. A
Homeopatia prioriza o tratamento de cada organismo como único,e com a grande procura
diversos homeopatas passaram a atuam na pratica de animais,em casos crônicos como
dermatites já no tratamento de rebanho a particularização é feita entendendo que o rebanho é
considerado um organismo único; cada grupo tem características próprias como raça,
temperamento etc e tem como vantagem em proporcionar: o equilíbrio animal, facilidade de
administração e inexistência de resíduos. Os produtos dos animais tratados com Homeopatia
não apresentam resíduos, motivo pelo qual ela é utilizada em modelos orgânicos de produção,
e a usência de contaminação do meio ambiente faz com que a Homeopatia não representa
risco de contaminação, como o dos parasiticidas usados nos banhos de bovinos de corte que, à
semelhança de outras substâncias para controle de parasitas e ectoparasitas, como carrapatos,
mosca do chifre, berne, piolho, que contaminam água, plantas e solo. Essa contaminação altera
o meio-ambiente, reduzindo os insetos endêmicos que auxiliam no controle biológico de pragas.
Por ser um tratamento limpo sem a produção de elementos tóxicos e pela grande mudança no
padrão alimentar onde um perfil de alimentação orgânica vem ganhando cada vez mais espaço
no mercado nacional, a homeopatia vem cada vez sendo uma escolha pelas as fazendas de
plantações orgânicas. Um dos alimentos que mais demanda agentes químicos para o controle
de pragas é o tomate que sofre com a Alternaria solan que é um patógeno que causa uma das
principais doenças das folhas e frutos do tomateiro, conhecida como pinta preta. A sua
importância cresce durante os meses mais quentes, com alta umidade e diversas preparações
homeopática bioterápica feita com o próprio fungo nas dinamizações 30CH e 60CH diminuindo
a severidade da doença Outra funcionalidade da homeopatia é o uso no agroecológicos, que
atualmente é desafiador na construção de territórios, devido a falta de insumos e ferramentas
no qual contrapõem com a agricultura normal. A homeopatia é hoje uma alternativa na qual visa
resolver os problemas a respeito de produção, não agredindo o ecossistema e ainda
promovendo a independência das famílias com custo baixo. Assim torna se nítido que o uso da
homeopatia, que é uma técnica aceita pelas normas brasileiras, para o manejo de doenças e
pragas na produção orgânica de alimentos e também para o uso na agropecuária, vem
demonstrando ótimos resultados além de proporcionar uma condição de vida ma saudável
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PROTOCOLO PARA AUTOMANEJO DA
FIBROMIALGIA BASEADOS NO PRECEITO DA

EDUCAÇÃO EM NEUROCIÊNCIA DA DOR E
EXERCÍCIOS FÍSICOS – UM ENSAIO DE ESTUDO

DELPHI

POLTRONIERI, R.J. (AUTOR PRINCIPAL); VIDOTTI, H.G.M.
(ORIENTADOR); VERA, M.A.A. (CO-ORIENTADOR) 

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

A Fibromialgia (FM) é uma síndrome dolorosa crônica, com etiopatologia multifatorial indefinida,
diretamente relacionada à uma baixa qualidade de vida, sendo a melhora desta, a principal
abordagem no tratamento da doença.Este estudo objetiva, por meio da utilização do método
Delphi, buscar a coleta de informações e avaliações qualitativas de expertise na área quanto a
relevância e viabilidades da aplicação de um protocolo de automanejo para o tratamento da FM,
visando a criação de um aplicativo destinado a pacientes fibromiálgicos com o conteúdo para
tratamento, utilizando-se da Educação em Neurociência da Dor (END) associado à prática de
exercícios físicos. O protocolo de atividade física foi desenvolvido por meio de análises de
estudos recentes que evidenciaram a prática de exercícios aeróbicos, de alongamento e
exercícios resistidos como fortes aliados do tratamento da síndrome fibromiálgica e seguindo as
recomendações da European League Against Rheumatism (EULAR), onde a principal medida
não farmacológica dos quadros sintomatológicos da FM é a prática de atividade física. O
material da END foi planejado para que seja realizado e apresentado aos pacientes por meio de
vídeos objetivos e de curta duração, baseados no programa “Caminho da Recuperação”, que
se trata de uma ferramenta de intervenção online para indivíduos que apresentem dor crônica.
O protocolo desenvolvido foi enviado virtualmente para profissionais da área da fisioterapia
atuantes no campo reumático e/ou ortopédico; junto com um instrumento adaptado da literatura
para avaliação do mesmo. A forma utilizada para obter-se a análise destas respostas, foi o
cálculo recomendado pelo Índice de Validade de Conteúdo (IVC). A média total de todos os IVC
que compõe o material adaptado foi de 0,85, atingindo, portanto, uma média superior ao corte
estipulado de 0,75 pela literatura para validação do protocolo. A partir do resultado obtido do
material adaptado para validação do protocolo desenvolvido para o automanejo de pacientes
diagnosticados com síndrome fibromiálgica, alcançado por meio da coleta de informações e de
avaliações qualitativas de profissionais fisioterapêuticos; o conteúdo do material protocolado
desenvolvido sanciona sua validação junto aos profissionais.
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RISCOS DO USO INDISCRIMINADO DA
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A sibutramina é utilizada para tratamentos de obesidade e/ou transtornos alimentares, ela age
inibindo a recaptação dos neurotransmissores serotonina, noradrenalina e dopamina, a nível
cerebral, fazendo com que essas substâncias permaneçam em maior quantidade e tempo a
estimular os neurônios, causando uma sensação de saciedade e aumentando o metabolismo e
termogênese o que leva à perda de peso. É utilizada na forma de cápsulas, podendo ser
manipulado, genérico ou nome comercial, Biomag e Sibus, mediante a apresentação de
receituário médico, associado a um termo de responsabilidade, onde o médico e o paciente
assinam, para assim adquirir o medicamento. No entanto, vários estudos e relatos da utilização
deste fármaco, comprovam que após a interrupção do uso da sibutramina, algumas pessoas
acabam voltando ao peso anterior com grande facilidade e muitas vezes acabam ultrapassando
o peso de início do tratamento. A busca por medicamentos inibidores de apetite aumenta
gradativamente todos os anos, porém muitas pessoas acabam os adquirindo sem prescrição
médica diretamente, seja alguém em comum que já faz o uso da substância ou então possui
facilidade em obter a prescrição conseguindo adquirir o medicamento. Dessa forma, o indivíduo
faz o uso da sibutramina sem nenhuma orientação sobre a indicação e funcionalidade do
fármaco, sobre os potenciais riscos que pode acarretar a partir de um uso irracional sem
acompanhamento, ou até mesmo se esse indivíduo realmente pode utilizar este medicamento,
pois muitas vezes a obesidade vem acompanhada de alguns fatores de riscos, como
hipertensão, diabetes, e consequentemente, já faz o uso de outros fármacos, onde pode haver
uma possível interação medicamentosa. Outro ponto importante é averiguar a real necessidade
e a indicação correta do uso da sibutramina, pois a busca incessante pelo fármaco se faz
questionar se é em decorrência de uma melhor qualidade de vida (saúde) ou apenas uma
questão estética. A mídia impõe um padrão de beleza onde o corpo deve ser magro,
incentivando a alcançar o corpo perfeito, levando muitas pessoas a procurar medicamentos
para emagrecer como forma primária de tratamento, para obter um resultado relativamente
mais rápido quando comparado a dietas e exercícios físicos, levantando questões pessoais,
como a autoestima e assim prejudicando o indivíduo como um todo. Mas até que ponto isso é
saudável? Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho é mostrar os potenciais riscos com o
uso indiscriminado da sibutramina, principalmente através da automedicação, dos atos
impulsivos cometidos para alcançar um padrão de beleza sem ponderar as consequências e
problemas físicos e psicológicos futuro. Foi realizada uma pesquisa, através de um
questionário, onde dez participantes, do sexo feminino de faixa etária entre 25 a 47 anos, onde
relataram suas experiências com a Sibutramina. Concluindo o estudo, as entrevistadas não
relataram nenhum tipo de transtorno alimentar, caracterizado por bulimia ou anorexia,
entretanto, nenhuma delas, relatou que procurou a Sibutramina como tratamento, por questões
de saúde, o que deve ser levado em consideração, pois a decisão foi pelo fato de não estarem
bem em relação ao peso, mesmo assim, os resultados e objetivos foram alcançados. E é de
extrema responsabilidade do farmacêutico, orientar o paciente, para o uso desses
medicamentos, informando os riscos e contribuir evitando sempre que a utilização desses
fármacos ocorra de forma ilícita e indiscriminada.
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A Imagem Corporal tem sido estudada desde o século XX com indivíduos que sofreram lesões
e a forma com que os mesmos percebiam seus corpos. Sendo assim, a Imagem Corporal pode
ser dividida em dois componentes: atitudinal e perceptual. Alguns instrumentos de avaliação
podem ser utilizados para classificar a autoavaliação da IC como o Body Shape Questionnaire
(BSQ), um questionário autoaplicável que mensura como o indivíduo se sente em relação ao
próprio corpo. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a satisfação da Imagem Corporal
em pacientes adultos de uma clínica-escola no interior do estado de São Paulo. Os
participantes tiveram peso e altura aferidos para calcular o Índice de Massa Corporal com o
intuito de ter seu Estado Nutricional classificado. Além disso, responderam o Body Shape
Questionnaire (BSQ) para avaliar a satisfação corporal, um questionário autoaplicável que
verifica como o indivíduo se sente em relação à sua forma física. Para a presente pesquisa,
dezenove pessoas participaram, sendo dois do sexo masculino e dezessete do sexo feminino.
Os participantes do sexo masculino não apresentaram insatisfação com a IC, enquanto 64,7 %
das mulheres estavam insatisfeitas com a IC, sendo: 29,41% insatisfação leve; 29,41%
moderada e 5,88% grave . As participantes que tiveram seu Estado Nutricional pelo IMC
classificado em sobrepeso, obesidade GI e obesidade GII, apresentaram maior grau de
insatisfaçao com a própria IC, porém, as mulheres em eutrofia também estavam insatisfeitas. O
mesmo não foi observado nos homens que não apresentaram insatisfação com a IC estando
com o Estado Nutricional classificado em sobrepeso e obesidade GII. Concluiu-se que apesar
de ser um número pequeno de participantes, é possível perceber que a insatisfação com a IC é
mais presente em mulheres. Sugere-se que mais pesquisas com pessoas adultas, que
frequentam clínicas-escola sejam realizadas para acompanhamento nutricional e avaliação da
insatisfação com a IC pelo risco de desenvolvimento de Transtornos Alimentares.
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A Síndrome de Tourette (ST) é uma doença genética, de origem neuropsiquiátrica,
representada por fenômenos compulsivos resultando em múltiplos tiques motores e vocais
imprevistos. A princípio, a síndrome surge com tiques simples, mas pode apresentar uma
evolução para casos mais graves, e seu quadro clínico pode variar intraindividualmente. É uma
doença considerada rara, pois sua incidência é baixa, variando de 1 a 2,9% da população geral;
entretanto, nos últimos tempos os profissionais da saúde têm observado um aumento
considerável em diversos países, independente da classe social ou etnia. A importância dos
fatores genéticos da ST tem sido cada vez mais enfatizada e reconhecida pelos familiares,
tornando-se ainda mais importante em casos gemelares, porém ainda se encontra dificuldade
para estabelecer os genes relacionados à ST. O objetivo do presente trabalho é aprofundar os
conhecimentos sobre a ST e, através da análise da literatura vigente, discorrer sobre sua
epidemiologia, etiologia, fisiopatologia, sintomatologia, formas de diagnóstico e tratamento para
um melhor auxílio aos profissionais da saúde na melhora da assistência médica, uma melhor
compreensão por parte dos familiares e, assim, garantir uma qualidade de vida aos portadores
da síndrome assim como sua inclusão na sociedade. A metodologia utilizada será um estudo de
revisão narrativa da literatura. As revisões narrativas são publicações amplas apropriadas para
descreverem e discutirem um determinado assunto, sob o ponto de vista teórico ou contextual.
A busca de artigos inclui pesquisa em bases eletrônicas e busca manual de citações nas
publicações inicialmente identificadas. A maioria dos estudos realizados com portadores de ST
sugere que a herança é autossômica dominante com penetrância incompleta. Considera-se que
as manifestações apresentadas pela síndrome, como a existência de múltiplos tiques motores e
vocais, estão relacionadas ao alívio de alguma sensação ou incomodo físico, os quais podem
ser abortados voluntariamente por algum tempo, mas, em decorrência de nova tensão
emocional, gera-se uma descarga posterior compensatória.
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ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Introdução: As sequelas pós infecção por COVID-19 incluem comprometimento respiratório e
músculo esquelético, levando a um aumento de fadiga e intolerância aos esforços físicos. O
teste de caminhada de 6 minutos (TC6) possibilita a avaliação da capacidade respiratória,
cardíaca e metabólica ao esforço físico. Objetivo: Avaliar a tolerância aos esforços físicos de
indivíduos adultos jovens que estão na recuperação após infecção por COVID 19 a nível
ambulatorial. Métodos: O presente estudo contou com a participação de sete pacientes, todos
maiores de 18 anos e abaixo dos 60 anos de idade, com no mínimo 30 dias após o diagnóstico
clínico positivo para COVID 19, visto por meio dos exames PCR ou de sorologia e que tiveram
encaminhamento médico para a prática de fisioterapia, sendo avaliados por meio do TC6,
utilizando uma comparação entre a distância obtida e prevista. O teste consistiu em caminhar o
mais rápido que puder sem correr, em um percurso de 24 metros de comprimento. O
fisioterapeuta acompanhou a frequência cardíaca, pressão arterial, saturação periférica de
oxigênio, bem como sensação de dispneia e dor nos membros inferiores como forma de
monitorização. Para o cálculo da distância prevista foi utilizada a fórmula Distância Previstam =
622,461 - (1,846 * idadeanos) + (61,503 * gênero) (onde sexo masculino= 1 e sexo feminino=
0). A análise dos dados foi realizada por meio do Teste de Wilcoxon, para comparação da
distância percorrida com a prevista, considerando um nível de significância de 5%, com os
dados apresentados em mediana (mínimo e máximo). Resultados: Os sete pacientes incluídos
no estudo correspondiam a adultos jovens (41 (27 – 57 anos)), os quais necessitaram de
internação por COVID 19, sendo que seis eram não tabagistas e apenas um tabagista. Ao
comparar a distância percorrida no TC6 com a distância prevista pode-se observar valores de
distância percorrida (267 (88 – 378m)) significativamente menores (p = 0,03) que a distância
prevista aos mesmos (531,1 (111,3 – 623m)). Considerações Finais: De acordo com os
resultados obtidos pode-se observar que a tolerância aos esforços físicos apresenta-se
prejudicada em indivíduos adultos jovens mesmo na situação pós COVID 19 a nível
ambulatorial.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A toxicologia evita que os efeitos nocivos de substâncias afetem a nossa saúde ou o nosso
ecossistema. Dentre as 6 especialidades da toxicologia, a área forense busca a verdade
através de um fato que está perante a lei, onde é possível identificar e quantificar os efeitos
prejudiciais que estão associados com produtos tóxicos ou com substâncias que provoquem
danos ou alterações no organismo. As matrizes biológicas que são utilizadas nas análises
forenses são urina, sangue, cabelo, fluido oral, suor, mecônio e humor vítreo post-mortem. Este
trabalho abordará a importância e os principais métodos de análise do humor vítreo em
humanos post-mortem para identificação de agentes tóxicos. A metodologia utilizada será um
estudo de revisão narrativa da literatura. As revisões narrativas são publicações amplas
apropriadas para descreverem e discutirem um determinado assunto, sob o ponto de vista
teórico ou contextual. A busca de artigos inclui pesquisa em bases eletrônicas e busca manual
de citações nas publicações inicialmente identificadas. O humor vítreo é um líquido gelatinoso
que fica no interior do olho, que possui de 90 a 98% de água, 0,2% de sais e proteínas e possui
colágeno. Esta matriz é importante em análises toxicológicas post-mortem devido à sua
estabilidade em processos de putrefação, onde se encontra no interior da câmara ocular, em
um ambiente estéril e protegido de traumas. Está disponível em casos de estado de putrefação
e carbonização parcial do corpo. A coleta é feita por punção do canto lateral do olho e seu
volume coletado varia em torno de 2mL. De acordo com Felby & Olsen, desde 1959 o humor
vítreo já era investigado na Medicina Legal. Analisavam-se nesta matriz os eletrólitos, a glicose
e os compostos nitrogenados, para se estabelecer o intervalo post-mortem ou as alterações de
certas patologias ante-mortem. Já Stuner & Coumbis foram os primeiros pesquisadores que
utilizaram o humor vítreo em análises forenses, eles observaram 40 cadáveres humanos onde
puderam observar os níveis de etanol em sangue e humor vítreo. A análise do humor vítreo
surgiu para determinar o etanol post-mortem e, atualmente, além da dosagem alcoólica, é
também utilizada para quantificar xenobióticos de interesse forense.
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A toxicologia analisa os efeitos das diversas substâncias químicas sobre os organismos vivos,
seja humano, animal ou ambiente, observando seus danos e benefícios a curto e longo prazo.
Compreende diversas áreas, incluindo química, biologia, farmacologia, medicina. O seu objetivo
principal é evitar que efeitos nocivos das sustâncias que são utilizadas possam afetar a saúde
ou o ecossistema. Os produtos químicos estão presentes na vida dos cidadãos, desde a pasta
de dente e shampoo utilizados para higiene e até mesmo nos agrotóxicos e conservantes nos
alimentos e os medicamentos para cuidar da saúde. O grande desafio da toxicologia é
estabelecer o uso seguro das substâncias químicas, uma vez que nem todos irão responder às
substâncias exatamente da mesma maneira. Muitos fatores, incluindo a quantidade e a duração
da exposição, a suscetibilidade de um indivíduo e a idade, podem ser diferentes. Assim, a
toxicologia é uma área muito ampla e utiliza diversas metodologias para entender os efeitos
nocivo das substâncias, como técnicas moleculares, genéticas e analíticas. Por sua
abrangência e aplicabilidade é dividida em várias especialidades, cada uma com suas
características particulares como: Toxicologia ocupacional Toxicologia ambiental Toxicologia
alimentar Toxicologia Forense Toxicologia de Medicamentos Toxicologia Analítica. Por ser uma
área de atuação muito ampla o profissional biomédico amparado pela resolução CFBM nº.
135/2007 que dispõe sobre a atribuição do biomédico na toxicologia (e perfusão), além da
Normativa nº 002/2019, que diz quais são atividades do Biomédico Toxicologista: Coleta de
matrizes biológicas e não biológicas e a realização de ensaios toxicológicos utilizando
metodologias para identificar e quantificar agentes tóxicos como poluentes, fármacos, drogas
de abuso e metabólitos e/ou marcadores bioquímicos com a finalidade de controles
ocupacional, ambiental, alimentar, terapêutico, controle antidoping da farmacodependência,
diagnóstico de intoxicação aguda, análises forenses e avaliação toxicológica in silico, in vitro ou
in vivo, além de poder atuar em todas as áreas de da toxicologia mencionados anteriormente.
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O presente trabalho tem como tema as complicações dentro de um transplante de medula
óssea; foram utilizados artigos, revistas e jornais para revisão bibliográfica e possui como
objetivo identificar os principais problemas que levam o paciente ao transplante, compreender
toda a preparação necessária para a realização do processo, avaliando os riscos e analisando
a recuperação e expectativa de vida do paciente transplantado. Pessoas que recebem
diagnóstico de doenças patológicas como a leucemia mielóide, são indicadas a realizar o
transplante de medula óssea (TMO). No Brasil, em 2019, foram realizados 3.805 transplantes
de medula óssea, sendo divididos em três tipos: o autólogo, e o alogênico, mais comuns; e o
singênico, menos utilizado. O procedimento consiste na infusão de células-tronco
hematopoiéticas saudáveis no paciente que possui as funções de suas células comprometidas.
Antes da realização do transplante de medula óssea, são realizados diversos exames para
avaliação da saúde do paciente, e são necessários inúmeros medicamentos e tratamentos
antes, durante e após o procedimento. Dentre eles, a quimioterapia e a radioterapia,
tratamentos para o câncer que consistem no uso de medicamentos e radiação,
respectivamente, afim de destruírem, células cancerosas e impedirem seu crescimento. Apesar
disso, o transplante de medula é importante e tem sido recorrente, pois é na medula óssea que
se localizam as células-tronco hematopoiéticas, que são responsáveis pela geração de todo o
sangue como as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. As hemácias transportam o oxigênio
dos pulmões para as células de todo o nosso organismo, e o gás carbônico das células para os
pulmões, a fim de ser expirado; os leucócitos nos defendem das infecções, ou seja, ao existir
uma doença que afeta essas células e sua produção, as mesmas deixam de exercer suas
funções de forma correta, alterando completamente a saúde do indivíduo. O transplante seria
um simples procedimento caso não houvesse o problema de compatibilidade entre doador e
receptor em transplantes alogênicos, pois para que não ocorram rejeições, seria necessária
uma compatibilidade de 100%, o que no Brasil a média é 1:100.000. As complicações do
transplante são mais frequentes quando o doador não é completamente compatível, mas
também podem estar relacionadas com a resposta do organismo do paciente, por isso é
importante realizar os testes laboratoriais tanto no doador quanto no receptor para verificar a
compatibilidade e possibilidade de reações. A doença que acomete cerca de 50% dos
pacientes transplantados é a do enxerto contra hospedeiro. Além dessa doença, deve-se estar
atento a outras que podem surgir, como complicações infecciosas e cardio-pulmonares. A
disfunção imunológica, após o transplante, também é presente, pois o nível de linfócitos T e B
fica abaixo do normal, assim como as imunoglobulinas, sendo as vezes necessária a aplicação
de todas as vacinas novamente para reconstituição do sistema imunológico. O TMO não
proporciona a todos os pacientes uma sobrevida absolutamente normal, mas é um progresso
considerável no tratamento de doenças em que outras alternativas terapêuticas são limitadas.
Palavras-chave: Complicações; Transplante de Medula Óssea; Células-Tronco
Hematopoiéticas, Transplante Alogênico.
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VETERINÁRIA
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A Cannabis sativa é uma planta que vem sendo utilizada há milênios por diversas culturas para
os mais diversos fins, inclusive medicinais. A erva já era utilizada como medicamento antes da
Era Cristã, e há registro de seu primeiro uso medicinal na Farmacopeia mais antiga do mundo.
Os interesses em suas aplicações medicinais cresceram na década de 1980, com a descoberta
dos receptores canabinoides CB1 e CB2, e no início dos anos 1990 após as pesquisas acerca
dos endocanabinoides anandamida e 2-araquidonil glicerol, onde verificou-se a existência do
sistema endocanabinoide no organismo de mamíferos. Posteriormente, estudos mostraram que
o sistema endocanabinoide está presentenas mais diversas espécies e classes de animais,
desde as mais simples até as mais complexas, reforçando a sua importância na fisiologia e
homeostase do organismo. O sistema endocanabinoide é considerado um sistema fisiológico à
parte, com atuação no organismo de todos os animais vertebrados, composto por receptores
especializados. Como os fitocanabinoides presentes na Cannabis são capazes de se ligar e
mimetizar a atividade dos endocanabinoides no organismo, a Cannabis para uso medicinal vem
sendo cada vez mais utilizada para os mais diversos tratamentos médicos e finalidades
terapêuticas, como para analgesia, como anticonvulsivante, tranquilizante, anti-inflamatória,
antibiótica, antiparasitária, antiespasmódica, estimulante de apetite, diurética, antitussígena,
expectorante, anestésica , anti-emética, para distúrbios de ansiedade, adjuvantes no tratamento
de câncer e contra efeitos colaterais da quimioterapia e muitos outros. Na Medicina Veterinária,
seu uso é crescente, onde se extrapolam as suas aplicações para as terapias em humanos nos
animais, com resultados positivos e cada vez mais abrangentes. A falta de literatura na área e
os entraves burocráticos para prescrição da Cannabis na Veterinária são problemas a serem
vencidos.
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Titulo: Aplicação de Dispositivo Para Verificação de Vazamentos e Perda de Energia Elétrica •
Problema A Ser Resolvido O grupo pensou em um dispositivo e/ou sensor que teria como
função medir o gasto diário dentro da residência da pessoa. Você deve se perguntar, "como
assim"? Seria um dispositivo e / ou sensor que colocaríamos na torneira ou tomada por
exemplo, e nisso ele iria transmitir em tempo real onde está tendo mais consumo de água ou
energia. A verificação de vazamento ou cabo de força "chupando" muita força sem precisar,
seria transmitido para o celular através do aplicativo. E como a resposta é em tempo real é
possível resolver o problema de imediato. O desenvolvimento dessa aplicação será através de
uma placa de Arduino. O presente trabalho aborda a utilização da placa Arduíno na criação de
um sistema de controle de desperdício de água e energia. Com a criação de um sistema de
automação predial, visou aperfeiçoar o uso de equipamentos hídricos para o controle de
desperdício de água nas escolas e propiciar a acessibilidade para os alunos portadores de
deficiências físicas e motoras. Sabendo da importância do consumo racional de água e os
reflexos que este traz para natureza, e consequentemente, para a sociedade, viu-se a
necessidade de criar mecanismos que reduza o desperdício sem comprometer o conforto e a
qualidade de vida da população. A fim de desenvolver um sistema para controlar o uso da água
em banheiros e bebedouros de algumas residências, e torná-los mais acessíveis a comunidade
em geral, foram traçados alguns objetivos específicos. A justificativa para a realização deste
trabalho está relacionada no fato da preservação da água e no racionamento de energia, uma
questão importantíssima nos, pois a cada dia aumenta o consumo de água e energia.
Referencias: Catraca Livre. (2016). Homem em situação de rua diz que não há água gratuita
pra beber. Disponível em: https://catracalivre.com.br/cidadania/homem-emsituacao-de-rua-
sente-sede-e-pede-agua-gratuita/. Acesso em: jul. de 2018. Cohim, E. Garcia, A.; Kiperstok, A.
(2008). CAPTAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA: dimensionamento de
reservatórios. In: IX Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste. Disponível em:
http://teclim.ufba.br/site/material_online/publicacoes/pu b_art74.pdf. Acesso em: agosto de
2018. MORGADO, Cláudia. Informática educativa na pré escola: onde o computador é um
coadjuvante na construção do conhecimento. Disponível em:
http://www.visaoeducacional.com.br/visao_educ acional/ artigo4.htm, Mar. 2007.
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Podemos observar um crescido substancial da violência doméstica no Brasil, sobretudo nos
últimos anos, em tempos de isolamento social decorrente a pandemia da Covid-19 enfrentada
em todo o mundo. Isso tem deixado inúmeras mulheres ainda mais expostas, já que muitas
delas tem de conviver 24h por dia com seus agressores. Ressaltando que a violência contra a
mulher engloba um extenso conjunto de ações, tais como abusos verbais, emocionais, físicos e
sexuais. Pensando nesta problemática tão sensível e digna de amplas discussões, entendemos
a necessidade de desenvolver um mecanismo que possa prestar apoio a estas mulheres
mediante as brutalidades ocorridas no seio familiar, normalmente vindas de seus próprios
parceiros. O objetivo desse trabalho, é desenvolver um aplicativo onde essas mulheres possam
pedir assistência a Polícia Militar de forma simples e rápida, onde com apenas um click
consigam enviar seus dados completos e localização em tempo real caso sintam-se em
situação de risco, tendo em vista a necessidade de urgência na prestação de socorro, pois
diante de dificuldades e até mesmo burocracias para tal atendimento, as vítimas já
traumatizadas e amedrontadas, muitas das vezes acabam por não denunciar o ato sofrido e
suportam os ataques caladas. Levando em conta as altas taxas de feminicídios entre mulheres
vítimas de violência doméstica, acreditamos que este aplicativo poderá salvar incontáveis vidas,
encorajando muitas mulheres na busca por amparo, dando a elas a possibilidade de mudarem
suas realizadas e terem oportunidade de um recomeço onde tenham segurança e respaldo
para si e para os seus. Esperamos que com esta iniciativa, sejam ampliados os projetos
voltados a este tema, que infelizmente é antigo e muito recorrente em tantos lares brasileiros, e
que a tecnologia seja colocada sempre à disposição das redes de proteção a mulheres em
situação de vulnerabilidade.
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APLICATIVO PARA AUXILIAR IDOSOS NA INTERNET LOPES, T. O. (AUTOR PRINCIPAL);
GOUVEIA, W. R. (ORIENTADOR). CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA -
(UNICEP) O presente trabalho, possui a visão na qual busca demonstrar para a população mais
nova, que os idosos tem sido deixado para trás, referente as novas tecnologias. Com a
constante evolução e velocidade na qual a tecnologia avança, podemos notar que os idosos
tendem a se adaptar de maneira mais demorada ou não se adaptando a essas tecnologias. Do
ano de 2013 até os dias atuais, a utilização dos celulares se tornou indispensável no dia-a-dia,
dessa forma as grandes empresas e serviços públicos acabaram se adaptando a nova
tendência, criando aplicativos para que a população tenha mais facilidade em acessar os seus
serviços, tornando dispensável até mesmo locais de atendimento e até a utilização de papel. A
comunicação também foi afetada de uma grande forma, tendo em vista que as pessoas utilizam
mais os aplicativos de comunicação, como por exemplo o WhatsApp, para se comunicar com
parentes distantes e no dia-a-dia. O objetivo deste projeto é fazer com que haja uma redução
no número de golpes aplicados em idosos que utilizam largamente os celulares no dia-a-dia, o
ajudando com chats online e dicas de privacidade e de como agir em determinada ação na qual
ele ache suspeita em seu celular. Contudo os idosos não conseguem se adaptar ao ritmo
acelerado da tecnologia, onde os mesmos ficam confusos sem como saber como fazer algo no
celular, o que pode resultar em no aumento de vítimas em golpes online. Tendo isso em vista,
adotamos como metodologia, a criação de um aplicativo mobile, que possibilita o idoso se
orientar melhor utilizando seu celular, acessando apenas links confiáveis, baixando os
aplicativos mais utilizados por eles direto de um link seguro, protegendo os mesmo de sofrerem
golpes e terem seus dados roubados. Os resultados que esperamos obter por meio do projeto
são de maior interação do idoso com o seu celular, acessando os seus portais de notícias e
compras de modo mais seguro, utilizando nosso aplicativo como portal principal para obter tal
acesso, como também se sentir mais confortável com uma interface mais limpa e adaptativa
para seu discernimento.
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RESUMO Neste artigo pretendemos averiguar o que é a tecnologia dos jogos em nuvem, ou
‘’cloud gaming’’, para isso é preciso demonstrar a sua importância e a sua relação com a
computação em nuvem e jogos digitais, falando sobre os gêneros de jogos digitais, os desafios
do cloud gaming, a computação em nuvem é o fornecimento de serviços de computação,
incluindo servidores de armazenamento, banco de dados, rede e software para oferecer
inovações mais rápidas, pagando apenas pelo serviço de nuvem que usa, ajudando a reduzir
custos operacionais. Os jogos em nuvem são conhecidos como streaming de jogos, ele usa o
poder da computação em nuvem, ele executa o jogo que você esta jogando nesse servidores,
em vez de você executar no servidor (em casos de console ou PC ) em vez disso ele irá
transmitir o feed do jogo para o seu monitor conectado a internet, os jogos em nuvem funciona
quando o usuário inicia um jogo em seu console ou pc, seja ele em disco físico ou arquivo
baixado e é executado graças aos processadores e componentes imbutidos na maquina, isso
consiste em rodar o jogo nos servidores de operadora que fica localizado em um data center via
internet, as imagens do jogo são transmitidas em tempo real para a tela do usuário. O maior
mercado de entretenimento na atualidade é a de jogos, ultrapassando até hollywood tornando
esses empreendimentos mais lucrativos para o investimento global, uma aréa que vem
crescendo bastante nos últimos tempos. O objetivo do presente trabalho é identificar como esta
os jogos em nuvem no mercado atualmente, exemplos de jogos que temos no mercado
utilizando dessa tecnologia de computação em nuvem, averiguando dados retirado de diversos
sites de jogos e plataformas como a AWS ( Amazon Web Services ), Microsoft Azure, etc, para
isso foi realizado uma pesquisa com metodologia aplicada no desenvolvimento desse trabalho
mostrando os conceitos de cada artigo que será mostrado sobre os jogos em nuvem. Conclui-
se que o cloud gaming é a promessa da indústria de jogos.
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No século XVIII com o inicio do ciclo do ouro no estado de Minas Gerais e o intenso aumento
populacional na região, surgem as cidades do ouro - cidades criadas para abrigar os
exploradores portugueses e seus escravos em torno dos terrenos minerais. Bem como, surgem
as cidades do caminho do ouro, Rio de Janeiro e Paraty - estas serviam como porta de entrada
dos exploradores ao Brasil, e de saída do ouro para Portugal. Marcada por cristas rochosas,
vales encaixados, vegetação baseada nos campos e capoeiras e território extenso onde
encontra-se o rio das velhas, rio piracicaba, rio mainart e rio gualaxo, temos Ouro Preto como
uma das mais relevantes cidades do ouro para o período. Chegou a ser considerada a cidade
mais populosa da America Latina, chegando a conter cerca de 80 mil habitantes. Foi também
capital do estado de Minas Gerais, mas em 1893 teve esse posto transferido para Belo
Horizonte devido ao declínio do ciclo do ouro e devido ao seu terreno montanhoso e acidentado
que impossibilitava soluções viáveis para o urbanismo moderno e sanitarista vigente. Em Ouro
Preto - MG foi onde se deu a instalação da primeira geração de mineradores, devido a sua
abundância em ouro de aluvião - ouro revestido por uma camada escura de minério e
facilmente encontrado e extraído do solo e rios da cidade. A exploração do metal na cidade
gerou uma intensa transformação em seu relevo com a formação dos arraias compostos por
pequenas capelas e extensas áreas mineradoras. Com a intensificação da exploração na
cidade, estes arrais foram expandidos às áreas mais elevadas da cidade, em suas íngremes
encostas, ocasionando a formação de novos caminhos eixo e ao longo novas obras, - foram
formados terrenos minerais, becos, ruas, estradas, comércios e templos religiosos - sendo que
o estilo arquitetônico predominante para as obras do período era o barroco, que carregava
consigo a função de auxiliar na catequização dos novos cristãos (negros e indígenas) através
de pinturas e esculturas. O ápice do ciclo do ouro durou cerca de 60 anos e seu declínio se deu
a partir de 1760 com a queda da extração do metal, manutenção dos altos impostos e
movimentos separatistas, como a inconfidência minera e ideias iluministas trazidas da Europa.
A decadência completa do ciclo do ouro ocorreu na segunda metade do século XVIII, quando
pouco ou nada mais era registrado e enviado à Coroa Portuguesa. Toda riqueza retirada da
mineração fora levada para Portugal, ou contrabandeada para outras regiões. Por volta de
1750, começava a se formar o conjunto arquitetônico da Praça Tiradentes. Em 1748,
aproximadamente, já começava a funcionar no local o Palácio dos Governadores. A riqueza de
Ouro Preto permaneceu em sua rica arquitetura Barroca e colonial, nos prédios e monumentos
erguidos com a riqueza do ciclo do ouro, sendo o grande legado dessa parte da história e
importante cidade cultural do Brasil.
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MÚSICA EM NUVEM ESPINAR, RUBIRA CAROLINE (AUTORA PRINCIPAL); DINIZ, PEREIRA
ALANA(CO-AUTORA); DINIZ,PEREIRA AMANDA (CO-AUTORA); GOUVEIA,WELLINGTON
DA ROCHA(ORIENTADOR) O presente artigo apresenta a música em nuvem, que é a evolução
do modo de se ouvir música, o armazenamento e reprodução de músicas que se iniciou pelo
disco e evoluiu para plataformas digitais e em streaming, assim a música foi evoluindo
juntamente com a tecnologia e a necessidade da sociedade de ouvir a mesma de forma rápida
e acessível. Antes da distribuição de músicas, encontrar trabalhos de um artista pouco
conhecido era difícil porque não havia mídias desse artista em loja física, já na internet, artistas
independentes ganham maior espaço e reconhecimento, sendo possível divulgar e distribuir o
seu trabalho. Como os serviços de streaming utilizam um sistema de gerenciamento de direitos
digitais, o consumo de músicas utilizando essa plataforma é considerado legal, além de ser
uma nova forma de valorizar a indústria e de potencializar um mercado consumidor. O Spotify é
o serviço de streaming de música mais popular atualmente, apesar de ser gratuito, ele estimula
a imagem do artista e funciona como vitrine para os lançamentos e divulgação de suas
músicas. Esta pesquisa tem a finalidade de apresentar um serviço capaz de fornecer ao usuário
o acesso remoto a um sistema de músicas em nuvem, por procedimento qualitativo através de
pesquisas bibliográficas e utilização do aplicativo Spotify. E assim as resoluções encontradas
foram, que com o tempo o usuário se adapta ao aplicativo, dessa forma identificando mais
benefícios de utilizar o mesmo e diversos planos que ficam a sua escolha e também foi
observado que o consumo de músicas dentro de um álbum está sendo substituído pela
preferência por um consumo digital. Em outras palavras, as pessoas parecem não querer mais
ter de adquirir um CD, por exemplo, onde ocupa espaço físico, e sim uma nova forma de um
serviço em streaming, que funciona como uma memória musical na nuvem, disponibilizando
faixas para o consumo online “infinito”. Concluímos, que com o tempo as maneiras de se ouvir
música evoluíram, chegando hoje nas plataformas de streamings, assim quebrando a barreira
do físico e contribuindo muito para a esfera musical e para quem vive dela e a consome,
necessitando de ferramentas específicas para atender a necessidade de distribuição, como a
utilização de tags (etiquetas) em serviços de busca, estrutura em nuvem para armazenar
músicas, acesso a internet, etc.
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A computação em nuvem serve para fornecer serviços de computação pela internet, como
serviços de servidores, armazenamento, banco de dados, rede, software, análise e inteligência.
Nesse trabalho iremos analisar e entender o uso da inteligência artificial nesse âmbito que só
cresce e está ficando mais presente no mercado. Atualmente vivenciamos a era da computação
em nuvem na indústria da Tecnologia da Informação (TI). Podemos destacar uma enorme
diversidade de aplicações que utilizam este tipo de tecnologia, como por exemplo o NetFlix,
Youtube, Facebook, Spotify, dentre outros. A T.I influência cada dia mais o desempenho
empresarial, seja na eficiência, na inovação, no crescimento, na responsabilidade dos clientes
ou na integração dos negócios. A T.I é um elemento muito relevante desde a 3ª revolução
industrial, e nos dias atuais em que a indústria é elemento para uma economia que gera bens
materiais, normalmente altamente mecanizada e automatizada. A Inteligência artificial (IA) se
localiza na revolução 4.0. A inteligência artificial e sua utilização não tem limites e está presente
no cotidiano das pessoas, com os corretores ortográficos, câmeras de celular, jogos digitais e
senhas de bancos. Isso tudo pelo seu celular. O IA está mais presente na nuvem, coletando e
armazenando dados, sejam eles de segurança avançada, de hardware e software para
desenvolvedores e interfaces inteligentes para usuários. Com o aumento da precisão para o
reconhecimento de voz, o sistema operacional poderá entender perguntas mais complexas e
executar atividades como marcação de compromissos, envio de mensagens, etc. Cada vez
mais vemos a IA presente em nossas casas, como por exemplo em computadores com o
Windows temos a cortana, um IA desenvolvido pela Microsoft para auxiliar seus usuários na
utilização do sistema operacional, também temos a Alexa, um IA desenvolvido pela Amazon,
para auxiliar os seres humanos em suas tarefas no dia a dia. O grande objetivo da IA é prover
um sistema ou mecanismo de tomada de decisão, com capacidade igual ou superior a de um
ser humano, por meio de sugestões e tomada de decisões que são inerentes ao processo. Nos
dias atuais a Inteligência artificial é mais voltada para planejamento autônomo, jogos, controle
autônomo, diagnóstico, planejamento logístico, e reconhecimento de linguagem e resolução de
problemas. Conclui-se que a computação em nuvem serve como base para o desenvolvimento
da Indústria 4.0, ela é fundamental para que as informações dos dados possam ser acessadas
de qualquer local. A computação em nuvem fornece grande redução de custo, tempo e
eficiência para o processo. Para a existência da inteligência artificial se é necessário o uso da
nuvem, que trabalha com avanços e vem beneficiando a computação em nuvem no mercado.
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O USO DA TECNOLOGIA PARA REDUÇÃO DO
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(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Temos em nosso país e no mundo um grande preconceito em relação ao gênero feminino, onde
este é oprimido em diversas situações, sendo utilizado um nome para este problema quando há
um ciclo continuo de violência, seja ele de que tipo for, verbal ou física, contra a mulher, tendo
este o nome de feminicídio, havendo leis que protegem a vítima e punem o agressor, mas nem
sempre a vítima tem tempo ou segurança para denunciar o abuso ou agressão, foi então que
visando diminuir o número de vítimas e proteger as mulheres, para que elas se sintam de fato
um pouco mais seguras a ideia de criar um aplicativo, que visualmente terá o aspecto de uma
aplicação normal de compras, como Americanas ou Magazine Luiza, por exemplo, mas que na
verdade fará a denúncia de uma situação de estupro ou agressão, ou qualquer outra
circunstância em que a mulher se sinta em risco, acionando através desta a polícia para que as
devidas medidas pelas autoridades sejam tomadas, se preocupando também em encaminhar a
vítima a um psicólogo, o que por lei é um direito da vítima, cuidando assim não só do bem estar
físico mas também mental. A aplicação será voltada exclusivamente ao público feminino, será
sim possível realizar compras pelo aplicativo para que não se gerem dúvidas ao abusador
sobre o real intuito do mesmo, a ideia é criar uma paleta de cores para denúncias e outra para
compras, através desta paleta serão etiquetados os produtos do aplicativo, dependendo do
produto adicionado à sacola a vítima poderá escolher se deseja ou não que a polícia vá ao local
no momento da denúncia, será uma denúncia rápida e segura já que todos os dados serão
coletados assim que a vítima se cadastrar na plataforma, e segura pois não deixa claro que é
próprio para denúncias e não toma muito tempo para relatar o ocorrido. Muitas vítimas deixam
de fazer denúncias por serem monitoradas por seus agressores, o intuito criando a aplicação é
facilitar a denúncia já que o mesmo estará mascarado como um simples aplicativo de compras,
não há provas ou estatísticas no momento de que realmente a aplicação irá reduzir o
feminicídio, porém há grandes expectativas em relação aos resultados.
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Atualmente, existem serviços de armazenamento em nuvem, ou seja, banco de dados online
que apenas o usuário da conta pode usar e compartilhar dados contidos na conta, os mais
usados são: Dropbox, OneDrive e Google Drive no qual podem guardar fotos, documentos no
geral, vídeos, link, etc. Há alternativas pagas para aumentar o espaço de armazenamento da
conta, porém não sendo obrigatório pois o espaço oferecido no plano gratuito já é considerado
grande e possuindo privacidade semelhante com a opção gratuita, existe a possibilidade de
acessar a conta via computador ou celular. Porém existem possibilidades de falhas de
segurança na nuvem fazendo com que pessoas não autorizadas verem dados (senhas de sites
importantes, fotos íntimas, documentos bancários) dos usuários e podendo usar de má fé sem
que o proprietário tenha ciência da invasão e apenas descobrindo esse acesso após não
podendo entrar na conta própria. O objetivo deste trabalho é mostrar o quão seguro é a
proteção de dados em nuvem. A metodologia adotada foi a realização de pesquisas de artigos
acadêmicos e relatos de usuários que sofreram essa falha de segurança. Nos resultados
encontrados demonstrou-se que os dados foram roubados quando houve acesso ao dispositivo
onde a conta estava configurada e após o usuário da conta permitir tal programa a acessar o
computador pois o programa malicioso estava disfarçado de outro arquivo(jogos eletrônicos,
arquivo de musica, documentos, etc) . Concluindo, a nuvem é um meio fácil e prático para
guardar dados virtuais no geral, fazendo a pessoa não precisar lembrar de senhas ou guardar
documentos físicos com a possibilidade de estragar por causa do tempo e lugar, porém se não
houver uma segurança nos dispositivos como senha de desbloqueio e também o download de
arquivos maliciosos da internet, todas as políticas de segurança adotadas na nuvem não serão
suficientes para garantir a segurança dos dados.
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Sistema computacional para auxiliar na estratégia contra incêndio em fazendas COSTA, D. R
(AUTOR PRINCIPAL); GOUVEIA, W. R. (ORIENTADOR) CENTRO UNIVERSITÁRIO
CENTRAL PAULISTA - (UNICEP) O fogo é o elemento mais comum utilizado no manejo de
ambientes agropastoris, por ser viável economicamente e já estar inserido na cultura agrícola
de diversas civilizações. Sendo uma realidade indiscutível e que quando mal conduzida provoca
desastres ecológicos e danos materiais imensuráveis, a melhor forma de atenuá-la é gerar um
conhecimento do grau de risco específico para cada região. Em 2020 foram registrados 222 mil
focos de incêndio no Brasil é visto que foi um número 12,73 % maior em comparação a 2019.
Sistemas de controle a incêndios florestais são implementados pelos governos, mas
normalmente a detecção de pequenos focos demoram a ser detectados dando início a
incêndios de grandes proporções, esses focos de incêndios causam grande prejuízo
principalmente em pequenas propriedades pois a detecção de focos geralmente é realizada
utilizando satélites que muitas vezes não estão posicionados sobre a região da propriedade ou
o foco é muito pequeno para ser detectado. O presente trabalho tem como objetivo a utilização
de sistemas de informações para a elaboração de mapas das áreas que apresentam riscos de
ocorrência de incêndios florestais nas fazendas, o conhecimento sobre o do solo é de
fundamental importância para se determinar o risco de ocorrência de incêndios, onde cada tipo
de floresta terá uma propensão maior ou menor aos incêndios, devido principalmente aos seus
aspectos eco fisiológicos e de material combustível, a finalidade é controlar o fogo antes de
atingir uma grande proporção, a metodologia é estudar a área das fazendas e ver seus riscos,
espalhando sensores de calor e fumaça nos pontos de riscos para detectar e se tiver algum
foco de fogo o proprietário recebera uma mensagem no celular, podendo dessa forma acionar
mecanismos de liberação de agua pelo celular nos locais afetados pelo incêndio. Conclui-se
que a utilização de sistemas computacionais mesclados com tecnologias móveis em ambiente
rural auxilia os proprietários de áreas rurais na redução os prejuízos causados por focos de
incêndio e auxilie na manutenção do meio ambiente.
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TERAPIA ON-LINE
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Atualmente vivencia-se a pandemia de COVID-19 e devido à sua alta transmissibilidade, toda a
população foi submetida a um longo período de isolamento social. Em virtude do contexto que
nos encontramos, surgiu a necessidade da adaptação de atividades antes praticadas
presencialmente. O considerado “novo normal” exige que nos habituemos a realizar atividades
remotas corriqueiramente. O período de quarentena fez com que inúmeras pessoas
desenvolvessem distúrbios psicológicos e intensificou problemas psíquicos em indivíduos que
já apresentavam tal quadro. O projeto em questão visa viabilizar atendimentos psicológicos on-
line, salientando a importância da tecnologia no cenário atual. Vale lembrar que o cuidado com
a saúde mental, principalmente em tempos de pandemia, é caracterizado como indispensável.
Diante do exposto, para que o objetivo descrito seja atendido, será desenvolvido um aplicativo
destinado a atendimentos psicológicos. Este possibilitará que psicólogos e terapeutas
voluntários cadastrem-se na plataforma de atendimento, para que posteriormente possam dar
andamento às suas consultas. As pessoas (e futuros “pacientes”) que desejam fazer sessões
de terapia, também deverão fazer um pré-cadastro, antes que sejam direcionadas a um
profissional devidamente qualificado. É importante destacar que não há restrição na utilização
do aplicativo, pois ele será gratuito e estará disponível para qualquer cidadão que tenha
interesse em utilizá-lo, fazendo o uso consciente dessa ferramenta. É de extrema relevância
enfatizar que atendimentos realizados por aplicativo propiciam aos pacientes uma maior
flexibilidade na busca por profissionais, não havendo um limite de sessões por semana, isso
dependerá exclusivamente da necessidade do paciente e da disponibilidade do profissional
designado para atuar junto a ele. Há duas perceptíveis vantagens na implantação do aplicativo:
praticidade e preservação da saúde dos pacientes e profissionais, uma vez que desta forma
eles não estarão se expondo ao risco de contágio pelo vírus. Conclui-se que a implantação do
aplicativo tende a suprir a necessidade de atendimentos psicológicos remotos. Os pacientes
não precisarão mais se deslocar de sua residência até o consultório de seu profissional (o que
faria com que descumprisse com as medidas de isolamento social e consequentemente,
colocasse seu bem-estar e o de outras pessoas, em risco). Todo o
direcionamento/aconselhamento, todas as instruções que um profissional geralmente
apresentaria em uma consulta presencial, serão disponibilizados via aplicativo, ou seja, não
haverá perda de qualidade nas consultas on-line. Um momento como esse requer muita cautela
e por isso devemos aproveitar ao máximo as oportunidades que a tecnologia tem nos
proporcionado, é importante salientar que ter consciência é algo singular.

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 80





22º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2021

UTILIZANDO ARQUITETURA EM NUVEM AWS EM
BUSCA DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA

BERTOLO, R. (AUTOR PRINCIPAL); GOUVEIA, W.R.
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Atualmente, o avanço tecnológico apresenta novidades relevantes em um curto período de
tempo, sendo a computação em nuvem um assunto relativamente novo. As organizações, mais
do que nunca, têm necessidade de redução de custos em tecnologia da informação. Para isso,
além de outras medidas de natureza administrativa e financeira; a contratação de servidores em
nuvem está se tornando cada vez mais frequente. A computação em nuvem possui um conjunto
de recursos computacionais que são agrupados de forma a atender múltiplos usuários. Tais
recursos podem ser físicos ou virtuais, que são dinamicamente distribuídos de acordo com a
necessidade do usuário. Os serviços em nuvem são oferecidos com rápida elasticidade, ou
seja, seus recursos são automaticamente realocados para atender as demandas dos usuários.
Isso demonstra uma impressão de que tais recursos são ilimitados. A computação em nuvem
surge da necessidade de construir infraestruturas de TI complexas, onde os usuários têm que
realizar instalação, configuração e atualização de sistemas de software. Em geral, os recursos
de computação e hardware são propensos a ficarem obsoletos rapidamente e a utilização de
plataformas computacionais de terceiros é uma solução inteligente para os usuários lidarem
com a infraestrutura de TI. Este artigo tem por objetivo abordar de forma clara e objetiva os
conceitos de tecnologia em nuvem utilizando a arquitetura AWS na busca que empresas e
organizações possam se beneficiar desses recursos e ao mesmo tempo contribuir com
ambiente organizacional externo que estejam inseridas, e reduzindo os custos de sua
infraestrutura de tecnologia. Para o desenvolvimento deste artigo será realizada pesquisa e
revisão bibliográfica em livros, artigos científicos e publicações em sites confiáveis. Como
resultado, este artigo visa esclarecer de que forma a computação em nuvens contribui para a
sustentabilidade econômica e, incentivando empresas e organizações a adotá-la em seu setor
de TI. Concluindo-se que o uso dessa tendência contribui significativamente para a redução dos
custos em infraestrutura de TI.
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Este artigo tem como prioridade mostrar a realidade atual e como lidar com a falta de
acessibilidade à educação. Dentro do contexto da pandemia devido à Covid-19, diversas
crianças sofreram e ainda sofrem com a dificuldade de aprendizado no ensino à distância, os
pedagogos têm o dever de suprir essa necessidade dos alunos. Dessa forma, o docente
precisa ter em mente quais os esforços serão necessários para atingir seus objetivos,
ensinando no formato remoto ou presencial. Sabe-se o quanto os alunos estão sendo afetados
no ensino híbrido, pois à distância alguns alunos sofrem drasticamente, com a falta de
materiais, pela defasagem de profissionais, ou até mesmo pela falta de Internet e outros
recursos tecnológicos como computadores, notebooks e celulares. Com a pandemia foi
necessário um olhar desvelado para a educação e a forma de aplicá-la, porém ninguém estava
preparado para ela, e sem amparo do governo professores estão tentando cada vez mais
buscar meios para que os alunos sejam alfabetizados da maneira correta, sem atropelar os
conteúdos. Tendo em vista que as metodologias de ensino estão sendo adaptadas para
transmitir de forma coesa os conteúdos, contrapondo as dificuldades de aprendizagem
adquiridas na pandemia. Pudemos observar com evidências, como o ensino organizacional no
Brasil está defasado, desde a infraestrutura escolar, até os materiais de ensino disponibilizados.
Este trabalho vai apresentar caminhos para alfabetizar em tempos de pandemia, e que com
auxílio do docente, as crianças podem assegurar sua educação, com desempenho prático e
teórico de forma adaptada, com base nas normas de ensino. O presente trabalho tem por
fundamento ressaltar a importância da alfabetização e letramento, no processo de
aprendizagem. Visto que a alfabetização e letramento, visa qualificar o processo de leitura e
escrita, dando ênfase, nos instrumentos e metodologias que auxiliam diariamente o educador e
o educando, ressaltando que não há como se apossar da leitura sem fazer uso do letramento é
essencial que o indivíduo entenda além da palavração, ou seja, entenda o significado, sentido
real dela, porque a alfabetização e o letramento envolve tudo o que nos cerca, não é somente
apropriar-se da leitura e escrita, é buscar através do conhecimento e das experiência fora da
sala de aula, ou seja, da vivencia. É o processo que torna o indivíduo apto a viver em
sociedade, permite, pensar, fazer suas reflexões, e exercer seus direitos como cidadão.
Palavras- chave: Pandemia. Ensino Remoto. Alfabetização
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Em decorrência do atual cenário em que o mundo se encontra, onde um vírus altamente
contagioso mantém toda a população em isolamento social por mais de um ano, podemos
sentir os grandes impactos econômicos que trouxeram aos trabalhadores enormes desafios
diários de como gerenciar o seu negócio, sendo pequenas ou grandes empresas. Diante dessa
situação, muitos indivíduos usaram da tecnologia como meio de sobrevivência. Portanto, este
trabalho tem como objetivo justificar o papel do marketing digital e a sua importância durante a
pandemia, já que o aumento se deve resumidamente pela interação básica por telas e pelo
distanciamento social, sendo importante para que a comercialização não parasse e que não
houvesse a inviabilidade do comércio nessa época tão difícil. Atualmente, com o
desenvolvimento de muitos aplicativos que viralizam o conteúdo em segundos, alcançando
vários usuários com mais facilidade e rapidez, o percentual de propagandas digitais aumentou
de forma significativa. Esse tipo de investimento, mesmo que pequeno, se aplicado da maneira
correta, renderá bons resultados à empresa. Para os comerciantes, a principal dificuldade
encontrada foi o fechamento de suas lojas físicas, uma das medidas de segurança utilizada
para evitar a disseminação do vírus. Com isso, muitos donos de empresa saíram de sua zona
de conforto ficando sem saber onde e como investir, levando-os até o Marketing Digital. De
acordo com a Pesquisa Pulso Empresa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),
realizada com 2,8 milhões de empresas em junho de 2020, 62,4% foram impactadas
negativamente e 33,5% adotaram a entrega de produtos por delivery e a realização de serviços
através da Internet. Devido a isso, as empresas que - anteriormente não atuavam ou não
consideravam o segmento relevante -, hoje dependem disso para as vendas dos seus produtos
e serviços. Segundo a 4ª edição da pesquisa do Neotrust, realizada no segundo trimestre de
2020, houve crescimento nos e-commerces e marketplaces no país. Quem optou por aderir,
sobreviveu perante a pandemia. Devido ao aumento da prática, o setor obteve ganho de 5,7
milhões de novos consumidores e faturou R $33 bilhões em 2020. Esta análise foi estruturada
com base em aplicações do Marketing Digital em tempos de pandemia, o local de estudo é
prioritariamente no Brasil. O material levantado foi feito por conhecimento teórico em artigos,
jornais e publicações em sites confiáveis. Finalizando, pode-se concluir essa pesquisa
afirmando como o marketing digital possui tamanha importância para o sucesso de um negócio
em meio a um isolamento social, pois os resultados são evidentes. Tudo que se precisa é um
bom planejamento para alcançar os melhores resultados.
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O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a vida das crianças que têm uso frequente
da internet na atualidade, assim como também a mudança no comportamento de cada
indivíduo em resposta ao uso de redes sociais. O acesso à internet geralmente não fornece um
conteúdo educacional adequado e pode por vezes induzir as crianças a cometer atos violentos
ou até mesmo o cyberbullying. De acordo com um estudo conduzido pela Gloob, em 2020, 78%
das crianças jogam videogame todos os dias, e cada vez mais o uso da tecnologia em excesso
pelas crianças na primeira infância levanta questões controversas sobre o desenvolvimento
emocional, a maturidade cognitiva e social das crianças, porque eles substituem amigos e reais
jogos por meio de amigos e jogos virtuais, o que muitas vezes os impede de viver no mundo
real, incapazes de expressar seus sentimentos, dores e desejos, vivendo em reclusão em seu
próprio quarto, sucumbindo à vida virtual, e se tornando presos em uma bolha social. É muito
importante que os pais entendam o que seus filhos estão acessando na Internet, bem como
regras e horários claros. O uso da tecnologia nas instituições deve definir metas e objetivos
claros, pois alguns jogos e aplicativos de aprendizagem permitem que as crianças prestem
mais atenção aos detalhes para completar as atividades. Com o advento do coronavírus e da
pandemia, a Internet se tornou uma parte importante da continuidade da educação e do
aprendizado de crianças e jovens. A partir dessa época, a tecnologia pode ser utilizada de
forma benéfica na infância, principalmente quando permite que as crianças consumam
conteúdos educacionais e recomendados por especialistas. É necessário não só estabelecer
uma relação saudável com a tecnologia, principalmente a relação entre pais e filhos, mas
também conscientizar sobre os motivos das restrições e orientações de uso. O objetivo deste
resumo é permitir que todos entendam o impacto da Internet nas crianças e levantar a questão:
"Como a Internet afeta a vida das crianças de hoje?" A Internet é considerada o meio de
comunicação que causa maior impacto nas crianças depois da televisão e passou a fazer parte
do dia a dia das crianças. Dessa forma, é possível ir além da educação tradicional e aplicar
soluções tecnológicas, como vídeo, fotos 3D, realidade virtual, e até mesmo os já mencionados
desafios de robótica e programação. Entre outras coisas, ensinar programação de maneiras
interessantes, por exemplo, encorajando desde cedo e da maneira certa, pode ajudar a
desenvolver o pensamento cognitivo e estratégico das crianças. Além disso, promove o
aprendizado de um novo idioma, principalmente o inglês. Tudo isso para otimizar a
aprendizagem e estimular o interesse das crianças pela aprendizagem. Portanto, é importante
mostrar às crianças, por exemplo, que algumas regras de segurança devem ser seguidas para
se protegerem. É importante lembrar que os pais são responsáveis por tudo o que as crianças
ou jovens fazem na Internet, o que se torna mais um motivo para fortalecer a responsabilidade
da supervisão e orientação. Palavras-chave: Uso da tecnologia. Influência da Internet. Crianças.
Pandemia.
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AUTOR); SILVA, R.S. (CO-AUTOR); FREYBERGER, A.

(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Palavras-chave: Pampulha, Oscar Niemeyer, plasticidade, concreto armado RESUMO Esse
trabalho tem por objetivo discutir e pontuar sobre a genialidade de Oscar Niemeyer no uso do
concreto armado e a busca por projetar edifícios com formas simples, munidos de beleza e
funcionalidade, acrescidos da intervenção artística de grandes nomes como Cândido Portinari,
Paulo Werneck e Santa Rosa, responsáveis pelas pinturas, esculturas e murais, além do
exuberante paisagismo de Burle Marx. É imprescindível a discussão de como a comunhão
desses trabalhos fez e faz até os dias atuais, com que o Conjunto da Pampulha apresente
características que enriquecem pela coerência, pela continuidade e a relação entre cheios e
vazios, integrando perfeitamente arte, arquitetura e espaço. A Pampulha originou-se da
perspectiva do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, que vislumbrou
remodelar uma área de barragem que fornecia água à cidade e torná-la um polo turístico e de
lazer para a população. Para isso, JK convocou o arquiteto Oscar Niemeyer que projetou o
chamado Conjunto Arquitetônico da Pampulha, concluído em 1943, integrando o Iate Clube, o
Cassino, a Casa de Baile e a Capela de São Francisco de Assis. Niemeyer contando com a
colaboração do engenheiro e poeta recifense Joaquim Moreira Cardozo que propôs novos
detalhes construtivos que inseririam sensibilidade ao projeto, contrário à rigidez que era vista na
época. A intenção era que esse Conjunto de obras fosse inserido na paisagem natural, virgem e
sem referências históricas, aproveitando-se ao máximo, das características topográficas, como
declives do terreno e a disposição das margens da lagoa. Através de pesquisa bibliográfica,
discutiremos como a ousadia de Niemeyer na projeção de linhas soltas e de planta livre foi
permitida pela reinterpretação no uso do concreto armado explorando sua plasticidade,
unificando espaço\estrutura\forma, um conceito inovador que lhe conferia beleza e função. O
uso do concreto não era inédito, o que o tornava singular era sua forma final, a geometria curva,
simbolizando a fluidez e o movimento. Essa plasticidade possibilitou a construção de espaços
amplos, abóbodas, arcos e tetos curvos, traços marcantes de Niemeyer e que nessas obras,
em particular, foram inspiradas pelo relevo montanhoso da paisagem de Minas Gerais.
REFERÊNCIAS 1. BARATTO, ROMULLO. Como a Pampulha se tornou Patrimônio Cultural da
Humanidade. ArchDailyBrasil, 2016. Disponível em <
https://www.archdaily.com.br/br/799922/como-a-pampulha-se-tornou-patrimonio-cultural-da-
humanidade?ad_source=search&ad_medium=search_result_all>. Acesso em: 23 set. 2021. 2.
BARATTO, ROMULLO. Joaquim Cardozo, o engenheiro-poeta que ergueu as maiores obras de
Oscar Niemeyer. ArchDailyBrasil, 2021. Disponível em: <
https://www.archdaily.com.br/br/963209/joaquim-cardozo-o-engenheiro-poeta-que-ergueu-as-
maiores-obras-de-oscar-niemeyer?ad_source=search&ad_medium=search_result_all>. Acesso
em: 23 set. 2021. 3. FRACALOSSI, IGOR. Pampulha: Beleza pioneira e intimista de
Neimeyer/Paul Clemence. ArchDailyBrasil, 2012. Disponível em: <
https://www.archdaily.com.br/br/01-23011/pampulha-beleza-pioneira-e-intimista-de-niemeyer-
paul-clemence>. Acesso em: 23 set. 2021. 4. OLIVEIRA, LUCIA LUPPI. O Brasil de JK: Belo
Horizonte nos tempos de JK. FGV-CPDOC, 2020. Disponível em: <



https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Brasilia/BeloHorizonte>. Acesso em: 23 set.
2021. 5. PEREIRA, N. C.; BUZAR, M. A. R.; BEZZERRA
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A RELAÇÃO ARTÍSTICO RELIGIOSA NA
ARQUITETURA DA IGREJA DA ORDEM TERCEIRA

DE N. SRA. EM CARMO EM OURO PRETO.

ALVES, A. K. (AUTOR PRINCIPAL); RONQUIN, A. V. (CO-AUTOR);
OLIVEIRA, T.K. (CO-AUTOR); FREYBERGER, A. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Durante o século XVIII e início do XIX no período do Brasil colonial, a religião cristã foi
perpetuada por suas imagens devocionais, em especial, a Capitania de Minas isto se deu por
suas imagens de devoção através de um programa pedagógico devocional implementado pelas
ordens terceiras e irmandades leigas que atuaram como importantes pilares de sustentação da
fé católica local. Neste cenário é construída aquela que seria a primeira a trazer o estilo rococó
para o estado de Minas Gerais, a Igreja da Ordem Terceira de N. Sra. do Carmo em Ouro Preto,
introduzindo transição local entre os partidos tradicionais de plantas retangulares para aqueles
com linhas curvas. A Ordem Terceira do Carmo reunia os homens brancos, ricos e
comerciantes da região em geral, de todas as irmandades mineiras, Nossa Senhora do Carmo
se destacou como a mais rica e próspera possuindo vários escravos a seu serviço. Manuel
Francisco Lisboa, arquiteto, mestre de obras português e carpinteiro foi incumbido de realizar
esta obra icônica. No projeto utilizou-se ativamente do auxílio das artes para edificar e educar,
desta forma, correspondia às necessidades presentes do povo, tornando-se o local de reunião
familiar. Por sua vez, na concepção arquitetônica, o corpo da Igreja deveria ser um ambiente
reservado aos fiéis, portanto necessitava ser executada de forma adequada, seguindo as
regras do decoro que agradasse os adeptos, nesse espaço se encontram os altares e sobre
estes os retábulos laterais, colaterais e/ou secundários, importantes instrumentos litúrgicos e
sacros, uma espécie de estrutura ornamental destinada a abrigar o sagrado, contou ainda com
inúmeras alterações arquitetônicas, e acredita-se que Aleijadinho tenha feito parte dessa
mudança, o que acabou tendo características típicas do Rococó. De fato, a arquitetura foi
fortemente influenciada pelas correntes artísticas presente determinada pelos artistas
envolvidos na construção, bem como os costumes e tradições religiosos, sendo assim, a
análise da arquitetura de uma igreja pode revelar quais as correntes que a influenciariam e
ainda revelar traços de possíveis autores dos quais a atuação no projeto seja inicial ou de
alterações que não seja clara. O presente trabalho tem como objetivo estudar a relação artístico
religiosa na arquitetura da Igreja da Ordem Terceira de N. Sra. Do Carmo através de seu
levantamento histórico, análise e compreensão de sua implantação bem como sua circulação,
setorização e programa de necessidades.
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A RELAÇÃO ENTRE O CANTEIRO DE OBRA E A
ARTE PARTICIPATIVA

FONSECA, M.P. (AUTOR PRINCIPAL); MARCHETTI, M.P.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Palavras chaves: Sérgio Ferro, Flávio Império, Rodrigo Lefèvre, Arte, Arquitetura O trabalho
apresenta os resultados do estágio pesquisa realizado no âmbito do Grupo de Pesquisa
Cidade, Arquitetura e Patrimônio, como parte do projeto de pesquisa temática “A Escola
Estadual de Brotas, o Grupo Arquitetura Nova e os desafios da pesquisa no século XXI”. Este
trabalho busca analisar as obras de Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre. E a crítica
que fazem sobre o canteiro de obras. Observando-se pinturas e exposições dos arquitetos
Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, é possível analisar a crítica que fazem. A
princípio, buscando-se identificar questões teóricas relevantes sobre suas obras, a relação
entre arquitetura e arte, das quais se destacam algumas questões como: quando realmente
podemos considerar que houve integração entre arquitetura e arte, como outras experiências
com as artes ajudaram Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre com a criação e a
construção de seus projetos arquitetônicos e em quais aspectos suas obras contribuíam com a
arte. Em 1966, o grupo Arquitetura Nova projeta uma sequência de projetos que seria sua
primeira oportunidade de trabalhar com abobadas fora de projetos arquitetônicos. Sérgio Ferro,
Flávio Império e Rodrigo Lefèvre se uniram no segundo ano de arquitetura na FAU. Sergio
Ferro afirma que seus trabalhos depois que se unirem é difícil de ser feita uma distinção, pois
existia uma coletividade singular, uma convergência ocasional constante e singular de
posicionamento político e de vida. A arte participativa tem relação com a crítica ao canteiro de
obras, esta relação pode ser vista quando práticas artísticas convidam a intervenção do
expectador. A obra “Os bichos” de Lygia Clark é exemplo destas práticas, considerando que
sem o expectador a obra não se completa. Assim, existe uma relação entre obra e expectador,
onde pode ser observada a existência de uma relação entre o projeto e quem o executa. O
operário tem sua mão na conclusão do projeto, a forma como ele executa cada ponto da obra, e
da mesma forma, que existe a preocupação com a economia de recursos se deve existir a
preocupação com a segurança deste operário. REFERÊNCIAS AQUINO, Rita. ARTE
PARTICIPATIVA, MEDIAÇÃO CULTURAL E PRÁTICAS COLABORATIVAS: PERSPECTIVAS
PARA UMA CURADORIA EXPANDIDA. Repertório, Salvador, 2016. nº 27, p.90-103. Disponível
em: . Acesso em: 28, set. de 2021. Sérgio Ferro - Sérgio, Rodrigo e Flávio - Ocupação Flávio
Império (2011), 2012. 1 vídeo (3 min. e 49 segs.). Publicado pelo canal Itaú Cultural. Disponível
em: . Acesso em: 28, set. de 2021. ECO, Umberto. Obra Aberta. 8ª Edição. São Paulo:
EDITORA PERSPECTIVA S.A, 1991.
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ANÁLISE DA PRAÇA DOS VOLUNTÁRIOS - SÃO
CARLOS

RONQUIN, A. V. (AUTOR PRINCIPAL); GOMES, C. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Localizada na região central de São Carlos, no quadrilátero formado pela Avenida São Carlos e
as ruas Geminiano Costa, Jesuíno de Arruda e Dona Alexandrina, no Centro e com
aproximadamente oito mil metros quadrados, a Praça dos Voluntários é um marco em
homenagem aos sãocarlenses que combateram por São Paulo na Revolução de 1932. O local
também homenageia, com um busto, Germano Fehr, considerado o propulsor da
industrialização sãocarlense. Em 1957, quando a Revolução Constitucionalista completava seu
25º.aniversário e o município de São Carlos celebrava o seu Centenário, a praça dos
Voluntários recebeu os restos mortais dos soldados são-carlenses Luiz Röher, Alípio Benedito,
Modesto Sant'Anna e Benedito da Silva, mortos no levante constitucionalista de 1932
sepultados no obelisco central da praça. As representações de um soldado constitucionalista,
do brasão de São Paulo, de um bandeirante e uma mulher representando a Constituição
compõem a peça instalada no meio da praça. Passados 82 anos, ele continua a ser um dos
mais destacados construídos em praças de São Carlos, embora ao longo dos anos o local
alterne momentos de cuidado e abandono com sua paisagem. Em 1933, o espaço recebeu o
nome de "Praça Siqueira Campos", em homenagem ao Tenente Antônio de Siqueira Campos,
falecido em acidente aéreo no Uruguai em 1930 e célebre pela participação na Revolta do Forte
de Copacabana. Em 1936 o local foi renomeado como Praça dos Voluntários. A Praça dos
Voluntários também abriga um busto de Germano Fehr (1872-1943), imigrante suíço que em
1926 instalou na cidade a fábrica de lápis H.Fehr Ltda, sendo considerado o propulsor da
industrialização na cidade. O monumento estava depositado anteriormente na Praça Santos
Dumont, local onde hoje se encontra o Mercado Municipal Antonio Massei. O monumento que
inspira o nome da praça, o obelisco, é feito de concreto, alvenaria e ferro e as estatuas são
confeccionadas em bronze. As escadas laterais, feitas de concreto, dão acesso ao desnível de
aproximadamente dez metros entre a praça e uma das calçadas. Os caminhos de circulação
são feitos com mosaico português, feitos a partir da pedra portuguesa, que possui, em sua
composição, basalto e calcário, o que a torna altamente resistente e apropriada para o uso em
áreas públicas e de grande fluxo.O paisagismo presente, é bastante diversificado possuindo
árvores de grande porte, arbustos e forrações. A praça é a mais movimentada da cidade,
considerando que há dois dos principais pontos de ônibus da região, que interligam o município
de uma ponta a outra. Atualmente, todo dia 9 de julho, há homenagens aos ex-combatentes da
Revolução de 32. Bibliografia: https://www.saocarlosagora.com.br/coluna-sca/memoria-sao-
carlense-o-simbolismo-da-praca-dos-voluntarios/91996/
https://saocarlosemrede.com.br/imagens-da-quarentena-em-sao-carlos/praca-dos-voluntarios/
http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/aniversario/164637-praca-dos-voluntarios.html
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ARQUITETURA MODERNA E PAISAGEM
CULTURAL: AS ONDAS DE BROTAS E OS

SIGNIFICADOS DA ESCOLA ESTADUAL PROFA.
DINAH LUCIA BALESTRERO PARA A

COMUNIDADE LOCAL

MAXIMIANO, G.A. (AUTOR PRINCIPAL); CERÁVOLO, A.L.
(ORIENTADOR); GOMES, C. (CO-ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O trabalho apresenta os resultados do estágio em pesquisa realizado no âmbito do Grupo de
Pesquisa Cidade, Arquitetura e Patrimônio, e integra o projeto temático “A Escola Estadual de
Brotas, o Grupo Arquitetura Nova e os desafios da pesquisa no século XXI”. O trabalho foi
divido em duas etapas. A primeira, desenvolvida pelo grupo de pesquisadores envolvidos na
atividade, orientados pelos docentes, divididos em três tipos de levantamentos documentais: 1.
Bibliográfico; 2. Iconográfico; e 3. Depoimentos. Para cada um dos temas foram realizadas
discussões com bibliografia e oficinas para condução do trabalho. Nessa etapa, foi coletado
informações sobre a obra e seu contexto, através de levantamentos bibliográficos em livros e
outros trabalhos publicados, artigos acadêmicos, artigos em revistas especializadas, teses e
dissertações. Em seguida, foi realizado o levantamento iconográfico, localizando o projeto
original, fotos de época, fotos atuais e outros documentos que auxiliassem a compreensão da
obra. A última etapa dessa fase foi dedicada à elaboração de um roteiro de entrevista. Durante
esse período foram realizados atendimentos semanais que complementavam a pesquisa. Após
essa atividade inicial, cada estagiário desenvolveu uma monografia, que está sendo concluída.
Nesta pesquisa, sob minha responsabilidade, foi aprofundada a análise a partir do tema
“Arquitetura Moderna e Paisagem Cultural: as ondas de Brotas e os significados da Escola
Estadual Profa. Dinah Lucia Balestrero para a comunidade local”, orientado pelas professoras
Ana Lúcia Cerávolo e Cintia Gomes. A Escola Estadual de Brotas, hoje denominada Escola
Estadual Profa. Dinah Lucia Balestrero, foi projetada pelo Grupo Arquitetura Nova – formado
pelos arquitetos Sérgio Ferro (1938-), Rodrigo Lefre`ve (1938-1984) e Flávio Império (1935-
1985). A escola foi encomendada pelo Fundo Estadual de Construções Escolares (FECE), e foi
projetada e construída entre 1966 e 1967. Como ponto de partida, buscamos entender em qual
contexto de patrimônio seria mais interessante para analisar o edifício, e entendemos a
importância de preservá-lo por seu valor como paisagem cultural. Foi realizada uma breve
revisão bibliográfica sobre a paisagem cultural. Em seguida, realizamos uma visita à obra para
buscar compreender o seu estado atual, as mudanças efetivadas ao longo do tempo e a suas
patologias. Durante a visita foram realizadas algumas conversas com usuários da escola
(professores) que auxiliaram no entendimento dos principais problemas da edificação e suas
necessidades. Nos resultados da pesquisa, podemos destacar: o projeto original não foi
realizado, foi executada uma adaptação, que procuramos identificar. Das escolas projetadas
pelo Grupo Arquitetura Nova para o FECE, apenas a Escola de Brotas foi executada em
abóbodas, lembrando o projeto original. Durante a visita verificamos que parte dos problemas
da obra decorrem da execução das abóbodas e das calhas, ocasionando infiltrações, goteiras e
às vezes a entrada de grande quantidade de água no interior do edifício. Assim, a construção
em abóbodas é um desafio para a conservação da edificação. Desta forma, o edifício
arquitetônico, no âmbito do desenvolvimento e crítica à arquitetura moderna brasileira icônica,
representa um patrimônio para o Estado de São Paulo. No âmbito do município de Brotas, sua



relevância maior é como instituição de ensino que durante o tempo vem formando e educando
gerações de sua comunidade.
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AUMENTO DOS MAUS-TRATOS CONTRA
CRIANÇAS NA PANDEMIA

LIMA, J.V. (AUTOR PRINCIPAL); SILVA, T.C. (CO-AUTOR);
MORESCHI, I.L. (CO-AUTOR); VIVEIROS, D.C.S. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A presente pesquisa tem como objetivo mostrar através de dados e informações o fato de
algumas crianças estarem em situações negligenciáveis e preocupantes, que afetam
diretamente no seu psicológico e na sua formação como pessoa. Esse fato infelizmente sempre
ocorreu, mas com o início da pandemia do Covid-19 em que estamos presenciando os dados
aumentaram absurdamente. De acordo com a psicóloga Daniela Prestes, em uma entrevista
para o jornal do G1, essas crianças estão convivendo com agressores, estão “presas”, muito
mais vulneráveis. A maioria dos casos de violência contra as crianças ocorrem em casa, por
algum familiar ou pessoa próxima. Isso devido ao fato dessas pessoas estarem menos
tolerantes, mais irritadas e com problemas sociais. Ela, juntamente com o vice-presidente da
Sociedade Paraense Pediatria (SPP), Victor Horácio de Souza Costa Júnior, catalogaram
algumas maneiras de diagnosticar se a criança está sofrendo algum tipo de violência, tentando
assim, ajudá-las. Segundo o Comitê das Nações Unidas sobre o Direito da Criança, os
primeiros anos de vida são a base para o desenvolvimento futuro de uma pessoa e o estresse
na primeira infância, incluindo a exposição à violência coloca em risco a saúde e a educação.
Além desses pontos elencados, também há o desenvolvimento de consequências mentais e
fisiológicas, que podem afetar diretamente na aquisição da linguagem, no funcionamento
cognitivo e autocontrole. No período de 2010 a agosto de 2020, 103,149 mil crianças e
adolescentes de até 19 anos de idade morreram vítimas de agressões no Brasil. Os óbitos por
agressões e suas causas podem ser conferidos no Sistema de Informações sobre Mortalidade,
do Ministério da Saúde, obedecendo a Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Com
isso, pode-se concluir que a violência se torna um tipo de doença crônica, uma vez que o filho
de um pai violento, se não morre em decorrência das agressões, pode acabar se tornando
também violento, se não for interrompida. A criança vai, ao longo do sofrimento de vários tipos,
torna-se um adulto agressivo e até um homicida. Palavras-chave: Pandemia. Violência Infantil.
Saúde Mental da criança.
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BENEFICÍOS DAS ATIVIDADES FISÍCAS PARA O
TRATAMENTO DAS PESSOAS COM DEPRESSÃO

DURANTE A PANDEMIA

ASSIS, M.E.S. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

RESUMO Atualmente, estamos vivendo um aumento da prevalência de transtornos mentais,
tais como ansiedade e depressão. A prática regular de exercício e atividade física são
importantes intervenções para minimizar os sintomas desses transtornos mentais que, devido à
pandemia de COVID-19, aumentaram sua incidência. O objetivo deste estudo é a analise dos
diferentes níveis de atividade física e de ansiedade das pessoas em situação de isolamento
social, explicando e justificando os motivos pelos quais a prática regular de exercícios físicos
não deve ser interrompida, assim como estratégias de enfrentamento para minimizá-los. Para
isso, foram aplicados os questionários IPAQ e EHAD para verificar os níveis de atividade física
e da ansiedade nesses indivíduos. Observou-se que indivíduos satisfatoriamente ativos e do
sexo masculino apresentaram menor prevalência de sintomas de ansiedade em comparação
aos indivíduos insatisfatoriamente ativos e do sexo feminino. Percebeu-se também que os
indivíduos submetidos ao isolamento social estão mais suscetíveis a apresentar transtornos de
saúde mental devido à privação e à contenção social, surgindo sintomas de sofrimento
psíquico, em especial, relacionado ao estresse, à ansiedade e à depressão. Este estudo
permitiu refletir sobre a necessidade de garantir uma comunicação clara e informativa sobre
algumas estratégias para a redução dos sintomas citados; fornecer, ainda, o fundamental
suporte psicológico e social; bem como práticas de exercícios físicos para esses indivíduos em
vulnerabilidade. Portanto, nota-se um ligeiro indício de que maiores níveis de atividade física
podem contribuir para melhor saúde mental dos indivíduos encontrados em isolamento social e
quarentena. Entretanto, estudos aprofundados precisam corroborar essa hipótese, tendo em
vista que a presente pesquisa foi de corte transversal e observacional, fazendo-se necessária
uma abordagem mais ampla do papel preventivo do exercício físico no desenvolvimento do
transtorno de ansiedade e, sobretudo, sua dose-resposta ideal para alcançar os benefícios
dessas intervenções. Palavras-chave: Atividade Física. Transtornos de Ansiedade. Isolamento
Social. Saúde Mental.
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COMO A CONSULTORIA PODE AJUDAR UMA
EMPRESA A OTIMIZAR SUA CAPACIDADE DE

PRODUÇÃO

FRACOLA,N.A (AUTOR PRINCIPAL); MANELLI,A.C.D. (CO-
AUTOR); ALVARENGA,R.L. (CO-AUTOR); GALLO, R.

(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A Empresa X, é uma empresa especializada em salgados congelados e se encontra há cinco
meses no mercado, com o passar do tempo a empresa foi tomando proporções maiores e está
tendo dificuldade em seu processo de produção. Esse trabalho é um estudo de caso e será
realizado na Empresa X que é uma empresa familiar, atualmente atua no mercado em São
Carlos, tendo como meta oferecer salgados de qualidade com um preço justo. A pesquisa tem
como objetivo definir as estratégias adequadas a maximização da produção da empresa e
encontrar as possíveis falhas existentes no processo planejamento da produção. Diante da
pesquisa que será realizada, será possível identificar os problemas através de um diagnóstico
organizacional, ou seja, para acontecer uma minuciosa analise do arranjo físico e distribuição
de recursos de produção, onde será possível observar se existe um gargalo na área de
produção e a possível a falta de espaço (arranjo físico). Só será possível identificar problema
através de uma analise de produção que será realizada pelos consultores junto aos
colaboradores que irão observar que tais possíveis problemas acabam dificultando uma futura
expansão da empresa e aumento da produção. Com a aplicação deste estudo será possível ver
o lado positivo quase imediatamente, pois com a aplicação de forma correta a organização terá
um aproveitamento maior de seu espaço físico, assim acarretando um crescimento exponencial
da produção. Após a consultoria foi possível identificar alguns problemas operacionais e a falta
de comunicação entre pessoas e equipamentos dentro da empresa, causando uma deficiência
produtiva, a qual não permite que a empresa alcance sua meta por hora de produção. A falta de
equipamento e espaço em sua estrutura limita sua capacidade de produção, mesmo com
colaboradores engajados em suas funções não será possível atingir a capacidade máxima de
produção sem um bom arranjo físico de processo e um investimento adequado. Concluindo, só
é possível possuir uma empresa com melhor rendimento tanto operacional, quanto
organizacional através do reconhecimento das falhas da sua empresa. Neste caso, a Empresa
X fará um investimento para melhorar o seu arranjo físico e seus equipamentos, obtendo,
assim, o aproveitamento total da produção da empresa.
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Esta pesquisa visa orientar o gestor do negócio a contratar um serviço de consultoria para uma
maior facilidade de entendimento do seu próprio empreendimento e ter um mapeamento
detalhado de informações sobre os setores da empresa, para facilita-lo em sua administração.
De acordo com Berti (2015) o consultor empresarial, tem um vasto conhecimento em diversas
áreas distintas e interligadas entre si quando, ou seja, o consultor tem o conhecimento para
elaborar a consultoria no negócio em diversas áreas da empresa, sendo elas do setor
Administrativo, Financeiro, Marketing, Recursos Humanos, setor comercial e o setor
operacional, ou seja, contratar um serviço de consultoria é, sim, a melhor forma de alcançar o
sucesso. Em nossa pesquisa iremos apontar os benefícios e lucros que a consultoria poderá
gerar em sua organização, como redução de custos, melhorias no layout e logística e evitando
desperdícios de matéria prima e tempo. Nessa situação, foram detalhados todos os problemas
encontrados na empresa com o intuito de mostrar ao proprietário os caminhos para uma boa
administração e atingir os resultados esperados. Foi elaborada uma pesquisa exploratória para
analisar o ambiente de uma empresa de madeira na região de São Carlos, focando nos
possíveis problemas de logística e layout, após visita e vistoria do local, com uso de uma
abordagem qualitativa, analisando as perdas devido ao mau uso da logística e do layout, e para
maior entendimento do ambiente, tanto para nós como para o proprietário. Uma analise SWOT
foi elaborada e discutida, que segundo Chiavenato e Sapiro (2003), tem a funcionalidade de
cruzar informações que seriam as oportunidades com as ameaças da organização e os pontos
fortes com os pontos fracos. Esta avaliação estratégica é uma das mais utilizadas na gestão de
uma empresa em busca do sucesso, por ser de mais fácil entendimento, trata-se de relacionar
as oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo com as forças e fraquezas
mapeadas no ambiente interno da organização. No entanto, segundo Conrado (2014) sua
simplicidade engana, alguns gestores criam suas matrizes em questão de uma ou duas horas,
o resultado desse trabalho não terá muita eficácia pois naquele curto tempo não daria para
esboçar uma visão total do ambiente, e, provavelmente, o gestor conseguira apenas analises
superficiais e as decisões baseadas nesse relatório serão arriscadas. Baseado nisso,
indicaremos ao gestor os déficits encontrados na empresa e as possíveis formas de corrigi-los.
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O mercado de eventos é responsável por movimentar mais de 17 bilhões de reais por ano no
Brasil, a pandemia do novo Corona vírus causou um grande estrago, especialmente no setor de
casamentos. O segmento de aluguel de vestidos de noiva e muitos outros ainda não possuem
expectativa de melhora. Sendo assim, percebe-se que esse setor necessita de auxílio na parte
administrativa e estratégica para melhorar o processo de tomada de decisão. Isso pode ocorrer
por meio da consultoria empresarial que irá determinar as demais necessidades da empresa e
a utilização da ferramenta de análise SWOT, ajudando a verificar com maior clareza quais são
as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O problema abordado nesta pesquisa é
identificar como o processo de consultoria pode melhorar o desempenho da empresa X. O
objetivo Geral deste trabalho é investigar como o processo de consultoria pode melhorar o
desempenho da empresa X. O objetivo Específico é descrever todas as possíveis alternativas
para melhorar o desempenho da empresa X, discutir e analisar todas as possibilidades
descritas e, por último escolher a melhor, com finalidade da empresa continuar no mercado. Ao
realizar a consultoria no atelier de vestidos de noiva X será possível propor ações de melhoria
ao empreendimento, através da visualização de oportunidades disponibilizadas pelo mercado,
para que a proprietária possa se adaptar de maneira eficiente a crise provocada pela pandemia
do Novo Corona vírus, conseguindo gerar receita por meio das vendas a serem realizadas e,
consequentemente, mantendo o seu quadro de colaboradores. A Metodologia utilizada neste
trabalho é o método qualitativo, pois será aplicado um questionário permitindo explorar ideias e
buscando compreender o comportamento das clientes, estudando suas particularidades e
experiências individuais que posteriormente serão analisadas. Estudando sobre a História da
Consultoria encontramos citações fundamentais como: a origem da palavra consultoria vem do
latim consultare que tem como definição: dar ou receber conselhos, deste modo, a atividade de
consultoria pode ser considerada uma das mais antigas do mundo (PEREIRA, 1999). O
processo de uma consultoria é um estudo de um diagnóstico minucioso que se faz em uma
empresa com o intuito de realizar mudanças benéficas e estratégicas que serão decisivas para
o crescimento do desempenho desejado da organização. Iannini (1996) propõe seis fases
sequenciais para o processo de consultoria, alertando que são apenas de caráter didático, pois
no trabalho do dia a dia formam combinações dinâmicas: 1. Contato inicial com a organização
cliente; 2. Definição da relação e do contrato; 3. Seleção do plano de ação e da metodologia; 4.
Coleta de dados e análise do contexto; 5. Intervenção no processo de consultoria
organizacional; e 6. Fortalecimento da autonomia e da eficácia da organização cliente. O
diagnóstico de consultoria permite visualizar o desempenho atual e o desejado com o objetivo
de descobrir como alcançar o desejado identificando os problemas e definir soluções. Esse
papel é importante para trazer agilidade na resolução de problemas e aumentar a
competitividade do negócio com finalidade de garantir maior segurança e assertividade nas
decisões levando a empresa rumo ao sucesso.
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Desde o princípio da pesquisa, observamos que o tema desenvolvido nesse trabalho, apesar de
parecer uma pauta da atualidade, teve seu surgimento desde os tempos mais remotos e,
gradativamente, evoluiu junto à história.? A consultoria surgiu desde a existência dos sábios
conselheiros presentes entre as chefias dos povos que exerciam a função de mentores de suas
tribos. Progressivamente, o tema foi se desenvolvendo e aprimorou-se até chegar à consultoria
que hoje conhecemos um processo interativo entre o profissional especialista no assunto
“consultor” e os envolvidos na Organização, com o objetivo de desenvolver novos
comportamentos dentro da empresa e transformar, de forma interativa, fatores ali presentes.
Aos poucos a Consultoria foi ganhando a forma como hoje conhecemos e se adaptando para
focar, principalmente, no desempenho empresarial. Entretanto, assim como as necessidades
dentro da empresa nem sempre esse fora seu principal objetivo. Historicamente, o tema de
estudo evoluiu junto às necessidades empresariais, desde o pós Segunda Guerra, quando as
empresas precisavam poupar recursos e ter melhor direcionamento até chegarmos aos dias
atuais em que ela foca nos objetivos empresarias. O tema de estudo é fundamental para
entendimento de possíveis defasagens que ocorrem dentro do ambiente empresarial que
impedem as organizações de alcançarem melhores potenciais e resultados. O mercado em que
atuamos hoje está cada vez mais competitivo e dinâmico, no qual os diferenciais são requisitos
cada vez mais almejados pelas empresas, na busca por se destacar em relação aos
concorrentes e ganhar a preferência do cliente. Existem muitas ferramentas que podem ser
utilizadas para auxilio na busca de um bom diagnóstico organizacional, que servem para
mapear o cenário existente na busca pelo melhor caminho a ser seguido.? Dentre essas
ferramentas, se destacam a análise SWOT que busca detalhar o ambiente interno e externo da
organização, e o ciclo PDCA, método muito utilizado na busca constante por melhorias dentro
da empresa. Portanto, o objetivo principal dessa pesquisa é entender como a consultoria
contribui para o desenvolvimento da empresa, e qual é a importância da figura do consultor no
ambiente organizacional. Para isso, buscamos entender, inicialmente, o que é a consultoria,
quem é o consultor, e qual seu papel do dentro das organizações. Por meio de uma pesquisa
de campo, e com a aplicação de um questionário em uma empresa por nós definida,
buscaremos compreender os pontos fortes e fracos, bem como as oportunidades e ameaças
presentes no ambiente empresarial. Através desse questionário esperamos entender quais
dificuldades enfrentadas pela organização, e assim, propor caminhos que levem a empresa a
melhorias e crescimento.
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O propósito deste estudo é ressaltar a importância da consultoria, a qual consiste em um
processo interativo entre uma organização e um ou mais especialistas capacitados para exercer
a função de consultor, sendo essencial que essa pessoa tenha certas características que
exaltam as suas habilidades. Para tanto, é preciso investigar como o processo de consultoria
organizacional pode ser importante no desenvolvimento das atividades dentro de uma
organização, com o intuito de fornecer mudanças e melhorias que ajudem na tomada de
decisões estratégicas e necessárias ao ambiente conforme suas necessidades, um processo
para ajudar as pessoas a identificar e resolver problemas que as impedem de chegar à sua
meta ou então melhorar os índices existentes. Essa pesquisa trata de um estudo de caso
qualitativo sobre uma empresa do ramo imobiliário, com caráter exploratório para coleta de
informações que nos ajudará a sugerir melhorias para a empresa escolhida. Para implantar a
consultoria utilizaremos a análise SWOT, cujo foco é o estudo das forças e fraquezas de uma
organização, essa ferramenta auxilia na tomada de decisão dos gestores e estuda o
comportamento da empresa perante os concorrentes. Dessa forma, estruturando as ações do
negócio, definindo planos de execução e metas, organizando e potencializando ideias,
alinhando as estratégias à realidade do setor, para aumentar os desempenhos futuros. Após a
aplicação do questionário, observamos que existe organização e separação entre os
departamentos, embora seja uma empresa de pequeno porte com apenas 15 funcionários, e
ainda que apresenta ideias e estratégias bem definidas. A imobiliária realiza vendas e locações
de imóveis de alto padrão, estipula metas a serem alcançadas por seus corretores e, busca se
destacar no concorrido mercado imobiliário, através de investimento em marketing digital e
parcerias que geram um bom retorno. Concluímos que, o estudo será realizado para
desenvolver e propor ideias para melhorar o desempenho e lucratividade da empresa, a
captação de imóveis será um dos pontos a ser melhorado, entendemos que a retenção de
imóveis é fundamental, pensaremos em algo inovador para proporcionar aos clientes mais
opções de imóveis.
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A transgeneridade é um termo que engloba as pessoas que possuem uma incompatibilidade,
em diferentes graus, entre a sua identidade de gênero, isto é, o gênero com o qual a pessoa se
reconhece e sente pertencimento, e o gênero que lhe foi atribuído ao nascer. Contempla
também indivíduos que não se reconhecem numa polarização dos universos feminino e
masculino, bem como no binarismo de gênero estabelecido socialmente. O presente trabalho
busca estudar um ramo dessa categoria: a transexualidade, na qual os sujeitos se identificam
com o gênero oposto ao designado no nascimento. Assim, homens transexuais são pessoas
cujo gênero atribuído no nascimento foi feminino, mas se identificam com o gênero masculino;
enquanto mulheres transexuais ou travestis são pessoas cujo gênero atribuído no nascimento
foi masculino, mas sua identificação de gênero é feminina. Infelizmente, na maioria da
população brasileira, há profundo desconhecimento acerca do assunto e a propagação de
discursos transfóbicos, patologizantes, essencialistas, de ódio e de intolerância contra esse
grupo ainda são frequentes; Ademais, direitos humanos básicos como: educação, saúde,
trabalho, moradia e segurança desses sujeitos são violados; Diante disso, esta pesquisa, com
finalidade teórica conceitual, tem o intuito de elucidar os principais conceitos e nomenclaturas
pertinentes à compreensão da transexualidade e, assim, auxiliar o leitor a familiarizar-se com tal
universo, disseminar mais conhecimento sobre a temática e, com isso, propiciar a
desconstrução de preconceitos e de “tabus” atrelados socialmente ao assunto, como também
ajudar no combate à transfobia, à opressão, à discriminação, à marginalização, à
estigmatização e às demais formas de violência contra essas pessoas. Para tal, a exploração
bibliográfica será o principal método. Optou-se pela escolha de produções acadêmicas
encontradas no google acadêmico por meio de palavras-chave relacionadas ao tema, no
arcabouço teórico relativo às questões de gênero e sexualidade, em especial às autoras Judith
Butler e Raewyn Connell, em notícias e reportagens de alguns veículos de comunicação
referentes à área e em dados retirados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais
(ANTRA).
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Em março de 2020, com o início da pandemia do coronavírus (Covid-19), houve uma
substancial queda nas oportunidades de empregos e 14,4% da força de trabalho ficou
desocupada, dificultando principalmente a entrada de jovens entre 14 e 24 anos ao mercado de
trabalho. Desde 2014, o número já vem decrescendo e cada vez mais a possibilidade de
ingresso dessa faixa etária, como força de trabalho, é reduzida. Para tentar minimizar esse
obstáculo, foi criado o “Programa Jovem Aprendiz” com a finalidade de oferecer benefícios e
treinamentos para jovens de 15 a 18 anos. Algumas empresas permitem a inscrição de jovens
com até 24 anos, promovendo diversidade, variedade e inclusão dessa faixa no mercado, e
demandam alguns requisitos, tais como o candidato estar cursando o ensino médio ou
fundamental e ter carteira de trabalho. Esta pesquisa tem como objetivo evidenciar os principais
obstáculos referentes ao ingresso de jovens ao mercado de trabalho, bem como orientar os
jovens a procurarem desenvolver competências e desempenhos necessários para que
consigam seus objetivos. Para obtenção desses resultados, será realizada uma pesquisa com
abordagem explicativa, após uma revisão bibliográfica em artigos científicos que debatam sobre
o tema. Enfatizamos que os dados serão interpretados de maneira qualitativa com o intuito de
se compreender de forma mais ampla quais os principais motivos que impedem o jovem de
conseguir seu primeiro trabalho. Como resultado da pesquisa, espera-se destacar as principais
causas dessas dificuldades, buscando responder se a falta de maturidade dessa faixa etária
afeta a disponibilidade de vagas no mercado de trabalho. Além desse ponto, outros a serem
explorados e debatidos são a dificuldade de lidar com a ansiedade, o estresse, a necessidade
de uma educação básica de qualidade para a formação de um bom profissional, entre outros. É
muito importante verificar, ainda, se esses jovens encontram empresas que lhes deem
oportunidades com vagas que requisitem habilidades e competências próprias a indivíduos em
início de carreira; bem como se há deficiências sociais e educacionais que os impeçam de
começar suas atividades profissionais no mercado de trabalho, iniciando a busca por
experiência nesse ambiente.
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Atualmente, observa-se um aumento considerável das organizações ao redor do mundo,
organizações cada vez mais complexas, que necessitam de competências profissionais e níveis
de especialização cada vez maiores, em virtude da competição global. Como consequência, por
não funcionarem isoladas, devem modificar constantemente seus pressupostos e suas ações.
Com essas diversas mutações que ocorrem no cenário empresarial, sabe-se que não há mais
espaços para erros de planejamento e, com isso, faz-se necessária uma boa gestão. Desse
modo, os gestores precisam contar com o apoio de profissionais que atuam diretamente
prestando este suporte. Os consultores organizacionais, através de conhecimentos e
ferramentas, irão fornecer suporte e assistência necessários à gestão, elaborando propostas de
melhorias e auxílio nas tomadas de decisões. Como resultado deste estudo, será elaborada
uma proposta de mapeamento de informações da cooperativa de transporte de cargas, com o
intuito de fornecer aos gestores suporte ao processo de tomada de decisões, bem como
apontar melhorias no desenvolvimento e nos processos organizacionais. A consultoria, no
sentido mais amplo, pode ser considerada uma das mais remotas atividades do mundo.
Fazendo-se um aporte etimológico, a palavra “consultoria” vem do latim consultare, que
significa dar ou receber conselhos, aconselhar e ser aconselhado (PEREIRA, 1999). Uma das
técnicas utilizadas por consultores para facilitar a identificação de possíveis problemas e
soluções é a matriz SWOT. Essa ferramenta foi desenvolvida para análise de ambiente e a
mesma serve para a gestão e planejamento da organização, auxiliando a empresa no que diz
respeito à posição estratégica dentro do ambiente necessário. A análise de ambiente é dividida
em duas partes: ambiente interno (forças e fraquezas) e ambiente externo (oportunidades e
ameaças). O ambiente interno é de suma importância para que a organização conheça suas
forças (são vantagens internas da organização em relação aos concorrentes) e suas fraquezas
(são as desvantagens internas da organização em relação aos concorrentes). (OLIVEIRA;
PEREZ; SILVA, 2005). Já o ambiente externo permite que a organização possa conhecer e
monitorar suas oportunidades (pontos positivos da organização que contribuem para o
crescimento da vantagem competitiva) e suas ameaças (pontos negativos da organização que
corroboram a compreensão da vantagem competitiva). (OLIVEIRA; PEREZ; SILVA, 2005). A
organização que utiliza essa análise consegue ter uma ampla visão do seu ambiente interno e
externo e, dessa forma, pode potencializar seu desempenho para atender melhor às
necessidades do mercado. Sendo assim, a pesquisa visa mostrar que as organizações devem,
por precaução, manterem-se informadas dos caminhos que vêm trilhando. Saber o que vem
acontecendo interna e externamente é fundamental para que a gestão de determinado negócio
seja eficaz e válida. Apesar de as cooperativas brasileiras serem classificadas como entidades
sem fins lucrativos, elas possuem, em geral, as mesmas características de algumas empresas.
Portanto, também necessitam obter informações, que, se forem bem filtradas e utilizadas,
servirão como um ótimo instrumento de gestão e melhoria.
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SÃO CARLOS 2021 Lucas Guerreiro Moreira Zopelari R.A 3103976 Vinicius Rodrigo Alves
Pinto R.A 3104013 Yago Lazarini R.A 3103976 Filipe Alexandrin R.A 3103989 PIM
EMPREENDEDORISMO Trabalho sobre empreendedorismo, apresentado como exigência para
o programa integrado multidisciplinar, ao Centro Universitário Central Paulista Professora:
Elizabeth SÃO CARLOS 2021   RESUMO Empreendedorismo significa empreender, resolver um
problema ou situação complicada. É um termo usado no setor empresarial e muitas vezes está
relacionado com a criação de empresas ou produtos novos. Empreender é também saber
identificar oportunidades e transformá-las em um negócio lucrativo. É a capacidade de criar e
implementar novos negócios ou inovar, explorando novos mercados em empresas já
consolidadas. Quem empreende mobiliza e gerencia recursos para gerar algum tipo de valor.
Esses recursos podem ser dinheiro, matéria-prima, mão de obra e máquinas, entre outros. Para
empreender e alcançar o sucesso em uma estratégia é preciso ter capacidade de se adaptar ao
meio no qual se vive. Dessa forma, o empreendedor deve saber lidar com os obstáculos e
imprevistos, adaptando-se às novas realidades e tendo capacidade de se ajustar sempre se for
necessário. O empreendedorismo na sociedade se destaca pois desenvolve uma papel muito
importante nos ganhos individuais. Gerando oportunidades que contribuem na expansão
econômica, pois nele não tem aumento de atividade sem crescimento elevado da economia. O
empreendedor social é considerado um agente de mudanças no setor civil, pois desenvolve
ações que influenciam o desenvolvimento responsável e sustentável da sociedade, propondo
inovações com retornos positivos para a população, para o ambiente e para a economia.   
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O EMPREENDEDORISMO NA PANDEMIA Em 2020, com o surgimento da pandemia, Brasil
registrou o maior número de empreendedores de sua história. O sonho do negócio próprio
tornou-se cada vez mais procurado devido à necessidade (não exatamente por vocação). O
objetivo desse trabalho é mostrar o avanço que o Brasil teve com o número de
microempreendedores individuas (MEIs), no ano de 2020 até 2021, e como o
empreendedorismo transformou-se em uma opção viável de renda e crescimento para muitos
brasileiros, com destaque para os jovens. A metodologia adotada baseia-se em pesquisas
bibliográficas a partir de materiais já publicados por sites, livros e artigos. O empreendedorismo
abriu novas oportunidades e perspectivas para uma grande parcela da população que teve a
vida “chacoalhada” pela pandemia da Covid-19 e buscou uma alternativa como fonte de renda.
O número de novos negócios no país foi recorde em 2020: mais de 14 milhões de brasileiros
tornaram-se empreendedores em meio à pandemia, conforme o relatório Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) 2020. A motivação da maior parte deles foi o desemprego, o
que resultou em aumento histórico da taxa de empreendedores nascentes e também mudou o
perfil dos brasileiros que decidiram apostar no próprio negócio no último ano. Segundo os
dados da Instituição, a taxa de empreendedorismo no país é de 38% entre a população de 18 a
64 anos, o que equivale a aproximadamente 51,972 milhões de pessoas. Ao analisar toda a
população nacional, tem-se cerca de 24,76% que empreendem em algum tipo de negócio, ou
seja, quase 1 a cada 4 pessoas. No mês de janeiro de 2021, o país foi responsável por
novamente bater um recorde no número de novos negócios - foram 312.462 aberturas para
registros de microempreendedores individuais (MEIs) -, segundo um levantamento feito pela
Serasa Experian. O número é o maior já registrado desde janeiro de 2010. O número de
empreendedores nascentes em 2020 não foi o único índice que atingiu patamares expressivos,
temos ainda a taxa de potenciais empreendedores que chegou a 53%, ou seja, mais da metade
da população não empreendedora manifestou a intenção de ter um negócio no horizonte de
três anos. Se comparado a 2019, houve um salto de mais de 30 pontos porcentuais. Dentre
esses, mais de 50 milhões de brasileiros que sinalizaram a vontade de empreender no último
ano, 32,2% afirmam que foram influenciados pela pandemia. Ou seja, 16 milhões de potenciais
empreendedores foram inspirados pelas necessidades decorrentes da crise trazida pelo novo
coronavírus, de acordo com o relatório. Entre os empreendedores nascentes, as mulheres são
a maioria. De acordo com os dados levantados, observarmos que a pandemia afetou
significativamente o perfil dos empreendedores no Brasil.
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A
ENDODERMOLOGIA E ULTRASSOM

TERAPEUTICO NO TRATAMENTO DO
FIBROEDEMA GELOIDE

DUARTE,L. (AUTOR PRINCIPAL); AZAR,L.M.B (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

RESUMO: O fibroedema geloide (FEG) é um problema estético e dermatológico que atinge
muitas mulheres e provoca mudanças no aspecto e função da pele, podendo levar a quadros
álgicos na área acometida e perda da autoestima, chega a atingir 85-98% das mulheres. O
objetivo desta pesquisa foi verificar os efeitos obtidos com a aplicação do ultrassom e da
endermologia, e compará-los no tratamento do fibroedema geloide . Para tal foi realizado um
estudo de caso com uma participante do sexo feminino de 45 anos, com quadro de fibro edema
geloide na região glútea e posterior da coxa de grau 3 onde o acometimento tecidual pode ser
observado quando o indivíduo estiver em qualquer posição. Foram utilizados: ficha de avaliação
especifica para o fibroedema geloide através do protocolo proposto por (MEYER et al., 2005); a
mesma foi composta pela anamnese e pelo exame físico, testes específicos para Fibroedema
geloide ( casca de laranja e teste de preensão) ,registro fotográfico da região glútea e região
lateral das coxas e perimetria das regiões proximal, medial e distal das coxas e perimetria do
quadril . A participante foi submetida a 10 sessões, 2 vezes por semana, com duração de 20
minutos de cada recurso, ultrassom e endermologia onde cada um foi aplicado na região
acometida em um único lado do corpo de forma randomizada. O protocolo do Ultrassom
utilizado neste estudo foi frequência de 3 MHz, com intensidade de 1,0 w/cm², sendo de modo
contínuo, já o protocolo da endermologia foi de modo contínuo, com pressão negativa entre 300
a 400 mmHg, cujo sistema de massagem permite uma sucção (vácuo), aplicada sobre a pele e
tecidos subcutâneos . Conclusão: Ao final do tratamento observamos uma melhora no quadro
do fibroedema geloide, com diminuição na perimetria e melhora no aspecto da pele. Com isso,
conclui-se que o US quanto a endermologia podem ser benéficos no tratamento do FEG.
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CIDADE DE OURO PRETO Localizada na região Central de Minas Gerais, a cidade de Ouro
Preto reúne o maior e mais importante acervo da arquitetura e da arte do período colonial de
todo o Brasil. Pelo seu porte e conservação, Ouro Preto foi uma das primeiras cidades
escolhidas no mundo para ser Patrimônio da Humanidade, em 1980, pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Vila Rica, como era chamada
antigamente, tornou-se a primeira capital de Minas Gerais, já em 1721. Mudou o nome para
Ouro Preto, em 1823, e permaneceu como capital até 1897, quando a sede do Estado passou a
ser Belo Horizonte. Em 1933, o então presidente da República, Getúlio Vargas, concedeu-lhe o
título de Cidade Monumento. ARQUITETURA BARROCA • Forte presença de espaços e
formas ovais, que trazem a ideia de centralização; • Uso da cruz grega, que identifica o
cristianismo; • Fachadas convexas ou côncavas, que reforçam a ideia de movimento; • Uso de
colunas tortas e de arcos; • Elementos decorativos de muita exuberância e forte presença do
dourado; • Efeitos em gesso ou estuque; • Sensação de infinitude e grandeza; • Murais e
pinturas nos tetos; • Uso da iluminação para criar a sensação de mistério; • Exaltação de Deus
e de Cristo como figuras principais. Minas Gerais é o estado com o maior acervo barroco do
Brasil. Os artistas fizeram uso de materiais diferentes daqueles utilizados na Europa: no lugar
de pedras como o mármore, o barroco mineiro conta com pedra-sabão e bastante madeira em
suas esculturas e ornamentos. IGREJA SÃO FRANCISCO DE ASSIS A Igreja São Francisco
de Assis foi um dos primeiros bens tombados individualmente em Ouro Preto, em âmbito
Nacional em 1938 e é considerada uma das maiores obras de Antônio Francisco Lisboa. O
contato com artistas mais experientes foi fator decisivo na formação do Aleijadinho: além de seu
pai, Manuel Francisco Lisboa, ele se beneficia das relações com João Gomes Batista
(desenhista e medalhista), e com José Coelho de Noronha e Francisco Xavier de Britto
(entalhadores). Conhecida por ser uma das raras construções em que o projeto, obra
escultórica e telha são de autoria de um mesmo artista. Tornando o conjunto de grande
harmonia e unidade. Composta por três volumes: Nave, Capela Mor e Sacristia. Em forma de
cruz, comum em igrejas do estilo barroco. Aleijadinho altera o plano primeiro da igreja,
arredondando e recuando as torres de uma forma rotacionada. Assim elaborando novo
frontispício e ornamentação nas fachadas. A decoração em pedra sabão constitui traço peculiar
e original do barroco brasileiro, de soluções mais leves, simples e suaves. Movimento e
dinamismo. Retábulo: A Santíssima Trindade com a virgem ao centro, destaca-se pelas
expressões faciais e efeitos dos olhos, característicos do Aleijadinho. Teto: Pinturas do mestre
Manuel da Costa Ataíde, representando a glorificação de Nossa Senhora. Coroamento porta
principal: escultura em pedra-sabão esculpidos por Aleijadinho. O tapa-vento foi executado por
Manoel Gonçalves em 1806, e as portas principais e laterais, por Lucas Evangelista de Jesus.
Datam de 1826 os ladrilhos dos corredores, e os altares laterais foram confeccionados entre
1829 e 1890. (Guia Cultural Trem da Vale, 2a Edição). A Ordem Terceira da Penitência de São
Francisco de Assis: Primeira associação criada em Vila Rica com este estatuto. A Ordem
Terceira da Penitência de São Francisco era constituída essencialmente por homens brancos,
sendo impedidos
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No atual contexto em que há uma grande competitividade, alta carga tributária, falta de mão de
obra qualificada, consumidores cada vez mais exigentes buscando por produtos de qualidade,
menor preço além de um bom atendimento e, com a globalização como aspecto natural,
estabelecida na sociedade. As empresas encontram-se cada vez mais em busca de manterem
sua estabilidade, em seu mercado de atuação, por meio da contratação de pessoas
qualificadas e que gerenciem seus ativos de maneira eficaz e eficiente. O objetivo do estudo é
investigar como uma consultoria empresarial pode identificar e solucionar problemas em uma
empresa, tendo como enfoque principal compreender se as pequenas empresas têm acesso ao
serviço de consultoria, se utiliza esta ferramenta e em qual área sentem mais necessidade
deste serviço; averiguar como uma consultoria impacta em uma empresa familiar e como ela
pode sanar problemas e gerar fluidez para o negócio. Pode-se dizer que a consultoria
empresarial é a prestação de serviços que o consultor ampara o cliente buscando sanar os
erros a partir de seus conhecimentos e experiências. O consultor não tem domínio das ações
da empresa, por isso é essencial que ambos tenham um papel ativo dentro do processo. De
acordo com Sales (2013), destacam como características do consultor, saber diferenciar o que
é importante do que é urgente; ser independente e estipular metas alcançáveis e que motivam
o grupo a seguir mais firme e mais determinado. Diante do exposto, o consultor tem que ter o
discernimento para definir metas que a organização possa cumprir, pois não adianta tentar
fazer o impossível. Também é necessário que o consultor saiba dialogar com o cliente de forma
clara para que todos entendam o objetivo proposto. Crocco e Guttmann (2005) enfatizam que o
consultor além da experiência pessoal, a base educacional formal dos profissionais de
consultoria são os seus diferenciais. Entende-se que o papel do consultor é solucionar
problemas, contudo há algumas empresas modernas que contrata o serviço de consultoria não
para resolução dos conflitos, mas para analisar novas oportunidades. Para as pequenas
empresas, a visão da consultoria é para resolver problemas existentes, criar oportunidades e
possibilitar o crescimento da organização no mercado atual. A carreira de consultor nas áreas
de gestão financeira, gestão de pessoas e gestão da produção são as áreas de maior potencial
e bem-sucedida no mundo dos negócios mesmo nos momentos de crises. A consultoria existe
para criar soluções que as próprias empresas não conseguem encontrar, essa visão externa
trazida pelas consultorias tem a vantagem de ser mais profunda e abrangente,
(ADMINISTRAÇÃO E NEGOCIOS, 2017). Segundo Tavares (2010), em meados de 1950 e
1960 a ferramenta SWOT já era formulada devido à necessidade crescente que as empresas
tinham de elaborar estratégias e de cruzar informações do ambiente interno e externo. Segundo
o SEBRAE (2011), em pequenas empresas, a análise SWOT possibilita uma análise da
organização sob diversas perspectivas de forma simples, objetiva e propositiva. E essa
ferramenta permite a organização de um plano de ação para reduzir os riscos e aumentar as
chances de sucesso da empresa.
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O projeto da Praça Papa João Paulo ll tem intuito de oferecer uma complementação há pista de
Skate. Conta com acesso e circulação por todos os lados e ao centro da praça; possui duas
escadas e uma rampa para ter melhor circulação, porém, prezando a acessibilidade aos
cadeirantes, deficientes visuais, e todas as pessoas, poderia contar com mais uma rampa do
lado da outra escada. O projeto dispõe do narcer do Sol no Leste e o pôr no Oeste, com ventos
provenientes do sul-sudeste. Possui algumas misturas de árvores de pequeno, médio e grande
porte, entretanto, não há grandes áreas de sombra no espaço. No entanto, a materialidade feita
nos bancos da praça (concreto), deixa muito a desejar pela razão de não haver sombra
suficiente no local, o que leva a ser muito quente para se sentar e obter momentos de lazer, e
estima apreciação do ambiente. A praça tem um pequeno parquinho para as crianças, que foi
construído em madeira, e no seu entorno pode-se observar uma diversidade nos tipos de
comércios, tais como, pizzaria, lanchonete, churrascaria, auto elétrico, até mesmo um mini
shopping. Todavia, a Praça Papa João Paulo ll antes era um terreno desativado e aos poucos
foi criando forma com a construção da pista de skate tornando-se complemento. Portanto,
concluímos que se precisa de algumas melhorias, particularmente como uma temática mais
interessante, que cative a população, com atividades e espaços que chame a atenção do
público, pois a localização é em meio a vários comércios, que trazem grande fluxo. Levando em
consideração algumas alterações no lazer dos visitantes do local, proporcionar mais espaços
com sombras de árvores maiores para se proteger do sol, dos objetos que ali estiverem feitos
com materiais mais maleáveis, e também uma acessibilidade mais ampla que possua escadas,
rampas em pontos mais altos do terreno, e piso tátil para pessoas com deficiência visual.
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A leitura gráfica tem o objetivo de analisar aspectos como contexto, organização funcional,
entorno, inslolação, ventilação e materialidade da Praça Brasil, localizada na região central da
cidade de São Carlos. A praça localiza-se próxima à escola ETEC Paulino, portanto parte das
pessoas que usufruem do espaço são estudantes da escola técnica, além de outras crianças,
adultos que praticam atividades físicas, idosos e alguns grupos de pessoas que realizam
atividades culturais como dança, música, capoeira, entre outras. Ao seu entorno, a grande
maioria dos edifícios são de comércios e serviços, A praça possui uma quadra de futebol, ponto
de táxi que atualmente encontra - se desativado, trailer de pastel, caldo de cana e lanches.
Possui ainda várias árvores de pequeno, médio e grande portes.
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A doença COVID-19, causada pelo coronavírus Sars-CoV-2 e detectada originalmente na
cidade chinesa de Wuhan, em dezembro de 2019, chegou ao Brasil, no final de fevereiro de
2020. Por causa de sua rápida disseminação por diversos países, declarou-se uma pandemia.
Sendo assim, medidas preventivas foram tomadas para conter a disseminação do vírus, tais
como a proibição de aglomerações, a necessidade de isolamento social e a restrição de
funcionamento de diversos estabelecimentos comerciais. Consideradas não essenciais, as
atividades econômicas no setor de beleza foram diretamente afetadas por tais medidas. Sabe-
se, com base na literatura recente, que empresas e profissionais atuantes no ramo da beleza
tiveram sua resiliência colocada à prova. As dificuldades enfrentadas incluem interrupções no
fornecimento de produtos aos comerciantes, queda de consumo por parte dos clientes e
aumento da pressão por inovação perante a necessidade de se manter competitivo no
mercado. A capacidade de adaptação vai além do período crítico da pandemia, uma vez que
fortes incertezas persistem quanto ao surgimento de novas variantes do coronavírus, a
crescente inflação no país e o comportamento das pessoas em termos de prioridade de
consumo. Nesse contexto, os microempresários estão entre os que mais sofrem com as
restrições impostas e todas as mudanças decorrentes da crise. Avaliar tais efeitos nos
pequenos negócios em escala municipal é uma importante contribuição científica para a
economia local. Isso posto, o objetivo do presente estudo é analisar os impactos da pandemia
para as microempresas atuantes no setor de estética, especialmente os salões de beleza, na
cidade de São Carlos – SP. A metodologia aplicada terá cunho exploratório e visará entrevistar
profissionais da área por meio de um questionário, aplicado presencial ou remotamente. As
perguntas elaboradas abordarão: os produtos e serviços mais afetados pela crise, as mudanças
comportamentais observadas no público atendido, as principais dificuldades enfrentadas ao
longo dos anos de 2020 e 2021, bem como as formas de adaptação encontradas para superá-
las. Espera-se, a partir dos resultados, compreender os desafios e estratégias de resiliência
adotadas pelo microempreendedor são-carlense no ramo da beleza. Palavras-chave: COVID-
19, distanciamento social, impacto, beleza.
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Em “Vigiar e punir”, do filósofo francês Michel Foucault apresenta aos leitores um tratado
histórico sobre a pena, que, ao longo da história, transmutou-se do suplício ao sistema
prisional. Todavia, no Brasil, o sistema carcerário, mesmo após a promulgação de leis que
garantam a dignidade e os direitos humanos, continua-se a flagelar os encarcerados. Diante
disso, é fulcral analisar as causas e as implicações da falência das prisões brasileiras. Diferente
das demais atuações clichês e pouco discutida em faculdades, um estudante formado
consegue atuar no sistema presidiário em nosso país, e aquele que escolhe atuar nesse
ambiente precário, leva a bagagem de trabalho árduo e com total preparação de um psicológico
equilibrado e com um emocional forte, pois os alunos que se encontram afastados, isolados da
sociedade inseridos nesse meio são indivíduos que necessitam de profissionais totalmente
preparados para enfrentar um cenário triste. Tal docente terá como missão preparar o indivíduo
para a sociedade, fornecendo uma educação igualitária, pois é direito de todo cidadão ter
acesso à educação, mas devido ao descaso que o nosso país tem com a educação de modo
geral é muito mais gritante e nesse ambiente e abominável. Sem condições básicas como
comer, dormir bem, (são apenas o começo que cito aqui dessa deficiência que o governo os
exclui como cidadãos) que também tem direitos, por acreditarem que serem incapazes de se
redimirem e retornarem ao meio social. O pedagogo é o meio que contribui para que essa
função aconteça. O acúmulo de pessoas nos ambientes presidiários, e os poucos materiais que
o governo pouco fornece, mas mesmo, é possível alguns detentos alunos se identificam com a
sala de aula por ser um meio que o aproxima da sociedade, onde é seu maior gigante que é a
privação de sua liberdade. Os indivíduos que se encontram presos a maioria não tiveram
oportunidade de estudar para garantir um futuro melhor, outros até tiveram a oportunidade, mas
escolheram outro caminho. O pedagogo na prisão pode dar a oportunidade de alfabetizar
alguns presos ou até mesmo reforçar outros que já têm uma base, essa relação com a turma e
o pedagogo pode auxiliar e ajudar no convívio com outros presos. A aprendizagem em
ambientes diferenciados da escola formal, também é um ato planejado, intencional e apresenta
organização específica, construir ou reconstruir cidadãos éticos, ativos, participativos com
responsabilidade diante do outro e preocupados com a comunidade em que vão ser inseridos
após cumprir suas penalidades. Os detentos não são obrigados a estudar, muitos estudam para
ter a redução da pena. O presente trabalho tem como objetivo demonstrar que se deve investir
em educação, a fim de empoderar a população de baixa renda com o objetivo de garantir
condições dignas de vida, afastando-a da criminalidade. Palavras-chave: Sistema prisional.
Educação de Jovens e Adultos. Sistema Socioeducativo.
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Ser um profissional de administração, um líder ou um gestor de sucesso significa estar
preparado para enfrentar os mais diversos desafios que aparecem frequentemente durante a
rotina de trabalho, podendo comprometer sua carreira e o futuro da empresa. Podemos dizer
que uma das principais dificuldades enfrentadas pelo setor administrativo é conseguir
acompanhar a evolução e as inovações do mercado. É válido ressaltar que as novas
tecnologias, a globalização e as mudanças econômicas e políticas estão em constante
evolução e cabe ao profissional, no caso aquele da administração, estar pronto para buscar
novos conhecimentos e evoluir junto da empresa para obter o sucesso desejado. Trabalhar na
era digital com – cada vez mais - empresas desconstruindo o formato hierárquico e a
informalidade do trabalho presencial; entender as características sociais das pessoas que se
está gerenciando, fator esse muito importante para uma boa relação com seus liderados e,
consequentemente, bons resultados; bem como ter o entendimento desses pontos... tornam-se
vitais para o sucesso. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é analisar e apresentar os
maiores e mais comuns desafios enfrentados pelos administradores de empresas nos tempos
atuais e sua relevância no mercado, seja nacional ou global. Para o desenvolvimento da
pesquisa, foram utilizados métodos de vínculo bibliográfico, por intermédio da revisão de
estudos realizados e artigos científicos publicados. Com o crescente número de empresas e
startups dos mais diversos ramos sendo criados diariamente, mais profissionais
administradores serão necessários para auxiliar essas companhias a conseguirem seus
objetivos de forma correta e lucrativa. Dessa forma, podemos concluir que estar preparado
significa lidar com destreza com os desafios que aparecem, e vão continuar a aparecer, e
também tomar as medidas necessárias para antecipar qualquer situação desfavorável que
possa acontecer.
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PESQUISA SOBRE A ESCOLA DE BROTAS Dinah Lucia Balestrero- Grupo de pesquisa
GPCAP RELATÓRIO DE ESTÁGIO - GPCAP/2021 O GRUPO: O GCAP tem por objetivo reunir
um grupo de pesquisadores de áreas diversas possibilitando que pesquisadores fomentem o
saber e o conhecimento através de seminários, leituras e apresentações coletivas. A
PESQUISA: A pesquisa sobre a Escola Estadual Dinah buscou levantar informações e
compreende aspectos sobre o projeto arquitetônico e sua repercussão e impacto social ao
longo dos anos. Assim, foram realizados diversos exercícios sobre busca de dados, a partir da
orientação dos discentes do grupo , palestras e aulas. Uma das palestras que tivemos durante
o período da pesquisa foi o depoimento do professor GIGANTE que ofereceu uma aula sobre
história oral e memória . Dessa forma com a proposta de utilizar-se da história oral para compor
os dados de pesquisa sobre a Escola Estadual de Brotas, foi proposta como atividade de
pesquisa a transcrição da entrevista de um depoimento realizado, sobre a Escola Estadual
Dinah Lucia Balestrero, onde o entrevistado foi aluno e professor da mesma. O objetivo da
pesquisa foi construir essa transcrição como material de pesquisa para o grupo. A metodologia
de transcrição foi fazer o mais fielmente possível a voz do narrador. Os dados sobre emoção
foram relatados entre parênteses. Os dados sobre outras vozes além do narrador principal
foram identificadas com o nome do participantes da palestra que estão listados no início da
narração O roteiro de perguntas foi elaborado por outros pesquisadores do grupo antes da
palestra e dentro das metodologias pode ser classificado como uma entrevista semi-
estruturada. Esse roteiro encontra-se no início da narração O intuito da transcrição foi trazer
para o grupo material histórico oral que auxilie na pesquisa sobre o projeto da Escola Estadual
e do GRUPO DE ARQUITETURA NOVA O estágio de pesquisa possibilitou que a aluna
participasse de aulas que ensinam o funcionamento de um trabalho de pesquisa, como coletar
informações e as importância e finalidades dos trabalhos e sua veracidade. Foram passadas
algumas aulas teóricas como, e outras a respeito da arquitetura moderna, do grupo arquitetura
nova e sobre o movimento moderno. Aulas que foram cruciais para proporcionar um olhar
crítico sobre o objeto estudado. A prática o trabalho foi iniciado pelo levantamento de dados, a
principio com atividade guiadas para levantamento de material e depois o trabalho seguiu de
forma individual.
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BARBOZA, M.S.M. (AUTOR PRINCIPAL); GOMES, C.
(ORIENTADOR) 
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Denominada como Praça Santa Monica, fica localizada entre as ruas Mario Correa e a rua
Maestro João Seppe na cidade de São Carlos interior de São Paulo. Praça localizada em uma
região onde abriga vários consultórios médicos e a própria Santa Casa de Misericórdia de São
Carlos. Praça tem sua arborização bem definida, com arvores altas e de copas densas, com
gramado. Sua topografia esta em um local onde o desnível foi bem aproveitado. Sua
localização esta em um bairro de alto padrão, onde os moradores não fazem o uso, mas sim os
trabalhadores, acompanhantes de pacientes e aluno da escola da região é quem fazem o seu
uso. Seu mobiliário esta composto por bancos em concreto, um ponto de ônibus na rua João
Seppe, um pátio e brinquedos como gangorra, dentre outros. A praça serve como descanso e
distração para os funcionários da Santa Casa que fazem seu uso no horário de almoço,
acompanhantes dos pacientes do hospital em questão e em especial as crianças que
frequentam a escola em questão, pois os mesmos fazem atividades com os alunos fora da
escola. Os moradores da região não fazem o seu uso, pois os mesmos tem sua area de lazer
em suas próprias casas. Com um Fluxo de carros bem intenso, a pra conta com o fluxo em
duas mãos na rua Mario Correa e uma via de mão na rua João Seppe. Onde também esta
localizado o ponto de ônibus. O fluxo de incidência solar é grande mas as árvores que ali foram
plantadas ajuda a controlar a temperatura, trazendo maior conforto térmico para a população
que ali estão utilizando a praça. Seu mobiliário é composto por brinquedos como gangorras,
brinquedos de ferro, caixa de areia, ponto de ônibus, pátio e bancos em concreto. Sua
implantação também trás grande conforto e é de grande importância aos usuários como os
funcionários da Santa casa e os acompanhantes, pois podem trazer a sensação de bem estar e
uma oportunidade de um descanso com mais conforto.
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Consultoria empresarial é uma prestação de serviço realizada por um profissional da área de
administração. Juntamente com a identificação do problema, o consultor tem o papel de propor
e implantar medidas para solução. Neste trabalho iremos abordar sobre o tema “consultoria
empresarial” e usaremos determinadas ferramentas deste serviço em uma empresa como
forma de mostrar na pratica como acontece o processo realizado pelo profissional. A consultoria
empresarial já faz parte da realidade de muitos empreendimentos, e outros estão começando
agora a entender seus benefícios. Uma consultoria organizacional pode atuar em várias
interfaces e auxiliar as corporações em processos de melhoria, competitividade e produtividade,
além da gestão de pessoas. Os vários tipos de consultoria abrangem os diversos setores
empresariais, como financeiro, recursos humanos, marketing etc. e são fundamentais aos
novos modelos de gestão. O serviço de Consultoria Empresarial visa à realização de um projeto
especifico, com prazo, data e plano de trabalho independente. A importância da consultoria
empresarial está relacionada com o olhar diferenciado que o profissional da área pode trazer
para dentro da empresa. É através do consultor que é viabilizado um melhor conhecimento da
empresa e do mercado, para que então se desenvolva e adote as devidas estratégias com o
intuito de aprimorar a gestão da empresa para alcançar os objetivos propostos. A confiança no
serviço é um dos principais pontos para que seja alcançado o melhor resultado. Os
profissionais costumam ter uma fonte e/ou uma base de projeto para o desenvolvimento do
trabalho Usar as ferramentas de diagnostico organizacional é a melhor forma para avaliar o
negócio em questão e definir um planejamento estratégico mais eficaz e personalizado. A
Análise SWOT é uma das formas mais conhecidas de diagnóstico organizacional. É uma
metodologia que tem como objetivo verificar a posição estratégica da empresa no meio em que
ela atua. Em resumo, deve-se reunir uma equipe de uma variedade de funções e níveis da
organização. Usar técnicas de Brainstorming para construir uma lista de ideias sobre a posição
atual da organização e em seguida deve-se realizar os cruzamentos e estruturar os planos de
ação para organizar os próximos passos e assim definir quais estratégias serão utilizadas pela
empresa.
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A Empresa XX foi fundada na década de 1990 no município de Dois Vizinhos Paraná. Seus
fundadores como já possuíam experiência no ramo avícola nasce o Grupo XX tendo seu início
imediato apenas com ovos férteis. A Empresa XX, tem como missão a produção de ovos férteis
com o mais alto padrão de qualidade, para também oferecer pintos de corte com um grande
desempenho, excelência e qualidade, para melhor satisfazer os seus clientes. A visão da
Empresa XX é competir no mercado interno e externo com valor e comprometimento, sempre
caminhando com as evoluções do mercado e sem deixar de lado a preocupação com a
biosseguridade. Dentre os seus valores se encontra: Ética; Eficiência; Qualidade; Excelência;
Desenvolvimento e respeito ao capital humano. Para realizar uma análise e propor as
melhorias, definimos os problemas que são encontrados na gestão de pessoas da empresa.
Esses problemas são diversos e referente a várias áreas da empresa tanto administrativa
quanto produção. Recrutamento e seleção; Planejamento de carreira; Falta de fiscalização em
relação aos EPI's; Falta de valorização dos colaboradores; Empresa não possui incentivos e
benefícios; Não tem planejamento de cargos e salários; Gestão ruim Falha de comunicação
interna; Falta de investimentos e melhorias tecnológicas Como vimos durante o curso, o
recrutamento e seleção se apresentam como um processo que aciona uma contratação de um
novo profissional para uma determinada vaga, passando por etapas de entrevistas, testes, até
avaliar o candidato que atende aos requisitos para preencher a determinada vaga, e se ele está
alinhado com á cultura da organização observou várias vezes à necessidade do profissional de
RH, exercer sua função direta na contratação, usando suas habilidades em comunicação e
comportamento. Também o profissional fica responsável por atrair novos talentos, pois é ele
quem “vende” a empresa e a vaga. O plano de carreira é um programa implantado nas
empresas que têm como objetivo guiar o colaborador ao seu crescimento profissional, pelo fato
de o mesmo abranger um conjunto de caminhos bem definidos onde é possível seguir de
acordo com suas aptidões profissionais, ou melhores adaptações às atividades determinadas
no processo de cada empresa. A gestão de remuneração, de acordo com Chiavenato (2010, p.
279), “ é uma retribuição e recompensa dada ao colaborador conforme os serviços, resultados e
desempenhos prestados para uma organização ou empresa”.. Na visão de quem recebe deve
ser satisfatório para atender os gastos e para sustentar um padrão de vida admissível. Do lado
de quem paga deve assegurar um trabalhador satisfeito em sua ocupação. O conceito de
gestão de benefícios está ligado à visão das empresas, que busca oferecer outras formas de
remuneração a seus empregados, trazendo motivação para um melhoramento na produtividade
e retenção de talentos. Segurança no trabalho é uma ferramenta utilizada nas organizações,
com o objetivo de prevenir acidentes, e oferecer, seguridade aos empregados. Cada gestor, em
sua área de atuação, deve orientar fiscalizar garantindo que cumpram e atendam as políticas e
procedimentos necessários para a prevenção de acidentes.
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PROPOSTA DE MELHORIAS NA AREA DE GESTÃO DE PESSOAS  Ariane Fagundes
MENDES  Claudia Carolina Do Carmo ARAUJO  Joyce Lima Dos SANTOS  Nosso trabalho
inicialmente está baseado em melhorias para a empresa ABC visando dificuldades e problemas
encontrados diariamente pela equipe de recursos humanos. Sempre baseado nos conteúdos
aprendidos durante o curso, respeitando a cultura organizacional da empresa e o atual
momento econômico da mesma. Apresentamos a história da ABC sua missão, visão e valores.
Um pouco da História da empresa... Como tantos outros imigrantes que vieram ao Brasil em
busca da realização do sonho de liberdade, prosperidade e paz, Santo dedicou sua disposição,
seu tempo e seu esforço ao trabalho na lavoura. Na medida em que se obtia sucesso nas
colheitas, Santo viu também crescerem os desafios. O trabalho diário no campo já exigia o uso
de implementos agrícolas, cuja aquisição, no entanto, estava fora de suas possibilidades.
Usando as poucas ferramentas de que dispunha, mas valendo-se de sua força de vontade,
experiência e inventividade, Santo decide montar uma pequena oficina, dentro de sua
propriedade, para fabricar os equipamentos que precisava. A primeira criação de suas mãos foi
uma "grade de discos", então acionada por tração animal, peça que também trazia o valioso
auxílio de seus filhos na concepção e produção. A partir desta primeira grade, outros
implementos começaram a ser produzidos, ainda que de forma artesanal. A qualidade com que
eram produzidos e sua grande utilidade na lavoura fez com que os agricultores vizinhos
passassem a pedir para que a família produzisse em quantidade suficiente, a fim de que eles
também pudessem ser beneficiados com o uso dos implementos. Assim, em novembro de
1963, surge a empresa. Este foi o início de uma grande história de sucesso cuja evolução é
constante. Missão: Profissionalizar a ABC através da preparação e valorização das pessoas,
organizando e definindo com clareza procedimentos internos, para clientes e parceiros que
permitam antever e liderar modificações nas tendencias de mercado. Este processo será
baseado em: Gestão da inovação, técnica e administrativamente; Definição da imagem da
empresa; Contentamento dos clientes através do entendimento de suas necessidades;
Lucratividade da empresa; Sustentabilidade Social e Ambiental.  Visão: “Ser a mais eficiente
empresa de implementos agrícolas do Brasil, superando as expectativas do agronegócio.”  
Valores: Prazer; Criatividade; Competência; Cooperação dentro da equipe; Dinamismo;
Eficácia; Apoio aos clientes internos e externos; Inovação; Honestidade; Organização;
Pontualidade; Respeito as pessoas; Responsabilidade e humildade. Algumas de nossas ações
visam a motivação e valorização do colaborador. Outras melhorias na estrutura, visto que a
empresa teve um crescimento significativo em pouco tempo.  Atualização de sistema, pensando
em inovação, inclusive presente nos valores da empresa. Pensando na organização e
padronização de processos, propomos um sistema de auditoria interna. Também vale lembrar
que todos as melhorias propostas respeitam inclusive o atual momento da empresa, que
recentemente sofre mudanças na gestão.
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A escolha do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos foi feita através de análises críticas e pela
história única e escrupulosa que o artista Aleijadinho proporcionou, juntamente com o fundador
português Feliciano Mendes. Feliciano fundou a igreja por conta de uma promessa feita ao Bom
Jesus de Matosinhos, visto que este ficou doente depois de descobrir o ouro na região. Logo
após ser curado de sua doença, ele, como forma de agradecimento, fundou então o edifício.
Localizado em Congonhas – MG, o Santuário carrega consigo grande importância histórica e
arquitetônica, sendo que o estilo que permanece nessa edificação é o barroco e o rococó, os
quais nos trouxeram até aqui para exaltá-los e admirá-los. As esculturas relatam os últimos
passos de Cristo antes da crucificação, retratando um mo mento de extrema relevância
religiosa. A beleza dos estilos se entrelaçando constantemente no edifício, abrem os olhos
humanos para as cores claras e douradas do rococó, mas também as cores escuras que dão
ainda mais destaque ao dourado, simbolizando então a riqueza e o poder da igreja na época.
Os detalhes são de extrema relevância, visto que o exterior da igreja remete a “simplicidade” da
construção, contrastando com o interior rico e minuciosamente pensado para “servir um Deus”,
concentrando as esculturas, formas e o ouro. Alguns elementos trazem características e fazem
referência ao Santuário do Bom Jesus do Monte localizado em Braga, Portugal, como por
exemplo um dos elementos da fachada de Bom Jesus dos Matosinhos, a escada. O objetivo
principal do grupo é evidenciar a importância da arquitetura barroca e seus detalhes, visto que o
Santuário Bom Jesus de Matosinhos foi inscrito no Livro do Tombo de Belas Artes pelo Iphan,
em 1939, e também reconhecido como Patrimônio Cultural Mundial pela UNESCO, em 1985.
Com isso, a importância histórica também se confirma através de suas esculturas, feitas por um
dos nomes mais importantes da época que carrega o peso brasileiro da obra, Aleijadinho.
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Segundo Oliveira (2017, p.17) a consultoria simboliza, na esfera organizacional, o serviço de
assistência aos gestores ou proprietários da empresa, buscando assessorá-los no caminho
para a tomada de decisões estratégicas ligadas aos resultados da corporação. Ou seja, a
consultoria organizacional tem como principal objetivo estabelecer o melhor caminho a ser
percorrido pelas empresas para ultrapassarem os obstáculos enfrentados pela concorrência,
pelos riscos e pelas incertezas que habitam nesse ambiente. Quem faz a consultoria tem uma
visão externa e imparcial, ou seja, uma das maiores dificuldades de quem administra uma
empresa é, justamente, conseguir se afastar um pouco do centro de tantas atividades e rotinas
de trabalho para conseguir avaliar o cenário por uma perspectiva mais ampla. Além disso, não
tendo uma relação direta com o negócio e nem com as pessoas envolvidas, o especialista que
chega para ajudar uma empresa não tem motivos e nem vínculos firmados, tendo a capacidade
de ser isento em suas colocações. Esta posição de quem chega de fora e tem a capacidade de
avaliar friamente a situação, ajuda muito, tanto na hora de fazer um diagnóstico mais isento,
como também nos momentos de dar o retorno e os feedbacks necessários. Mais do que ajudar
a desenvolver projetos e tratar situações pontuais, uma consultoria profissional tem a
responsabilidade de ajudar os clientes a tomarem decisões de peso. Avaliando o contexto e
considerando os recursos disponíveis, as decisões apoiadas por uma consultoria são focadas
em manter a sustentabilidade do negócio e gerar mais possibilidades de melhoria dos
resultados, seja em curto, médio ou longo prazo. Sem a contratação de uma consultoria essas
mesmas decisões seriam tomadas de maneira totalmente independente pela empresa, o que
poderia ser prejudicial considerando a falta de um referencial externo. Uma pergunta que todos
os gestores/administradores deveriam se fazer é, ‘A minha empresa necessita de consultoria?’
Contratar uma consultoria é uma medida válida se a empresa tem um problema de ineficiência
que deseja resolver ou se tem uma oportunidade em vista que não sabe bem como aproveitar.
Na prática, qualquer empresa pode se beneficiar de uma consultoria, já que esse olhar de fora
traz insights importantes para o futuro do negócio. Assim, o consultor auxilia no diagnóstico do
negócio, identificando o que pode ser melhorado e o que deve mudar. O consultor, mesmo
atuando com a empresa, ele não é responsável por tomar a decisão a consultoria apenas
auxilia nesse processo. Existem vários tipos de consultorias em áreas de atuação diversas. Não
existe um padrão de frequência de encontros, de integrantes do processo e de duração do
plano de ação. O dono do negócio deve analisar as propostas de cada uma e escolher aquela
que lhe pareça mais adequada à realidade da sua empresa. De acordo com Campos (2016, p.
110) nada adianta a organização determinar sua especialidade e os pontos a serem
desenvolvidos na organização se não souber como aplicar. É possível mostrar como a empresa
pode usar suas vantagens para que efetivamente tenha um resultado satisfatório com os seus
clientes e vantagens competitivas de mercado utilizando a análise SWOT, Em resumo, a
Consultoria Empresarial é capaz de oferecer à empresa a solução que ela necessita para
reverter o quadro que se encontra. É um serviço que pode ser aplicado tanto quando a empresa
se encontra nos melhores quanto nos piores momentos.

Ê
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A ESCOLA ESTADUAL PROFA. DINAH LUCIA
BALESTRERO: PROJETO ARQUITETÔNICO E

SISTEMA CONSTRUTIVO ANALISADOS A PARTIR
DA REELABORAÇÃO DE SEUS DESENHOS.

SILVA, V.A. (AUTOR PRINCIPAL); CAPPELLO, NORA
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

PESQUISA: A Escola Estadual Profa. Dinah Lucia Balestrero: projeto arquitetônico e sistema
construtivo analisados a partir da reelaboração de seus desenhos. Resumo O presente trabalho
tem por objetivo elaborar uma leitura gráfica do projeto da Escola Estadual Profa. Dinah Lucia
Balestrero desenvolvido pelos arquitetos Sérgio Ferro, Rodrigo Lefrève e Flávio Império, como
parte da pesquisa “A Escola Estadual de Brotas, o Grupo Arquitetura Nova e os desafios da
pesquisa no século XXI” realizada pelo Grupo de Pesquisa Cidade, Arquitetura e Patrimônio. A
primeira etapa da pesquisa consistiu no levantamento bibliográfico, cujo objetivo foi a busca de
fontes de informação para pesquisa baseando-se em palavras-chave pré determinadas. O
aluno dedicou-se ao levantamento de fontes nos artigos acadêmicos do Google Acadêmico e
no Scielo. Organizou os resultados obtidos por palavras-chave, salvando os links relacionados
a cada busca e, quando possível, realizou o download dos PDFs disponibilizados. No final
dessa etapa, o arquivo word com a lista dos links foi anexado no Drive compartilhado com
grupo de pesquisa. Para a segunda parte da pesquisa foi realizado o levantamento iconográfico
e fotográfico em acervos digitais e o aluno, utilizando as palavras-chave como base da
pesquisa, realizou uma busca no acervo digital do Instituto Moreira Sales, busca essa que não
obteve resultados. Também foram feitas pesquisas em outras plataformas e destaca-se aqui o
vídeo/documentário disponibilizado na plataforma Youtube, que mostra a cidade de Brotas
numa época próxima a da construção da Escola Normal de Brotas. A terceira etapa do trabalho
dedicou-se à História Oral, através da participação do aluno em palestras, que orientaram sobre
a utilização história contada, e de entrevistas, que descreveram com muitos detalhes a Escola
em vários aspectos, desde a percepção dos espaços quanto os impactos causados e a
evolução do edifício no decorrer do tempo. A quarta etapa consiste na elaboração de uma
monografia com o tema “A Escola Estadual Profa. Dinah Lucia Balestrero: seu projeto
arquitetônico e seu sistema construtivo”. Para esta fase o aluno realizou a busca por desenhos
técnicos do projeto da Escola Normal de Brotas, para posteriormente elaborar o redesenho e a
análise do projeto. O acervo da FAU conta com diversas pranchas de projeto. Contudo as
peças em questão ainda não foram digitalizadas e o acesso a elas não foi possível em função
do atual contexto pandêmico. O aluno trabalhou então com base nos desenhos disponibilizados
na página virtual do Flávio Império para a elaboração dos redesenhos e realizou uma leitura
gráfica do projeto e uma maquete virtual para o melhor entendimento do mesmo. Paralelamente
foi também realizada uma leitura da edificação a partir dos vídeos e das fotos encontradas nas
pesquisas acima citadas, que mostrou a existência de diferenças substanciais entre o projeto e
a sua construção.
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ANÁLISE E SUGESTÕES DE MELHORIA PARA A
GESTÃO DE PESSOAS DA COMPANY GRÃO

ROSA EDMAR FRANCISCO (AUTOR PRINCIPAL); GALLO, R.
(ORIENTADOR) 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA – UNICEP Curso Gestão de Recursos
Humanos PROGRAMA INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR IV RESUMO DO CIC ROSA
EDMAR FRANCISCO RA: 5300431 Docente: Gallo Ana Rita SÃO CARLOS 2021 TITULO:
Análise e sugestões de melhoria para a Gestão de Pessoas da Company Grão A empresa
analisada foi a Company Grão e sua a trajetória da CG teve início em 1851, quando Léopold,
filho de um agricultor, ingressando na comercialização de grãos da França para a Suíça. No
Brasil, a empresa consolidou sua presença em 1942 com a aquisição do Comércio e Indústrias
Brasileiras (Coimbra). Por mais que toda empresa seja única em suas características e em seu
perfil de atuação, no mercado existem problemas que são comuns praticamente todas elas.
Resultados extraordinários só são possíveis se há uma clareza do estado atual, estado
desejado e prazo para alcançar os resultados esperados. Todo negócio de sucesso
fundamenta-se em um plano de ação traçado a partir de motivações, além de detalhamento de
como e quando pretendem chegar aos seus resultados almejados. Visto que na suas filiais há
sempre um responsável na área de segurança do trabalho para poder fiscalizar todo o processo
do trabalho de seus funcionário, desde a integração do funcionário até o treinamento, sempre
há o que propor de melhor para organização. Um dos pontos fracos estudados, nesta pesquisa,
é a falta de comunicação assertiva entre os colaboradores da empresa e os seus superiores
(líder, encarregado de departamento, coordenador), causando uma má comunicação das
atividades propostas para os funcionários. No alinhamento do que? é indispensável que haja
sinergia e integração entre os departamentos. Assim, todos somam esforços em direção a um
mesmo objetivo. É preciso manter o alinhamento entre todos os profissionais que fazem parte
da corporação, compartilhando as estratégias, metas e objetivos almejados. Existem diversas
formas para difundir a comunicação no ambiente organizacional, por exemplo: reuniões
mensais, endomarketing e, até mesmo, um blog interno, que disponibilize todas as informações
e acontecimentos relevantes, no que diz respeito à empresa, aos colaboradores. Os
profissionais almejam ascensão em suas carreiras, portanto, ter clareza a respeito das
possibilidades de crescimento é um fator determinante para manter a motivação, engajamento
e entrega plena dos colaboradores, já que eles são os grandes responsáveis por ajudar a
empresa a manter-se competitiva e atuante em seu mercado. A falta de reconhecimento, que
desagrada os funcionários da corporação acaba gerando a baixa qualidade dos serviços
executados, bem como as quebras dos materiais e a má utilização dos EPIS, quebras
excessivas das maquinas provocando acidentes de trabalho, gerando um alto índice de
atestados médicos resultando em um péssimo serviço. Por outro lado, uma das estratégias
mais eficazes para estimular a alta produtividade dos colaboradores, bem como diminuição
substancial do turnover, é a utilização de uma política de reconhecimento de desempenho. Todo
profissional almeja ascensão, portanto, ter clareza a respeito das possibilidades de crescimento
é um fator determinante para manter a motivação, engajamento e entrega plena dos
colaboradores, já que eles são os grandes responsáveis por ajudar a empresa a manter-se
competitiva e atuante em seu mercado.
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ARQUITETURA ESCOLAR, O FECE E AS
ESCOLAS DO GRUPO ARQUITETURA NOVA.
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O trabalho apresenta os resultados do estágio pesquisa realizado no âmbito do Grupo de
Pesquisa Cidade, Arquitetura e Patrimônio, como parte do projeto de pesquisa temático “A
Escola Estadual de Brotas, o Grupo Arquitetura Nova e os desafios da pesquisa no século XXI”.
Ao longo do primeiro semestre de 2021, além dos encontros remotos entre docentes, alunos e
convidados, o estágio se desenvolveu em quatro etapas. A primeira etapa consistiu na busca
de referências bibliográficas, na qual a aluna se dedicou especificamente à investigação de
teses e dissertações disponíveis em plataformas online, tendo como principal o Catálogo de
Teses e Dissertações CAPES. A busca resultou em vinte e dois títulos que abordam conteúdos
sobre a arquitetura escolar e os arquitetos do Grupo Arquitetura Nova (Flávio Império, Rodrigo
Lefèvre e Sergio Ferro). Na segunda etapa do estágio, dedicada a uma pesquisa iconográfica, a
aluna buscou o material iconográfico presente nos títulos levantados na fase anterior. Deste
material destacaram-se a dissertação “Arquitetura escolar pública paulista. Fundo Estadual de
Construções Escolares - FECE/1966-1976", de Mirela Geiger de Mello – que apresentou
fotografias das construções escolares do FECE –, além da dissertação “Rodrigo Brotero
Lefèvre: a construção da utopia”, de Humberto Pio Guimarães – que conta com desenhos
realizados pelo arquiteto sobre a Escola de Brotas. A terceira etapa da pesquisa do grupo tratou
sobre História Oral e contemplou a realização de entrevistas e questionários que buscaram
identificar a relação entre a escola, a população local e a cidade de Brotas-SP. Para a última
etapa da pesquisa, foi possível analisar com mais detalhes o material levantado de forma
coletiva, tendo como foco a investigação sobre informações da atuação do Grupo Arquitetura
Nova junto ao FECE, contidas especialmente nas dissertações e teses identificadas, além de
artigos e livros levantados pelo grupo, como o livro “Arquitetura Escolar Paulista – Anos 1950 e
1960”, também de autoria de Mirela Geiger. O FECE, criado nos anos 1960, tinha a
responsabilidade de projetar, edificar, revisar e preservar a rede estadual de ensino. Com a
contribuição de cerca de 230 arquitetos, construiu centenas de escolas, das quais os arquitetos
do FECE projetaram aproximadamente um terço, muitas vezes seguindo projetos padrões. Os
arquitetos do Grupo Arquitetura Nova, de maneira coletiva ou individualmente, projetaram oito
estabelecimentos de ensino no âmbito do FECE, tendo destaque a proposição de um sistema
construtivo com coberturas em abóbadas. Alguns desses projetos não foram construídos,
enquanto outros foram edificados de maneira distinta do projeto original. Apenas a Escola
Estadual Dinah Lucia Balestrero, também chamada de Escola Normal de Brotas, foi construída
seguindo a proposta de cobertura em abóbadas. O aprofundamento da investigação acerca do
conjunto dos oito projetos e suas relações nos contextos das cidades em que foram
construídos, poderão contribuir para a compreensão acerca da produção do Grupo Arquitetura
Nova junto ao FECE, mas sobretudo refletir sobre o papel, talvez singular, da Escola de Brotas
no contexto do FECE e ainda da chamada “difusão da arquitetura moderna brasileira” no
interior do Estado de São Paulo.
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A WORLDLINK é uma integradora de sistemas eletrônicos de segurança, automação e gestão
de dados do Grupo GREAT, que fornece desde soluções simples destinadas a proteção das
pessoas e ativos da organização, até soluções complexas desenhadas especificamente para
seus clientes em função de suas particularidades específicas. A empresa surgiu da fusão das
empresas HERELINK e WORLDTEX e atua em todo o território nacional. Através dos
questionamentos sobre toda a estrutura e processos da empresa, diagnosticamos situações
que sugerem inicialmente a necessidade de uma pesquisa de clima organizacional. A maneira
mais adequada para medir o nível de satisfação e o clima da empresa é a pesquisa de clima.
Devido a situação da fusão entre as empresas, falhas na Gestão de Recursos Humanos foram
observadas e precisarão ser trabalhadas. As empresas que fizeram parte da fusão não
conservam, essencialmente, a mesma cultura organizacional. Certamente, não se tratou de um
processo fácil para os funcionários das empresas incorporadas se adaptarem à uma recém
criada cultura, mas o fato é que em cada uma, haviam fatores como costumes, políticas,
valores, modo de trabalho, personalidades e percepções distintas, sendo preciso um
alinhamento cultural e profissional, o que justifica a necessidade de uma pesquisa de clima
organizacional. As questões abordadas na pesquisa de clima serão sobre a satisfação dos
funcionários, políticas de RH, comunicação interna, benefícios, condições de trabalho,
reconhecimento de desempenho, gestão de carreira, entre outras. Será uma forma de se
conseguir um diagnóstico realista sobre as opiniões dos colaboradores e perceber o clima
organizacional, buscando primeiramente a solução e menos a origem dos problemas. Uma das
maneiras pelas quais as organizações alcançam bons resultados é através da padronização
dos processos, o que não acontece na WORLDLINK no que se refere a assistência técnica dos
serviços prestados em cada uma das unidades. Cada regional atende clientes em todo território
nacional e verificamos que não há uma padronização quanto às informações prestadas, prazos
e coberturas assistenciais pós venda. Entendemos que padrão é um compromisso que não
deve ser determinado unicamente por cada regional da organização, mas em conjunto com
todos os envolvidos no processo de tratativas técnicas e estratégicas. Podemos considerar
então, que criar um sistema de padronização de procedimentos irá determinar uma sistemática
de ações uniformes e levará ao domínio do processo de forma geral, pois todas as ações
necessárias ao atingimento das metas (gerais e regionais) do processo, serão de conhecimento
de todos os envolvidos e estarão acordadas entre eles. A necessidade da padronização dos
processos, por sua vez, levará à necessidade de um programa de treinamento para essa
aplicação. Se cada regional fizer o trabalho do jeito que achar melhor, a empresa sofrerá com
inconsistência e estará mais suscetível a falhas. Outro aspecto importante que envolve a
WORLDLINK é que a empresa ainda não possui um planejamento de carreira e/ou gestão por
competência que define o caminho que cada funcionário irá percorrer dentro da organização,
determinando as competências necessárias para cada posição hierárquica, qual a expectativa
da empresa e também dos profissionais em relação às suas funções. Isso servirá como um
direcionamento para o crescimento e aprimoramento tanto dos profissionais quanto da
empresa, favorecendo a todos.
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DE OURO PRETO.
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O tema sobre o tombamento de Ouro Preto foi escolhido pelo grupo devido ao interesse
histórico e, em especial, à formação do Brasil e da cidade mineira. Nesse viés, a pesquisa foi
baseada em torno do questionamento: como foi o processo para que Ouro Preto recebesse o
título de primeira cidade brasileira declarada Monumento Nacional? Com isso, o estudo analisa
decretos e processos de oficialização da cidade como monumento Nacional tombado pela
UNESCO. Além disso, o presente documento também analisa a dualidade do Patrimônio, dada
a presença do Grande Hotel de Ouro Preto, projetado pelo modernista Oscar Niemeyer. Com as
declarações oficiais obtidas, foi possível identificar que a oficialização do tombamento teve
início nos anos 30, em prol à preservação do urbanismo colonial. Tais escritos foram registrados
em 1938, no Livro do Tombo das Belas Artes, o fato de Ouro Preto possuir, naquele tempo,
grande valor artístico expresso nas construções barrocas e coloniais garantiu sua marca na
obra mencionada, todavia, foi apenas em 1986 que a urbe passou a estar no Livro do Tombo
Histórico e para o Livro do Tombo Arqueológico. O Grande Hotel de Ouro Preto foi erguido em
1937, por ordem do Governo Estadual de Minas Gerais, para hospedar o grande fluxo de
turistas que a cidade trazia desde que havia sido redescoberta pelos intelectuais modernistas. A
primeira proposta para o hotel apresentava um conceito neocolonial, mas foi dispensado, pois
poderia passar uma impressão errônea aos pouco conhecedores do verdadeiro estilo colonial.
Por esse motivo, Oscar Niemeyer ficou encarregado do projeto, perfeitamente elaborado a
partir dos processos construtivos modernos, sem preocupar-se com a aparência das antigas
edificações ao redor, ou em criar algo uniforme à proposta original da cidade, antagonizando
diretamente com os projetos de Carlos Leão, a quem primeiramente foi designada a obra. Em
síntese, Niemeyer buscou agregar em seu projeto, à sua maneira, algumas características do
estilo colonial buscando harmonizar e tornar mais sútil a transição das construções antigas para
essa grande construção moderna.
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O trabalho apresenta os resultados das atividades desenvolvidas no primeiro semestre de 2021
na disciplina Programa Integrado Multidisciplinar V (PIM V) do Curso de Arquitetura e
Urbanismo do UNICEP. O conteúdo programático do semestre esteve voltado para o estudo
sobre edificações de uso coletivo, em específico para o público da terceira idade, considerando
o contexto da pandemia COVID-19, além de questões referentes à acessibilidade, desenho
universal e representação gráfica projetual. Nesse sentido, buscou dar subsídios para a
reflexão da necessidade de se projetar ambientes agradáveis e com a infraestrutura necessária
para atender as demandas do público em questão, buscando integrar os conhecimentos das
diferentes disciplinas do semestre. A primeira etapa consistiu na leitura e discussão de textos
recentes que abordam as consequências da pandemia nos edifícios coletivos e voltados à
saúde, além da reflexão sobre o Estatuto do Idoso. Estão incluídos na Lei nº 10.741 o direito à
saúde, direito a uma boa qualidade de vida, direito à segurança, a capacidade e liberdade de ir
e vir e também o direito a poder contar com uma aposentadoria. Tomar conhecimento sobre as
políticas públicas para o idoso foi importante para prosseguir com as atividades de maneira
mais crítica, uma vez que alguns dos pontos citados no estatuto são naturalizados de maneira
incompleta, fazendo com que esses mesmos direitos possam ser negados para idosos
vulneráveis sob um falso pretexto de que se tornaram incapazes por conta da idade. Esta
reflexão foi especificamente produtiva para a disciplina Projeto Arquitetônico e Urbanístico V, na
qual foi desenvolvido o projeto arquitetônico de um Centro de Acolhimento ao Idoso. A
discussão sobre o tema das Instituições de Longa Permanência para Idosos foi abordada
também a partir de projetos e publicações em periódicos que apresentam soluções voltadas
para edificações de uso coletivo e para a arquitetura hospitalar. O contexto da pandemia
reforçou a necessidade de adequação dos espaços e rotinas em edifícios de uso coletivo, o que
se revela com maior importância nos edifícios que abrigam os idosos, mais vulneráveis ao
agravamento da COVID-19 e outras doenças infecciosas. As publicações recentes e a revisão
sobre estratégias bioclimáticas trabalhadas nas disciplinas de Conforto Ambiental buscaram
munir os alunos de conhecimentos acerca das soluções para ventilar, iluminar e proteger
ambientes internos. Paralelo a essas discussões, foram analisados graficamente projetos de
referência internacionais e nacionais, de maneira a configurar um repertório projetual amplo.
Num segundo momento a disciplina PIM V tratou sobre a importância do desenho universal e
sobre a ABNT NBR 9050, atualizada em 2020, e que trata sobre acessibilidade. Além das
necessidades de adequações dos espaços, a norma indica as simbologias para tornar
acessível o entendimento de determinados elementos, não demandando conhecimentos
prévios ou técnicos para serem decifrados. Como trabalho final da disciplina foi desenvolvido
um portfólio, no qual foi possível apresentar o conteúdo trabalhado pelas disciplinas do
semestre, num processo de ressignificação que contribuiu ainda para o exercício de
diagramação. Além das disciplinas do semestre, as atividades desenvolvidas na disciplina PIM



V certamente contribuirão para os próximos semestre da graduação e para a profissão de
arquiteto e urbanista.
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O objetivo do trabalho é pontuar alguns problemas e propor soluções cabíveis para ajudar a
organização. A Empresa em questão se chama MID Brasil e é do ramo de imóveis, está no
mercado há mais de 40 anos, atuando em território nacional. As informações foram coletadas a
partir de uma colaboradora que faz parte do grupo de estudos da disciplina PIM IV do Curso de
Gestão de RH da UNICEP. Problemas a serem resolvidos: O salário está defasado, mas a
empresa possui um clima organizacional bom. Falta treinamentos na empresa, pois eles não
fornecem cursos para o desenvolvimento. Também relatam a dificuldade de crescimento, na
qual vários colaboradores ficam estagnados e não têm a oportunidade de subir de cargo.
Possíveis resoluções para esses problemas: v É muito importante a interação entre os
colaboradores e líderes, se há respeito, uma boa comunicação e um bom relacionamento, isso
reflete nas ideias, planejamentos e nas tomadas de decisões e faz com que organização esteja
alinhada e constitui um suporte para um clima organizacional agradável e um líder que
demonstra capacidade traz confiança a seus liderados. (CHIAVENATO, 1994). A motivação de
cada indivíduo depende da situação e de suas necessidades. Uma melhor integração entre o
sistema e o indivíduo deverá ocorrer com a criação de climas organizacionais que atendam às
necessidades pessoais e as de caráter institucionais. Isto trará efeitos significativos na
motivação e satisfação individual que, por si, geram uma melhor realização das tarefas e
alcance dos objetivos organizacionais. A delegação, ao delegar obrigações e demonstrar
confiança a equipe se empenham e conseguem se destacar (CHIAVENATO, 2009). A empresa
tem várias possibilidades de benefícios, tem também o sistema funcional de remuneração
usado, atualmente, por muitas empresas dividido em uma parte do salário fixo e a outra parte
variável. v Após todas as novas contratações você deve investir no desenvolvimento
profissional, criar um bom plano de treinamento e desenvolvimento, supervisionar toda equipe e
auxiliar no que for necessário. Gerar um plano de carreira, para que assim todos os
colaboradores possam não apenas alçar novos cargos, mas adquirir novos aprendizados e
conhecimentos. Dedicar algum tempo para orientar e treinar seus colaboradores requer
comprometimento, pois uma equipe bem qualificada e desenvolvida indica uma boa gestão de
pessoas. v A gestão de pessoas é um processo que visa maximizar o potencial humano dentro
da empresa. Por meio de ações específicas ela desenvolverá nos funcionários habilidades
necessárias para execução das tarefas esperadas, atuando em nível operacional e garantindo
que todos estarão em cargos e funções aos quais tenham capacidade de execução e atuação
em alto nível. Ela atuará para manter o funcionário engajado, o que por consequência poderá
contribuir para um bem-estar pessoal e empresarial. Na empresa MID, detectamos que os
funcionários estavam desmotivados pela falta de definição de cargos, com baixa perspectiva de
crescimento, alguns buscavam outras alternativas, fazendo com que a empresa perdesse
ótimos profissionais. Para resolver esse problema, pensamos em alguns tópicos que serão
desenvolvidos ao longo da pesquisa: • Identificação do cargo • Competências
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(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O texto apresenta os resultados da pesquisa de mesmo título, realizada no âmbito do Centro
Universitário Central Paulista (UNICEP), que registrou diversas residências modernas da cidade
de São Carlos-SP, projetadas entre os anos 1940 e 1970, num contexto de “difusão” da
chamada “arquitetura moderna brasileira”. Justificou-se não somente pelo valor da produção
moderna para a cidade e para o país, mas sobretudo pelo estado de descaso com a
preservação deste patrimônio arquitetônico. Apesar da cidade abrigar um dos primeiros
programas de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, responsável por várias pesquisas
sobre a produção moderna do país desde a década de 1990, não foram identificados estudos
que tenham se dedicado à temática específica da produção residencial moderna na cidade. Nos
últimos anos, assim como ocorre em outras cidades, São Carlos vem passando por
transformações expressivas em sua área central, com a substituição de antigas residências por
estabelecimentos comerciais, de serviços e edifícios residenciais multifamiliares. Mesmo com
os incentivos da Fundação Pró-Memória de São Carlos na preservação do patrimônio, a
produção moderna ainda é pouco reconhecida e alguns imóveis já foram demolidos ou
descaracterizados. Em virtude do acentuado processo de transformação, a pesquisa propôs
como objetivo inicial o mapeamento da produção, com a identificação de imóveis cujas
informações foram buscadas junto ao Serviços Integrados do Município (SIM) e à Fundação
Pró-Memória. Paralelamente, foi realizado um levantamento fotográfico das residências pré-
selecionadas, com verificação de possíveis transformações através de fotografias disponíveis
no Google Street View e no acervo iconográfico da Fundação. Para a sistematização dos dados
levantados, as imagens foram organizadas de modo a estarem referenciadas em planilhas do
Excel e os imóveis foram identificados em um mapa personalizado do Google. Para ampliar o
potencial de análise da produção, algumas residências do conjunto catalogado foram
apreciadas, tendo sido selecionado como estudo de caso a residência Jesus Silva, projetada
pelo arquiteto Luiz Gastão de Castro Lima em 1967, e que ainda preservava boa parte das
características originais quando do início da pesquisa. Para o registro do exemplar foi realizada
a modelagem do projeto original em software de representação gráfica digital, auxiliando na
análise gráfica do projeto e promovendo uma interface entre as diferentes disciplinas da
graduação em Arquitetura e Urbanismo. No decorrer da pesquisa, o imóvel passou por uma
reforma e readequação para abrigar um novo uso, o que modificou significativamente a sua
composição. De maneira específica, o registro contribuiu tanto para a compreensão do projeto e
da produção do arquiteto Castro Lima, como também para a preservação da memória edificada.
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AS DIFERENÇAS DE SEGURANÇA ENTRE
SERVIDORES DE DADOS ON CLOUD E ON

PREMISE

GOUVEIA, W.R. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Os benefícios do armazenamento de dados em Nuvem são muitos dentre eles a
descentralização dos dados em um único servidor, podendo alocar e replicar esses dados em
mais de uma região afastada uma da outra. Conforme a ISO/IEC 27002:2013: “convém que
sejam adotados controles para minimizar o risco de ameaças físicas potenciais e ambientais,
como furto, incêndio, explosivos, fumaça, água (ou falha do suprimento de água), poeira,
vibração, efeitos químicos, interferência com o suprimento de energia elétrica, interferência com
as comunicações, radiação eletromagnética e vandalismo;”. Fora isso toda a manutenção física
é feita pela empresa que detém o produto de cloud e não pelo cliente que irá usar o serviço,
isso simplifica e muito a sustentação dos sistemas. Toda a segurança dentro da cloud é de
responsabilidade da empresa que providencia esse serviço, sendo assim o cliente apenas se
encarrega de configurar permissões/roles. O intuito da nossa pesquisa é apresentar por meio
de comparação as diferenças físicas e financeiras nos processos de segurança e cyber-
segurança entre servidores de dados on Premise (servidores locais) e on Cloud (servidores em
nuvem). Exemplificando quais são as soluções mais adequada conforme o perfil de utilização
de cada empreendimento, vamos enfatizar as pequenas e médias empresas, por intermédio do
grande crescimento e popularização das ferramentas on Cloud os empreendedores de pequeno
porte apresentam resistência em fazer a migração dos dados para nuvem, mas o modelo de
responsabilidade deixa evidente que o cliente também tem suas próprias responsabilidades:
"Os clientes devem examinar cuidadosamente os serviços que escolherem pois, suas
respectivas responsabilidades variam de acordo com os serviços utilizados; a integração
desses serviços ao seu ambiente de TI e as leis e regulamentos aplicáveis. A natureza dessas
responsabilidades compartilhadas também oferece a flexibilidade e o controle do cliente
necessários para a implantação”.
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AS VULNERABILIDADES NAS TECNOLOGIAS DE
COMPUTAÇÃO EM NUVEM
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As informações de uma empresa ou pessoa física, é considerada um dos bens mais preciosos.
Sendo assim, há uma grande exigência quando o assunto é segurança nos serviços de
computação em nuvem, onde atualmente, com tanta facilidade e popularidade em obter esse
serviço, ainda sim estamos sujeitos a perda ou vazamento de dados confidenciais. Diante
disso, é importante que o usuário estude a plataforma onde pretende contratar esse tipo de
armazenamento. Normalmente, os ciberataques e perda de dados estão relacionados a
vulnerabilidades como falhas no código-fonte, erros de configuração e até mesmo brechas nas
políticas de segurança. Tendo isso em vista, o trabalho elaborado realiza uma pesquisa que tem
por objetivo analisar os pontos importantes que devem ser considerados ao contratar um
serviço de nuvem, visto que o benefício de uma plataforma completamente em nuvem que se
mantenha atualizada e que permita o cliente expandir seu servidor, quando e como quiser.
Procurando assim, esclarecer dúvidas a respeito de infraestrutura, segurança e principalmente
o planejamento necessário do que realmente será virtualizado para a nuvem. Para que fosse
realizado tal estudo, foram usufruídos diversos conteúdos bibliográficos sobre o assunto e feito
uma comparação geral entre os alguns provedores desse serviço, onde foram considerados os
planos e preços que cada um oferece aos seus clientes. Realizado a pesquisa, foi possível
identificar itens essenciais que devem ser considerados indispensáveis na hora de contratar
essa função, já que os pontos explorados podem gerar uma certa vulnerabilidade quando o
assunto é armazenamento de dados valiosos. Entende-se que é plausível a compreensão dos
termos de utilização e políticas de segurança das empresas em respeito a utilização dos seus
serviços. Dessa maneira, aconselha-se que este trabalho seja um guia para os usuários da
tecnologia que desejam obter maior percepção a respeito de proteção de arquivos em nuvem,
mantendo-os sob controle e segurança.
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Observando o cenário quantitativo nacional de portadores de deficiência visual (PCD), é
possível observar que em 2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), 0,3% da população são cegos e 3,3% deficientes visuais, ou seja, cerca de 7 milhões
de Brasileiros, segundo os valores da época. Além disso, no ano de 2020 a Organização
Mundial da Saúde (OMS) publicou um relatório onde estima que no mundo haja 36 milhões de
cegos e 246 milhões de deficientes visuais. Atualmente, os equipamentos, aplicativos e
softwares vêm dando mais autonomia as pessoas. No momento atual existem tecnologias
assistiva que podem beneficiar portadores de deficiência visual promovendo a inclusão social. É
fato que essas tecnologias desempenham um papel fundamental para os deficientes visuais
permitindo-lhes desempenhar tarefas que seriam praticamente impossíveis sem o auxílio
apropriado. Em consequência destes fatores surgiu à ideia da realização do projeto para
criação de uma caneca para deficientes visuais, a fim de melhor a autonomia destas pessoas.
O sistema se baseia no operador saber o momento exato de parar o enchimento da caneca
sem deixá-la transbordar. Foi notado que esses indivíduos tendem a decorar o peso do copo
vazio e depois cheio, além disso, também utilizam copos finos para que seja possível sentir
pelo tato a troca de temperatura quando o liquido atinge certo e há indivíduos que colocam o
dedo para não transbordar. As duas primeiras opções são bem limitadas por conta da falta de
precisão e a última, apesar de pratica, não é muito higiênica e possibilita acidentes físicos dado
que, o usuário pode se queimar com líquidos quentes como chá e café. Ante o exposto, foi
elaborado o projeto desta caneca que contará com sensores de nível (baixo, médio e alto) para
o operador ter mais liberdade na escolha da quantidade de líquidos. Além disso, o nível será
indicado através de vibrações causadas na alça da caneca através de um motor de vibração.
Ela também contará com um sistema de carregamento indutivo onde não será necessária a
utilização de cabos para ser recarregada.
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Quando falamos de jogos digitais, podemos classificá-los quanto ao número de jogadores:
singleplayer ou multiplayer. Os jogos singleplayer são aqueles em que apenas um jogador
participa do jogo, enquanto os jogos multiplayer envolvem dois ou mais jogadores. Em um jogo
multiplayer, cada jogador possui a sua própria visão de estado do jogo, e esta deve ser o mais
semelhante possível à visão dos demais jogadores. Para que os jogadores possam interagir, é
necessário que os jogos estejam conectados a uma rede, que precisa de requisitos básicos
para seu funcionamento. É possível relacionar os requisitos dos jogos multiplayer de acordo
com os ambientes virtuais distribuídos, sendo alguns deles: Taxas rápidas de atualização do
jogo; Latência máxima; Tratamento de múltiplos dispositivos de Entrada/Saída; Representação
realista do jogo; Distribuição dos dados a longa distância; Suporte aos recursos
computacionais; Estabilidade, entre outros. O objetivo do presente trabalho é discutir os pontos
negativos e positivos do uso de servidores nos jogos digitais. A metodologia adotada para
atingir nosso objetivo a será a pesquisa de levantamento mais conhecida como pesquisa
descritiva com usuários de jogos digitais e programadores de servidores. Num jogo multiplayer,
a distância que as informações estão percorrendo entre servidores influenciará no andamento e
na qualidade do jogo, ainda mais que o percurso pode causar efeitos de lentidão e travamentos
para diversos jogadores. Além desse contratempo de conexão, existe também a questão da
alta latência, conhecida pelos gamers como “ping”. A latência elevada é um problema que
provoca atrasos nos jogos, o tempo que um pacote de dados leva para alcançar o servidor e
voltar para o remetente é bastante elevado. Desse modo, quanto menor for o registro de
latência, melhor será o carregamento do game. Isso serve para que não ocorram possíveis
quedas de conexão .Concluímos que com o número de usuários de jogos multiplayer tende a
ser grande, uma largura de banda alta continua sendo requisito necessário, para que assim
dificulte a imparcialidade que a alta latência e outros problemas possam oferecer aos jogos que
navegam através dos servidores .
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SENSOR DE MOVIMENTO E REDES NEURAIS:
APLICAÇÃO EM SISTEMAS DE SEGURANÇA VIA
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LAÍS MARCHI (AUTOR PRINCIPAL); GABRIEL MIRA (CO-AUTOR);
FELIPE.F. TERRONI (CO-AUTOR); GOUVEIA, W.R. (ORIENTADOR)

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A presença da violência urbana é um tormento frequente na vida do brasileiro, que das mais
variadas maneiras tenta manter-se seguro contra tais agressões. Pegando como exemplo a
pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos sobre Segurança e Política Criminal, pode-se ver
um reflexo desse problema na grandiosa capital do Rio de Janeiro, uma referente cidade dentro
e fora do país. A metodologia do estudo foi a partir de entrevistas com os moradores e o
resultado demonstrou ser bem claro: a maioria dos cariocas apresentam uma preocupação
classificada como grande ou muito grande em relação a violência, além de julgarem a situação
pior do que como era a seis meses antes de entrevistados e, ainda, mais da metade acredita
que a situação irá se manter ou piorar nos próximos seis meses seguintes. Um dos problemas
nesse quesito é a invasão de propriedade privada, acontecimento que pode acarretar em mais
hostilidades e prejuízos diversos, como perda de bens materiais ou brutalidades físicas, além
de trazer a sensação de desconforto e insegurança constante para o proprietário. Diante disso,
a solução proposta, baseado em livros e artigos científicos das respectivas áreas de redes
neurais e segurança eletrônica, se encontra em um sistema de vigilância composto por um
sensor de movimento por rádio frequência, justaposto a uma câmera de rede que, a partir do
resultado de uma série de análises, notificam o usuário de uma possível invasão. A integração
desse aparelho com um servidor propõe uma área abrangente de alerta, visto que se tiver
acesso a rede será possível monitorar a segurança do local. Quando identificado movimento
em situações inesperadas, é primeiro eliminada a possibilidade de alarmes falsos como gatos,
pássaros ou outros movimentos que não apresentam perigo. Caso contrário, os poucos
segundos economizados pela notificação ao ser notada a intrusão podem ser cruciais para
suavizar seu impacto.
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Com o passar de várias décadas a tecnologia foi evoluindo exponencialmente a cada ano e
graças a isso foram surgindo novos produtos, serviços e trabalhos entre outras várias coisas,
um desses serviços criados foi o amazon aws, que é uma plataforma de nuvem que possui
milhares de servidores espalhado pelo mundo inteiro, dentro do amazon aws possui o AWS
Data Sync que é um serviço de transferência de dados online, ele é capaz de otimizar e
monitorar os dados em tempo real servindo para melhorar e simplificar a vida e a performance
dos usuários. Mas devido à realização de uma grande quantidade de processos ao mesmo
tempo, existe uma pequena possibilidade de uma ocorrência de sobrecarga no sistema
podendo deixa-lo lento e pesado durante o processo, podendo dar erro, cancelar ou corromper
os arquivos. O nosso objetivo é não deixar que esses tipos de erros acontecem, e para isso
vamos estabelecer uma conexão melhor entre o local de origem e seu destino final, e fazer que
tenham uma grande compatibilidade, e que a banda larga não cause nenhum tipo de
interferência no processo. E vamos fazer isso primeiramente através de pesquisas
bibliográficas por matérias que já foram publicados na internet e até livros ou artigos que
estejam disponíveis para consultas ou visualização. Os resultados que esperamos ter para esse
trabalho é que não aconteça nenhum tipo de erro como perda de dados na hora da
transferência, evitar cancelamentos desnecessário durante o envio ou até mesmo na hora da
monitoração, e que a monitoração seja possível ver o erro que esteja acontecendo e consertar
ou reportar na hora. Concluímos que por meio de várias pesquisas e personalizações e que
seja possível resolver esses problemas com facilidade na hora, que podem ocorrer durante as
execuções dos seus serviços, e assim resolvendo problema de forma rápida e fácil para manter
a qualidade e disponibilidade dos serviços.
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Alguns dos problemas que enfrentamos nesta nova era digital são as limitações de
armazenamento e acesso aos arquivos guardados em um hardware local. Geralmente quando
um usuário precisa armazenar dados que excedem a limitação de espaço do seu dispositivo,
ele recorre às duas alternativas mais simples e intuitivas para resolver este problema. Sendo
elas: deletar arquivos menos importantes ou buscar adquirir novas formas de armazenar dados.
Em relação ao acesso de arquivos guardados em um dispositivo local, existe uma grande
limitação quando necessitamos utiliza-los em outros aparelhos. Muitas vezes quando é
necessário transferir grandes arquivos, tem que ser por intermédio de uma unidade de
armazenamento física (como hds-externos ou pendrives) que acabam sendo caros e são
facilmente submetidos a diversos problemas como: perda da unidade, corrompimento dos
dados durante as transferências e danos causados por fatores externos como: mal utilização ou
avarias físicas/químicas. Baseando-se nesses problemas uma solução que vem ganhando
forças durante esses anos, sendo a utilização de sistemas em nuvem. Quando falamos em
computação em nuvem também conhecido como “cloud computing”, o armazenamento em
nuvem é uma forma de armazenamento que pode guardar sistemas e dados em qualquer
dispositivo e serem acessados remotamente através da internet. Para utilizar esta ferramenta
existem duas formas, sendo elas: criando servidores em qualquer dispositivo com acesso à
internet através de softwares específicos ou contratando serviços de empresas que hospedam
tais sistemas com um alto custo-benefício. O objetivo do presente trabalho é apresentar
soluções para as limitações encontradas atualmente em hardwares por meio de sistemas em
nuvem. Na metodologia adotada iremos criar um sistema em nuvem para comparar com os
hardwares atuais e dessa maneira apresentar as vantagens de se utilizar esta ferramenta e
como utiliza-la para suprir as limitações encontradas. Podemos dizer que este método inovador
de gerenciamento de dados consegue resolver os problemas antes citados de formas simples
quando falamos em contratar serviços especializados. No caso da limitação por espaço no
hardware, a nuvem tem a possibilidade de melhorar o armazenamento por um custo mais
acessível e dessa forma evitando a sobrecarga nos dispositivos. Já no problema de acesso aos
dados em um dispositivo local, quando utilizamos o armazenamento em “cloud computing”
basta ter acesso a internet e dessa forma todos os arquivos que estão armazenados podem ser
acessados a partir de qualquer outro dispositivo que também tenha acesso a internet. Desta
forma podemos concluir que computação em nuvem vem ganhando cada vez mais espaço nos
meios digitais, pois além de superar limitações está conseguindo conectar cada vez mais o
mundo. Alguns exemplos de como esse sistema tem sido tão vantajoso para a população atual,
são as soluções que ele vem proporcionando para problemas que antes não tinham respostas
tão viáveis como as que ele proporcionou.
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Com um cenário atual tão globalizado, fortemente marcado pela rapidez, inovação e incertezas,
as organizações sofrem com os impactos internos e externos ¬que, respectivamente,
influenciam, direta ou indiretamente, na funcionalidade de suas atividades e,
consequentemente, na lucratividade. A consultoria empresarial se torna, a cada dia, mais
interessante para esses empresários. De acordo com Greinner e Metzger (1983), Consultoria
Organizacional é um serviço desenvolvido para que pessoas, especialmente treinadas e
qualificadas, possam ajudar organizações de forma objetiva, com o intuito de analisar e
identificar os problemas administrativos presentes e, a partir disso, recomendar soluções, e
quando aceitas, ajudar na implementação delas. Essa pesquisa tem como objetivo geral
analisar como os processos de uma consultoria podem ajudar no desenvolvimento de uma
organização do setor educacional. Estudos feitos pelo SEBRAE (2019), relatam que quando os
empresários possuem ausência de alguma habilidade ou ferramenta, acarreta falhas que
podem colocar em risco o negócio como um todo, assim, a procura por profissionais do
mercado de consultoria tende a ser alta. Neste presente trabalho será descrito um estudo de
caso no qual haverá desenvoltura, através da consultoria, para uma escola de idiomas, fundada
em agosto de 2011, que oferece desde o início de suas atividades os cursos de alemão, inglês,
francês e espanhol, em três diferentes modelos de aulas, ministradas em turmas reduzidas,
podendo ter de três até seis alunos, duplas ou aulas particulares. Um estudo muitas das vezes
é sustentado pela sua importância e relevância apresentada na sociedade atual. A consultoria
organizacional se tornou significativa nos dias de hoje, visto que este tema pode favorecer na
gestão de toda uma organização. Para maior compreensão deste embasamento teórico, a
pesquisa apresenta uma estrutura baseada em pesquisa qualitativa, com uso das técnicas de
pesquisa bibliográfica e estudo de caso, na qual será analisada a escola de idiomas. Existem
ferramentas organizacionais que poderão ser utilizadas para aplicação de melhorias dentro da
empresa supracitada, por exemplo, a Matriz SWOT, Programa 5S, 5W2H, Ciclo PDCA e
Diagrama de Ishikawa, que serão descritas ao decorrer dessa análise.
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O presente estudo tem como objetivo demostrar a importância de a utilização da consultoria
empresarial como instrumento estratégico de desenvolvimento no mercado atual. Observa-se,
no entanto, que as micro e pequenas empresas utilizam-se pouco deste serviço, existindo
inclusive pouca bibliografia acerca da consultoria com foco nas empresas deste porte, apesar
da importância das empresas deste segmento na economia brasileira. O consultor empresarial
faz a identificação dos problemas existentes, faz o diagnóstico e o relata para os gestores para
que em conjunto tomem a decisão mais propícia para a empresa. Já o mercado é competitivo e
dinâmico, onde a concorrência é cada vez maior e acirrada, a consultoria atua no apoio as
decisões empresariais, organizando os processos e as estratégias mercadológicas, procurando
sempre um diferencial competitivo para as organizações se destacarem no mercado. O intuito
desse estudo é expor os serviços prestados por empresas de consultoria empresarial, que é
realizado por um ou mais consultores, fornecer através de pesquisas e visitas, um
conhecimento mais amplo sobre as características particulares do negócio, de modo que a
partir de levantamentos bibliográficos, poderemos identificar as necessidades do ramo, através
da análise SWOT sendo um recurso utilizado para fazer estudos nos diversos tipos de cenários,
sendo possível realizar a capacitação de fazer um planejamento estratégico e uma gestão
eficiente dentro das organizações, trazendo desse estudo as forças e fraquezas da
organização. Esse artigo tem como embasamento um estudo de caso qualitativo no ramo da
prestação de serviços terceirizados, com caráter exploratório para a coleta de informações.
Assim este estudo servira para esclarecer como a consultoria empresarial pode agregar valor
para as pequenas empresas apoiando seu crescimento de forma organizada, sugerindo ações,
definindo estratégias e traçando forças para melhorar de forma exponencial seu desempenho
no mercado.
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Neste trabalho, pretende-se analisar como o processo de consultoria exerce auxílio para às
organizações que atualmente vivenciam um cenário muito globalizado, fortemente marcado
pela rapidez, volatilidade, inovação e incerteza, no caso, o ponto nevrálgico do processo de
consultoria é predeterminado na relação entre a empresa e o consultor. Com a intenção de
aprofundar os conhecimentos nesta pesquisa, realizou-se uma revisão de literatura com base
nos autores e artigos primordiais quanto ao tema, em conformidade com a metodologia
empregada no trabalho, cuja premissa elenca-se na pesquisa bibliográfica e exploratória. O
objetivo geral é investigar e identificar, através de coleta de dados, como o processo de
consultoria pode ajudar no desenvolvimento de uma pequena empresa voltada para área
educacional, durante o período da pandemia, contemplando também especificidades do
processo de consultoria, quais ferramentas ajudam a efetuar essas análises organizacionais e,
qual área da empresa apresentava maior gap e necessitou de mais direcionamento. A
relevância do tema está elencada quanto a forte participação econômica que as micro e
pequenas empresas possuem, em relação a alta taxa de mortalidade desses empreendimentos
em tão pouco tempo de atuação. Neste contexto, a consultoria é um fator determinante para
ajudar essas organizações a se estabelecerem no mercado. Principalmente, quando a mesma
é elencada à área educacional, visto que essa vivencia uma busca por melhorias e
atualizações, já que determinados métodos de ensino caem em obsolescência e podem
ocasionar perca de absorção de conteúdos por parte dos discentes. Em especial quando este
assunto é elencado ao atual contexto da pandemia (COVID-19), visto que diversas providências
precisaram ser tomadas de modo que a circulação viral diminuísse, com isso foram adotadas
medidas de distanciamento que, consequentemente, foram estendidas para às instituições de
ensino. Essas por sua vez, precisaram adaptar-se rapidamente ao ensino remoto de maneira
que conseguissem atender os discentes.
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Esse trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da pandemia em relação às habilidades
motoras em crianças em fase de desenvolvimento. Na infância, o desempenho motor das
crianças passa por diversas mudanças significativas, passam pela etapa de movimentos de
reflexão e habilidades motoras básicas. Quando chegam na fase da adolescência, elas se
capacitam a realizar habilidades motoras mais complexas e específicas. Ter estimulação
desses exercícios logo nos primeiros anos de vida ajudam a garantir uma melhor realização de
tarefas diárias, recreativas e esportiva e crianças que frequentam creches e jardins de infância
são introduzidas a esse tipo de atividades motoras com mais frequência. Através desses fatores
de certa forma podemos afirmar que o principal foco da Educação Infantil é possibilitar o
desenvolvimento integral, sendo um deles o motor, que ela irá utilizar em tarefas comuns como
o manuseio de utensílios, a aquisição da escrita, as brincadeiras e as demais atividades. Por
conta da pandemia ocorrida pela Covid-19, as escolas fecharam e as crianças por sua vez
ficaram em suas casas, assim passando por privações da prática de atividades motoras, que
ocorriam diariamente nas escolas e creches. Dessa forma, vê-se a extrema importância de
alerta os pais e responsáveis para praticar essas atividades com as crianças da maneira como
puderem para assim evitarmos o grande prejuízo que isso pode causar no desenvolvimento
motor infantil. Palavras-chave: Desenvolvimento motor. Habilidades. Crianças. Pandemia.
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RESUMO Com o avanço da tecnologia e transformação digital em nosso cotidiano temos visto
o surgimento de várias plataformas que trazem benefícios para a sociedade e que em diversas
áreas isso tem demonstrado grande potencial de impacto social. Os novos modelos de negócio
baseados em tecnologia facilitaram a capacidade de disponibilidade e escalabilidade de
produtos. Seja na mobilidade, redes sociais, forma como compramos e interagimos entre nós. E
dentro desse contexto surgiu o DonateToSave, aplicativo do setor de HealthTech para conectar
pessoas que desejam fazer doação de sangue e bancos de sangue que ofertem demanda para
tal. Esse projeto propõe o desenvolvimento de um aplicativo multiplataforma que de forma
rápida, segura e intuitiva, facilite essa conexão entre as partes. Buscamos observar e entender
as jornadas das personas envolvidas no contexto, a fim de resolver as dores do cenário da
escassez de doadores de sangue. O processo de desenvolvimento do projeto teve início com o
entendimento do problema, pesquisas de campo e definição das personas, passamos pela fase
de ideação e concepção de protótipos, testes de usabilidade com os protótipos a fim de
melhorar a experiência do usuário, até a chegada do desenvolvimento do MVP (Mínimo Produto
Viável), quando foi possível começar a obter as métricas necessárias para dar sequência com o
projeto, entendendo quais as necessidades de melhoria continua seriam aplicadas. Após o
desenvolvimento do MVP, foi possível observar que o DonateToSave pode resultar em
inúmeros ganhos dentro dessa jornada, trazendo cada vez mais pessoas para fazerem doações
de sangue. O projeto terá sequência para atingir sua versão completa, para que o
DonateToSave escale a fim de atingir a maior quantidade de pessoas e laboratórios possíveis e
também possa entrar em outras vertentes que ajudem os usuários com as dificuldades em
manter a recorrência de doação. Palavras-chave: Doação; Aplicativo; Impacto social.
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Zetética deriva de zetein, que significa perquirir, questionar, a zetética tem como perspectiva
desintegrar e dissolver as opiniões, pondo-as em dúvida, exercendo função especulativa
explícita e infinita. O refletir zetético liga-se às opiniões pela investigação e seu pressuposto
principal é a dúvida. O método zetético é analítico, sendo assim, para resolver algum problema
ou investigar a razão das coisas, questiona as premissas de argumentação, ou seja, é cético.
Zetética deriva de zetein, que significa perquirir, questionar, a zetética tem como perspectiva
desintegrar e dissolver as opiniões, pondo-as em dúvida, exercendo função especulativa
explícita e infinita. O refletir zetético liga-se às opiniões pela investigação e seu pressuposto
principal é a dúvida. O método zetético é analítico, sendo assim, para resolver algum problema
ou investigar a razão das coisas, questiona as premissas de argumentação, ou seja, é cético.
Entende-se então, que a Filosofia seja zetética. Para Aristóteles (1969), a Filosofia surge do
assombro motivado pelas vicissitudes do mundo, daquilo que é inesperado, do devir. Segundo
Severino (1986), a Filosofia busca a ideia de um saber irrefutável, pela incessante procura, é a
Filosofia fundamentalmente especulativa. O direito em sua vez é mais dogmático, porém as
transformações no mundo moderno possibilitaram uma compreensão mais específica das
necessidades humanas, ressalta-se assim, a importância da Filosofia para o direito. O direito
precisa desvencilhar-se dos preconceitos atribuídos pelo dogmatismo jurídico , para então,
acompanhar a evolução social. Seria de extrema importância trazer as ciências humanas para a
sala de aula dos cursos jurídicos de maneira mais integrada, porque, com matérias como
História, Sociologia, Filosofia, Literatura e Economia, os estudantes conseguem ter uma visão
mais ampla dos problemas jurídicos; isto é, somam-se várias visões e pontos de vistas sobre
um ponto comum, o que só tem a acrescentar .Além disso, essas disciplinas possibilitam
análises mais críticas e especulativas da nossa sociedade, fazendo com que o aluno faça
questionamentos em profundidade do problema que ele irá conhecer e resolver sob uma ótica
essencialmente jurídica.
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Este projeto tem como a principal intenção mostrar que mesmo com todas as dificuldades que
estão relacionadas ao conciliar trabalho, família, preconceitos estabelecidos pela sociedade,
machismo enfrentado no dia a dia, a falta de reconhecimento e de atenção, entre diversos
outros problemas, as mulheres vem cada dia mais quebrando muitos padrões de forma que
passaram a assumir responsabilidades como o alto nível de administração e diversos negócios.
Assim, assumindo seu lugar e espaço de direito no mercado de trabalho, e provando a si
mesmas que são capazes de desenvolver quaisquer atividades com excelência comparado ao
sexo oposto e a todos os gêneros existentes. Combatendo o preconceito e a desigualdade,
principalmente no ramo de empreendedorismo, que por sua vez, é uma das áreas mais
preconceituosas nesse quesito, impondo um padrão governamental do sexo masculino, onde
na teoria e de toda a história da evolução empresarial, os homens eram os únicos apitos a
exercerem a profissão com excelência. Assim de pouco em pouco, as mulheres vem cada vez
mais conquistando seu espaço, criando empresas, iniciando até mesmo microempresas, que no
futuro podem gerar um enorme resultado, mostrando mais uma vez para a sociedade que são
sim capazes de exercer a profissão de forma igual ou até melhor que a dos homens. O
empreendedorismo feminino vem crescendo muito ao passar do tempo e tende a crescer cada
vez mais portanto é de grande importância identificar e conhecer a história da mulher
empreendedora no mercado de trabalho, isso faz com que mais mulheres se sintam motivadas
a seguir essa profissão, pois antigamente as mulheres eram consideradas incapazes de
exercer trabalho fora de casa. Vivenciamos um momento no qual ver o empreendedorismo
feminino é algo surpreendente, ainda mais quando se tem uma família que depende de seu
sustento, atenção e dedicação. São inúmeras as dificuldades encontradas no momento de
empreender, sendo uma delas a associação das mulheres somente a donas de casa, e por isso
muitos não dão a credibilidade que as mesmas merecem, ou por exemplo, estarem em cargos
memoráveis e não ter o reconhecimento pela sua luta e pelo seu espaço. Chega de escutar
"Mulheres ganham menos que os homens em todos os cargos e áreas".
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Vivemos num mundo imediatista, onde tudo e todos querem resposta para ontem. A ideia é
desenvolver uma ferramenta/complemento, que possa integrar com diversos softwares e
aplicativos, onde ele mantenha uma interface padrão para o usuário em todos os softwares que
tenham a ferramenta implantada. Essa ferramenta propõe cortar em 50%, o tempo que as
pessoas gastam em procurar determinadas funções em determinados aplicativos e softwares.
Por exemplo: o usuário pode querer fazer um "PIX" em um determinada instituição financeira,
neste caso podemos usar o Itaú S/A como exemplo. Onde para realizarmos uma transferência
por chave PIX, temos que ir até a opção transferências (ou seja, a função que o usuário procura
está 75% oculta). A ferramenta vem para facilitar isso para o usuário. Ele pode usar essa
ferramenta em diversos outros apps de bancos, e salvar uma predefinição (layout), que
funcionará em todos os bancos que quiserem aderir esta função. Assim facilitando, salvando a
tela PIX, Token ou diversos outros serviços que dizem serem rápidos, mas que acabam
aborrecendo o usuário final. Para isso ser realizado, temos que entrar em contato com o time
de UI/UX Design e o time Dev. da instituição financeira, para conseguirmos parametrizar essa
ferramenta dentro do APP ou software. Porém essa ferramenta não será apenas focada em
bancos, mas sim, poderá ser utilizada para diversos outros aplicativos que usamos no nosso
cotidiano, a fim de facilitar para usuários menos desenvolvidos e também para idosos, que
muitas vezes sofrem dificuldades e também caem em golpes, por falta de uma ferramenta fácil
de usar. Conclui-se que, no cenário atual, é preciso implantar novas tecnologias e metodologias
para facilitar a vida do usuário. A fim de evitar golpes e outros movimentos ilegais do tipo
citados. É necessário que seja aplicada interfaces simples para que o usuário não tenha uma
complexidade quando for usufruir de tal programa, software ou website.
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No desenvolvimento da nossa pesquisa, iremos apresentar a integração do nosso grupo, que
visitou a empresa Serasa Experian, localizada na cidade de São Carlos-SP, onde pudemos
obter resultados muito positivos, extraídos de informações relatadas pelos colaboradores
Marcelo Vieira Grizola, do setor de Facilits e Lazaro Silva, do setor Segurança do Trabalho.
Iremos abordar alguns pontos baseados na análise de SWOT, relatando as forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças que ocorrem dentro da organização. E através desta análise vamos
colocar em prática nossas opiniões e visão geral sobre a empresa. Coletamos as respostas e
descrevemos cada uma, com embasamento na análise SWOOT: Forças: Ambiente muito
agradável, limpo, arborizado e moderno. Layout muito bem distribuído, excelência na qualidade
do serviço, marca empreendedora, elevado grau de satisfação dos clientes, possui a maior
base de dados da América Latina, melhores projetos e segurança da informação. Os
funcionários são muito bem qualificados, todos recebem materiais e acessórios para trabalhar,
como Notebook e celular corporativo. Para a comodidade em home office, recebem cadeiras
com adaptações conforme cada perfil e tipo físico, assim como vários benefícios, desde vale
alimentação, refeição, academia, planos de saúde, auxilio psicológico e também o livre arbítrio
de escolher horário e dia para estar presente ao local onde a empresa se localiza. Outro ponto
forte na Serasa é a sustentabilidade, atuam na redução dos impactos ambientais, visam a
responsabilidade social e sócio econômica. Um exemplo disso é a praça localizada na frente da
empresa, que é mantida pela Serasa e está sempre limpa, estruturada e com novas plantações.
Também notamos que a estrutura da empresa é auto sustentável, foi explicado durante a
entrevista que eles possuem um poço próprio para água, e a energia utilizada é solar,
reduzindo, e até mesmo eliminando, alguns de seus custos. Fraquezas: Constatamos falhas no
processo, tais como: muita burocracia para aprovação de projetos e liberação de recursos (todo
projeto que não é do ramo de interesse, há uma certa demora, muitas questões políticas e
legais), além disso, a empresa não tem controle dos dias em que os funcionários trabalham
pois é da escolha deles, portanto em alguns dias terão menos funcionários do que nos outros.
Oportunidades: Desburocratização para abertura de novas empresas, através do certificado
digital, que torna possível abrir uma empresa com muita rapidez, e maior agilidade nos
processos gerenciais e administrativos. Oferecem planos de carreira e desenvolvimento do
funcionário, através de capacitação e melhoria contínua. Outra oportunidade é que a Serasa se
tornou um monopólio e cresceu quatro vezes mais no período de cinco anos; isso foi possível,
pois obteve receitas, tanto na bonança quanto nos momentos de crise. Ameaças: Uma grande
ameaça se dá pela influência econômica, com a variação do dólar fica muito difícil controlar e
manter o equilíbrio financeiro. Além disso, quanto mais a inflação sobe, mais difícil fica para
empresas novas surgirem e isso impacta diretamente na carteira de clientes. Conclusão: a
conclusão obtida é que a Serasa é uma organização que cresce mais a cada dia, com foco na
tecnologia, sustentabilidade e modernização. Além disso, trabalha com redução de custos de
manutenção do próprio ambiente e no desenvolvimento de seus funcionários.
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O presente estudo tem como objetivo entender como o processo de consultoria pode contribuir
para o crescimento de uma pequena empresa na área do comércio em São Carlos - SP, tendo
em vista que a consultoria surge das necessidades das empresas ou de profissionais que
precisam de auxílio para alinhar seus objetivos e metas. Nos dias atuais com tantas
oportunidades e mudanças acontecendo em pouco tempo, a consultoria tem como objetivo
alinhar e preparar as empresas para possíveis mudanças e oportunidades futuras, aumentando
a competitividade da empresa, e é esse cenário, de mudanças aceleradas, que torna possível a
atuação de profissionais nos processos de consultoria. A metodologia aplicada nesse trabalho é
o estudo de caso, com caráter qualitativo, utilizando, principalmente, a ferramenta de análise
SWOT, através da aplicação de um questionário e visita técnica a empresa. No estudo de caso
realizado foi visto que a empresa tem como principais forças o atendimento ao cliente e a
variedade de produtos, conseguindo atender diversos perfis de clientes, como a indústria,
universidades e hobbistas, por outro lado, as principais fraquezas estão ligadas ao valor de
venda dos produtos, que são mais alto que a concorrência, sendo essa a principal causa de
perda de clientes. Durante a visita, foi possível também perceber alguns processos internos que
são passíveis de melhoria, dando destaque para os processos ligados ao controle de estoque,
sendo mencionado que é corriqueiro a necessidade de fazer correções no sistema interno, pois
a quantidade de peças não confere com o que tem no estoque. Como forma de melhoria
propomos a empresa realizar uma análise dos procedimentos internos, a fim de reduzir as
perdas de estoque, e melhoria do processo de compra, a fim de reduzir os custos operacionais
e procurar diminuir os valores pagos na hora da compra, com o intuito de conseguir reduzir o
valor dos produtos finais e aumentar a competitividade da empresa perante os concorrentes.
Palavras-chave: Consultoria, pequena empresa, análise SWOT.
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SERASA EXPERIAN No desenvolvimento da nossa pesquisa, iremos apresentar a integração
do nosso grupo, que visitou a empresa Serasa Experian, localizada na cidade de São Carlos-
SP, onde pudemos obter resultados muito positivos, extraídos de informações relatadas pelos
colaboradores Marcelo Vieira Grizola, do setor de Facilits e Lazaro Silva, do setor Segurança do
Trabalho. Iremos abordar alguns pontos baseados na análise de SWOT, relatando as forças,
fraquezas, oportunidades e ameaças que ocorrem dentro da organização. E através desta
análise vamos colocar em prática nossas opiniões e visão geral sobre a empresa. Coletamos as
respostas e descrevemos cada uma, com embasamento na análise SWOOT: Forças: Ambiente
muito agradável, limpo, arborizado e moderno. Layout muito bem distribuído, excelência na
qualidade do serviço, marca empreendedora, elevado grau de satisfação dos clientes, possui a
maior base de dados da América Latina, melhores projetos e segurança da informação. Os
funcionários são muito bem qualificados, todos recebem materiais e acessórios para trabalhar,
como Notebook e celular corporativo. Para a comodidade em home office, recebem cadeiras
com adaptações conforme cada perfil e tipo físico, assim como vários benefícios, desde vale
alimentação, refeição, academia, planos de saúde, auxilio psicológico e também o livre arbítrio
de escolher horário e dia para estar presente ao local onde a empresa se localiza. Outro ponto
forte na Serasa é a sustentabilidade, atuam na redução dos impactos ambientais, visam a
responsabilidade social e sócio econômica. Um exemplo disso é a praça localizada na frente da
empresa, que é mantida pela Serasa e está sempre limpa, estruturada e com novas plantações.
Também notamos que a estrutura da empresa é auto sustentável, foi explicado durante a
entrevista que eles possuem um poço próprio para água, e a energia utilizada é solar,
reduzindo, e até mesmo eliminando, alguns de seus custos. Fraquezas: Constatamos falhas no
processo, tais como: muita burocracia para aprovação de projetos e liberação de recursos (todo
projeto que não é do ramo de interesse, há uma certa demora, muitas questões políticas e
legais), além disso, a empresa não tem controle dos dias em que os funcionários trabalham
pois é da escolha deles, portanto em alguns dias terão menos funcionários do que nos outros.
Oportunidades: Desburocratização para abertura de novas empresas, através do certificado
digital, que torna possível abrir uma empresa com muita rapidez, e maior agilidade nos
processos gerenciais e administrativos. Oferecem planos de carreira e desenvolvimento do
funcionário, através de capacitação e melhoria contínua. Outra oportunidade é que a Serasa se
tornou um monopólio e cresceu quatro vezes mais no período de cinco anos; isso foi possível,
pois obteve receitas, tanto na bonança quanto nos momentos de crise. Ameaças: Uma grande
ameaça se dá pela influência econômica, com a variação do dólar fica muito difícil controlar e
manter o equilíbrio financeiro. Além disso, quanto mais a inflação sobe, mais difícil fica para
empresas novas surgirem e isso impacta diretamente na carteira de clientes. Conclusão: a
conclusão obtida é que a Serasa é uma organização que cresce mais a cada dia, com foco na



tecnologia, sustentabilidade e modernização. Além disso, trabalha com redução de custos de
manutenção do próprio ambiente e no desenvolvimento de seus funcionários.
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Esta pesquisa consiste em uma análise e solução de problemas específicos relacionados o
setor administrativo, focado na área de recursos humanos de uma empresa de engenharia e
infraestrutura rodoviária. Quais as medidas a serem tomadas pelo setor de gestão de pessoas
para diminuir/eliminar a rotatividade de colaboradores em uma empresa, considerando a
motivação e o aumento da qualidade de vida no trabalho? Investigar como melhorar o custo
financeiro, produtivo e emocional de um colaborador por meio de uma consultoria
organizacional. A permanência do trabalhador no emprego é um indicador importante para
analisar a eficiência da administração de uma empresa. Resumidamente, é possível afirmar que
quanto maior a permanência do indivíduo em uma determinada atividade, menor tende a ser o
custo social provocado pela rotatividade do trabalho (SILVA, 2012). Conforme Chiavenato
(2002), para a existência da organização, a cooperação é essencial. Uma organização somente
existe quando há pessoas capazes de se comunicarem e que estão dispostas a contribuir com
ação conjunta, a fim de alcançarem um objetivo comum. O autor comenta ainda que as
pessoas formam uma organização ou se engajam em algumas delas porque esperam que sua
participação satisfaça algumas necessidades pessoais. Para obter essas satisfações, as
pessoas estão dispostas a incorrer em certos custos ou a fazer certos investimentos pessoais
na organização, pois esperam que as satisfações de suas necessidades pessoais sejam
maiores do que os custos e avaliam suas satisfações esperadas e os custos por meio de seus
sistemas de valores (CHIAVENATO, 2002). O objetivo geral da pesquisa e apontar medidas
viáveis que podem ser tomadas pelo setor de gestão de pessoas para diminuir/eliminar a
rotatividade de colaboradores em uma empresa, considerando a motivação e o aumento da
qualidade de vida no trabalho, por meio de uma consultoria organizacional. Manter o turnover
da empresa baixo é extremamente importante pois acarreta grandes prejuízos financeiros e no
clima organizacional. Os custos para admitir e demitir um funcionário consome grande parte do
lucro da empresa, levando em consideração as ações trabalhistas que um funcionário
insatisfeito pode mover contra a empresa. Além dos benefícios para a empresa, um ambiente
organizacional melhorado e harmonioso torna – se bem visto aos olhos do cliente. A sintonia
entre todas as áreas da empresa faz com que a “roda” gire a favor do serviço prestado, que se
tornará de maior qualidade, onde fará com que: acionistas, clientes e colaboradores contribuam
para o crescimento e desenvolvimento não unicamente da empresa, e sim o de todos
envolvidos. Motivação e reconhecimento, são as palavras chaves desta pesquisa. Acabou – se
o tempo que um bom salário era o suficiente para ter colaboradores engajados e
comprometidos com o objetivo da organização... hoje as pessoas querem mais, querem ser
mais se destacar mais, não querem ser apenas mais um número dentro da empresa, sem muito
valor que é pago apenas pelo que oferece, sua mão de obra. Procuraremos ressaltar o valor de
cada funcionário dentro da empresa, mostrando o quanto cada um depende do outro e que a
sua função deve ser feita com excelência, permitindo assim o crescimento da empresa e a
ascensão profissional do colaborador.
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O tema para esta pesquisa foi escolhido devido ao interesse em melhorar a eficiência dos
atendimentos prestados pela empresa e proporcionar para os clientes um serviço de qualidade
voltado para agilidade visando redução nos tempos gastos com as filas nos caixas atendendo
as expectativas dos clientes. O sistema tem como foco principal eliminar os principais pontos de
insatisfação que são apontados pela maior parte dos clientes, que são a formação de grandes
filas e o tempo necessário até que a compra seja finalizada (Silva, 2021). O autoatendimento
(Self-Checkout) proporciona para os clientes agilidade e praticidade, pois com ele os próprios
clientes passam as próprias compras em um PDV exclusivo diminuindo as filas e otimizando o
tempo. O equipamento também se mostra muito viável no quesito de praticidade e eficiência
dos processos, pois elimina a necessidade de balanças no Hortifruti, pelo qual, o mesmo já
realiza a pesagem dos produtos no próprio equipamento (FERNANDES; ORTUÑO, 2017).
Outro quesito que o autoatendimento (Self-Checkout) se mostra muito útil e viável é na redução
dos custos operacionais, reduzindo a quantidade de mão de obra necessária para a prestação
do serviço. O autoatendimento (Self-Checkout) tem a tarefa de promover uma interação atrativa
e eficiente com o seu utilizador (DIAS; LIMA, 2018), permitindo que esse realize a operação de
forma mais sucinta e eficaz, pois qualquer dificuldade percebida na experiência de interação
pode refletir no aumento do tempo gasto com a operação, sendo considerados como
desperdícios, e que podem gerar uma sensação de insatisfação com a qualidade do uso do
equipamento, levando ao abandono da utilização do serviço e fazendo com que o mesmo
prefira utilizar os processos convencionais com operador (FERNANDES; ORTUÑO, 2017). A
aplicação do sistema de autoatendimento (Self-Checkout) em uma rede supermercados
tradicional pode contribuir como ferramenta no auxílio para a solução dos problemas
relacionados com os tempos gastos que são necessários no processo de finalização das
compras dos produtos, na redução dos custos devido a não necessidade de mão de obra para
realizar o processo de recebimento, pesagem e empacotamento dos produtos e na eliminação
dos desperdícios, no aumento da eficiência de processos e atendimentos, e no aumento do
nível de satisfação dos consumidores. O impacto que os benefícios que são obtidos com o
sistema podem contribuir para estimular o aumento da satisfação dos consumidores, melhorar o
processo de atendimento ao cliente e que, consequentemente, refletem-se na redução dos
custos operacionais e a necessidade de mão de obra para empresa.
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A pandemia da Covid-19 afetou de forma significativa o modo como nos relacionamos com o
mundo ao nosso redor, demandando um conjunto novo de comportamentos, conhecimentos e
habilidades que nos habilitem lidar com essa situação. A psicologia, enquanto ciência e
profissão, está em posição de contribuir de maneira decisiva com a sociedade para que
possamos enfrentar esse desafio. Com a chegada da pandemia algumas das principais
dificuldades enfrentadas pelos psicólogos foram a alteração da rotina, impossibilidade ou
restrição de atendimento presencial, grande volume de trabalho e sobrecarga, carências de
estrutura intensificadas com a pandemia, como a insuficiência ou ausência de equipamentos
para trabalho, já que, com a falta do atendimento presencial os profissionais tiveram que se
adequar a um novo método de atendimento, como por exemplo: utilizando vídeo chamadas
para efetuarem as consultas. Nossos maiores objetivos ao implantar um site de agendamento
para consultas psicológicas on-line são de valorizar o tempo dos seus colaboradores e
pacientes. Além disso nessa fase de pandemia que estamos vivendo, o conforto e a segurança
do paciente para se consultar online com o(a) psicólogo(a) é muito mais benéfico e possui um
feedback muito positivo para ambos, uma vez que os usuários e psicólogos poderão acessar a
plataforma de qualquer lugar que tenha internet. Para que isso se torne realidade, o
desenvolvimento do projeto será através de aplicações hibridas desenvolvidas com a estrutura
de desenvolvimento de aplicativos móveis Cordova, juntamente com banco de dados em
nuvem para proporcionar uma maior escalabilidade, pois uma vez que o aplicativo proposto
aumentar exponencialmente o número de usuários que o utiliza, será necessário realizar
atualizações, para que os usuários não sofram com problemas de usabilidade durante as
consultas. O sistema também possuirá API's de pagamentos integrada, visando oferecer o
maior número de possibilidades de pagamentos para os usuários, e também para facilitar a
forma de pagamento e aumentar a segurança das transações entre os usuários e psicólogos.
Para que o usuário consiga encontrar o melhor profissional disponível de acordo com o seu
orçamento, será disponibilizado um sistema de avaliações, na qual os usuários poderão avaliar
os psicólogos após a consulta ser finalizada, onde assim que o sistema identificar que a
consulta foi finalizada, ele irá direcionar o usuário para uma pesquisa de avaliação, onde irá
conter os campos nome, idade, dia da consulta, nome do psicólogo e um campo para que o
usuário de uma note de 0 a 10, e também um campo para que, caso o usuário queira adicionar
algum comentário. Em linhas gerais a pandemia fez com que a nossa capacidade de superação
fosse testada, fazendo com que tarefas rotineiras simples, se tornassem complicadas. Com isso
a tecnologia, foi uma das saídas encontradas para nos ajudar a contornar essa situação. O
desenvolvimento de software tem um importante papel nessa etapa, tornando possível por
exemplo: desde o agendamento, a uma consulta online, sem sair de casa. Fazendo assim com
que os profissionais em tempos tão difíceis, pudessem atender seus clientes e realizar as suas
atividades, e os clientes/pacientes pudessem se consultar e ter de volta parte de suas vidas
“normais”. A tendência é que daqui em diante os softwares estarão cada vez mais presentes
em nossos cotidianos, trabalhando como um facilitador e nos poupando certo tempo em muitas
atividades.
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