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CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 
 

 
CÓDIGO: 
 

MED – Medicina LET – Letras 

ENF – Enfermagem COM – Comunicação Social 

ODO – Odontologia SIS – Sistemas de Informação 

FAR – Farmácia INF – Informática 

NUT – Nutrição DIR – Direito 

FIS – Fisioterapia ADM – Administração 

TER – Terapia Ocupacional CON – Ciências Contábeis 

PSI – Psicologia ENG – Engenharia 

FON – Fonoaudiologia VET – Veterinária 

EDF – Educação Física ZOO – Zootecnia 

PED – Pedagogia AGR – Agronomia 
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ADM 

PLANO DE NEGÓCIO: CRIAÇÃO DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR 
EVOLUÇÃO 

MARISA LIMEIRA GOMES; LIZANE FONSECA PEREIRA SILVA; FRANCISCO ALVES 
DE LIRA (Orientador) 

O Empreendimento Evolução atua no mercado de Cursos Pré-Vestibular, com foco na 
preparação para os exames mais concorridos na região de Carolina-MA, no próprio Estado e 
também pelo País afora. Basicamente oferecemos cursos preparatórios na modalidade extensiva, 
voltados para a aprovação nos vestibulares e concursos públicos mais disputados no Brasil. 
Esses cursos são ministrados em tempo integral e ou parcial, de segunda a sábado, e possui 
geralmente três turmas, cada uma com objetivos específicos: uma com enfoque direcionado a 
concursos públicos, outra para vestibulares de instituições públicas e privadas e outra especifica 
para ingresso na faculdade de medicina preço praticado nas mensalidades atendem a realidade 
financeira dos participantes. Por não haver uma padronização nos valores cobrados, temos uma 
abertura para a negociação dos mesmos. O negócio busca seu diferencial competitivo no alto 
desempenho de seu aluno, refletida pelos elevados níveis de qualidade e exigências 
apresentados. Sendo que este nível de exigência serve para segmentar o público-alvo, uma vez 
que a intenção é preparar os melhores candidatos, proporcionado aprovação nos concursos a que 
eles são submetidos. Por conta disso, as principais fontes de divulgação da empresa, são os 
resultados positivos conseguidos por estes alunos nos certames aos quais eles participam. Estes 
fatos são noticiados de maneira ostensiva na região por meio da mídia impressa e outdoors, com 
depoimentos de alunos satisfeitos com o desempenho. Uma vez observados os resultados, os 
próprios alunos tornam-se fiéis defensores da marca, constituindo uma das ferramentas de 
propagandas mais importante da empresa. 

Palavras-chave: Diferencial Competitivo. Empreendedorismo. Pré-Vestibular. 
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ADM 

CONSUMO E LOGÍSTICA NO DIA DAS MÃES 

MARCOS LEMOS AFONSO 

A logística é uma função fundamental da administração\gestão para interligar as unidades 
produtoras, distribuidoras, vendedoras com os clientes e consumidores, tanto na esfera local 
como global. Este artigo apresenta a investigação realizada com clientes escolhidos de forma 
intencional - todos compraram presentes para suas mães - buscando analisar o comportamento 
do cliente e os canais utilizando para realizar a compra. A coleta dos dados primários foi 
realizada com universitários em maio de 2012 na cidade de Araguaína, utilizando questionário 
com questões objetivas. A pesquisa revelou que 20% moram com os pais (pai e mãe), 0% com o 
pai, 20% com a mãe e 60% com outros. O valor do presente para 60% dos pesquisados foi 
menor que R$100,00, entre R$100,00 e R$200,00 para 33% e acima de R$200,00 para 7%. O 
pagamento foi realizado com cartão para 33%, 0% com cheque pré-datado, 60% com dinheiro e 
7% outros.  13% compraram como presente roupa, 0% celular, 13% cosmético, 13% calçado, 
7% perfume e 47% outros com destaque para utensílios domésticos. A compra foi realizada em 
Araguaína em 80% dos casos, 7% em outra cidade do estado do Tocantins e 13% outros. A 
maioria dos clientes realizou a compra do presente para sua mãe em Araguaína, tendo valor 
inferior a R$100,00 e com pagamento em dinheiro. 

Palavras-chave: Administração. Dia das Mães. Logística. 
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ADM 

LOGÍSTICA E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO TÉCNICO 

MARCOS LEMOS AFONSO; CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA. 

A logística é fundamental para realizar ações que permitam aperfeiçoar os resultados das 
organizações produtores e dos seus clientes\consumidores. Este artigo apresenta a investigação 
realizada com consumidores escolhidos de forma intencional; todos participaram do evento 
técnico, buscando analisar o comportamento do consumidor (participante) e o diferencial do 
canal utilizado para viabilizar sua participação. A coleta dos dados primários foi realizada com 
os passageiros de uma caravana de produtores rurais em maio de 2012 - dentro do próprio 
ônibus após sair da AGROTINS 2012, utilizando entrevista com roteiro estruturado com 
questões objetivas.  A pesquisa revelou que a escolaridade de 50% é ensino fundamental 
incompleto, 5% ensino fundamental completo, 15% ensino médio incompleto, 30% ensino 
médio completo e 0% graduação. 90% nunca haviam participado da AGROTINS, 5% foram a 
2ª vez e 5% foram a 3ª vez.  90% nunca haviam participado de uma Feira Técnica, 10% 
participaram de algumas e 0% várias.  A principal motivação para participar da feira foi realizar 
negócios para 10%, 60% participar de cursos\palestras, 5% conhecer novas tecnologias, 0% 
atividades esportivas e culturais e 25% lazer.  30% ficaram sabendo da Feira por 
amigos\parentes, 0% mídia, 0% revista e jornal, 0% televisão e rádio, 0% internet e 70% outros 
(SEBRAE). 100% apresentaram satisfação em ter visitado a AGROTINS 2012 entre ótima e 
boa. A maioria dos participantes nunca havia participado da Feira, sendo que sua participação 
somente foi possível graças ao trabalho do SEBRAE. 

Palavras-chave: Administração. AGROTINS. Logística. 
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ADM 

SUPRIR, DISTRIBUIR E CONVIVER 

MARCOS LEMOS AFONSO; CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA; TATIANA SILVA 
DUNAJEW LEMOS AFONSO 

Estamos vivenciando tempos de conflitos diversos. Suprir e distribuir são instrumentos 
fundamentais para alcançar uma evolução no desenvolvimento social, mas conviver com as 
desigualdades é fator ainda mais crítico. Este artigo apresenta a investigação realizada com 
universitários escolhidos de forma não intencional dentro de uma sala de aula, buscando 
analisar seu comportamento como consumidores das necessidades sociais. A coleta dos dados 
primários foi realizada com universitários em maio de 2012 - dentro da sala de aula na cidade 
de Araguaína - utilizando questionário com questões objetivas. A pesquisa revelou que 35% dos 
pesquisados convivem mais com sua família, 35% mais no trabalho, 10% na escola, 15% com 
amigos e 5% outros. O grupo social que mais gera satisfação\alegria é a família para 85% dos 
pesquisados, 0% o trabalho, 5% a escola, 15% os amigos e 0% outros. 30% estão totalmente 
satisfeitos com os grupos sociais que pertencem, 65% parcialmente e 5% nenhuma. O principal 
problema social global é a poluição para 45% dos pesquisados, o saneamento para 10%, a fome 
para 15% e a educação para 30%. 20% consideram que a poluição é o principal problema social 
em Araguaína, 30% o saneamento, 0% a fome, 45% a educação e 5% não sabem. A maioria dos 
pesquisados convive a maior parte do tempo com a família, mas estão parcialmente satisfeitos 
com os grupos que pertencem. 

Palavras-chave: Administração. Logística. Motivação. 
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ADM 

GESTÃO, LOGÍSTICA E MOTIVAÇÃO 

 MARCOS LEMOS AFONSO; CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA; TATIANA SILVA 
DUNAJEW LEMOS AFONSO 

A motivação é fundamental na realização das atividades e no alcance do desenvolvimento 
humano, social e empresarial, fato que a logística é utilizada para suprir produtos e ou serviços 
capazes de gerarem motivação tanto no aspecto da auto-realização como na estima. Este artigo 
apresenta a investigação realizada com universitários escolhidos de forma não intencional 
dentro de uma sala de aula, buscando analisar seu comportamento como consumidores das 
necessidades de auto-realização e estima. A coleta dos dados primários foi realizada com 
universitários em maio de 2012 - dentro da sala de aula na cidade de Araguaína -, utilizando 
questionário com questões objetivas. A pesquisa revelou que o fator que mais contribui para sua 
auto-realização é o trabalho para 20%, 5% o esporte, 35% os estudos, 15% a religião e 25% 
outros. 25% consideram o salário como fundamental para a sua auto-realização, 0% o veículo, 
15% a moradia, 40% as amizades e 20% outros. O fator que mais desperta a estima por você é a 
roupa que veste para 5%, 10% sua inteligência, 55% seu caráter, 30% sua educação e 0% 
outros. 55% consideram que ser auto-realizado é mais importante do que ser estimado, 10% 
consideram o contrário e 35% consideram que são iguais. A maioria dos pesquisados 
consideram que ser auto-realizado é mais importante, mas não há maioria nos fatores para suprir 
esta demanda. 

Palavras-chave: Auto-Realização. Estima. Logística. 
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ADM 

SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES FISIOLÓGICAS 

 MARCOS LEMOS AFONSO; CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA; LUIZ MESSIAS DA 
COSTA NETO 

A logística está caracterizada dentro das ações racionais, sendo instrumento para calcular os 
recursos que afetam o funcionamento das organizações, sociedades e pessoas. Este artigo 
apresenta a investigação realizada com universitários escolhidos de forma não intencional 
dentro de uma sala de aula, buscando analisar seu comportamento como consumidores das 
necessidades fisiológicas. A coleta dos dados primários foi realizada com universitários em 
maio de 2012 - dentro da sala de aula na cidade de Araguaína -, utilizando questionário com
questões objetivas. A pesquisa revelou que 15% dormem menos de 6h de 2ª a 6ª, 35% de 6h ás 
7h, 35% de 7h a 8h e 15% acima de 8h.  50% sempre tomam o café da manhã ao levantar, 30% 
maior parte das vezes, 20% raramente e 0% nunca. 35% tomam apenas o café, 20% apenas o 
leite, 35% café com leite, 5% suco e 10% outros. 90% comem pão-bolo-biscoito, 0% frutas, 
10% queijo, 10% ovos e 15% outros.  O cardápio rotineiro no almoço é formado por 95% arroz, 
90% feijão, 75% salada, 90% carne, 35% fritura e 30% outros.  O cardápio rotineiro no jantar é 
formado por 50% arroz, 50% feijão, 35% salada, 45% carne, 15% fritura e 60% outros. 100% 
nunca fumam. 0% carrega todos os dias garrafinha de água para beber, 15% maior parte dos 
dias, 45% raramente e 40% nunca. A maioria come poucas frutas e tomam pouca água. 

Palavras-chave: Administração. Logística. Suprimento. 
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ADM 

ALGUNS INDICADORES A RESPEITO DA PERDA DA CAPACIDADE 
FUNCIONAL ENTRE IDOSOS 

TATIANA SILVA DUNAJEW LEMOS AFONSO; MARCOS LEMOS AFONSO; REJANE 
MARINHO DE SOUSA 

A concepção atual de saúde já não se caracteriza mais pela ausência de doenças, mas pela 
prevalência da capacidade funcional. Entende a incapacidade funcional como o declínio das 
habilidades para realizar atividades típicas do cotidiano. Sabe-se que envelhecer implica na 
perda progressiva da capacidade funcional, no aumento de doenças Crônicas Degenerativas e da 
morbidade. Há uma tendência mundial do aumento da expectativa de vida, o que não implica 
necessariamente na preservação da capacidade funcional do idoso. Segundo indicadores do 
PNAD há uma notável desigualdade entre os idosos da região Nordeste em relação aos da 
região Sul; ou seja, o idoso na região Nordeste envelhece e sua qualidade de vida decai na 
mesma proporção. Outro dado relevante, e que pode explicar esta desigualdade, é o fato de que 
a incapacidade funcional é maior entre os idosos mais pobres – aqueles que ganham até um 
salário mínimo per capita, em relação aos idosos que ganham mais de cinco salários mínimos 
per capita. Ou seja, os fatores renda e incapacidade funcional são inversamente proporcionais: 
quanto menor a renda, maior a incidência da incapacidade funcional. 

Palavras-chave: Capacidade. Idosos. Saúde. 
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ADM 

A PREVALÊNCIA DA INCAPACIDADE FUNCIONAL EM 
MOBILIDADE EM IDOSOS EM ALGUMAS REGIÕES DO BRASIL 

TATIANA SILVA DUNAJEW LEMOS AFONSO; MARCOS LEMOS AFONSO; REJANE 
MARINHO DE SOUSA 

Segundo a OMS considera-se um país envelhecido quando a taxa de idosos de sua população 
com mais de sessenta anos ultrapassa 7%. Dados do PNAD em 2005 revelam que no Brasil há 
mais de 10 milhões de pessoas com mais de sessenta anos, ou seja, algo equivalente a 10% da 
população brasileira. Os serviços de saúde não atendem de forma suficiente a demanda de alta 
complexidade da população idosa. Nesse sentido, é urgente a implantação de políticas públicas 
as quais beneficiem os idosos, proporcionando uma melhor qualidade de vida. Percebe-se, a 
partir de revisão bibliográfica, e dos próprios dados oferecidos pelo IBGE, que os estados do 
Sul e Sudeste são os que oferecem mais programas de atenção ao idoso, sendo que há uma 
incipiente atuação nos estados do Norte e Nordeste. Isto pode ser uma hipótese razoável para a 
prevalência da incapacidade funcional em mobilidade entre idosos das referidas regiões, uma 
vez que o censo demográfico de 2000 revela que tanto em homens, quanto em mulheres esta é 
muito menor nas capitais do Sul e Sudeste, do que nas capitais do Norte e Nordeste. Em ordem 
crescente, indicadores da perda da incapacidade funcional em mobilidade em mulheres e 
homens respectivamente: São Paulo 20,1% - 15,8%; Curitiba 24,9% - 20,0%; Florianópolis 
25,4%- 19,3% Cuiabá 26,6%- 23,5%; Rio Branco 35,2% - 26,4%; Macapá 35,7%- 25,2%; 
Teresina 36,2% 27,2%; Aracaju 37,3%-23,8%; Maceió 37,3%-28,2% e Palmas 38,5%-20,1%. 

Palavras-chave: Idoso. Incapacidade. Saúde. 
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ADM 

A IMPORTÂNCIA DA REDUÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS PARA 
OBTENÇÃO DE MAIOR RENTABILIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO 

RENAN LOUREIRO SANTANA; FRANCISCO ALVES DE LIRA; JOSÉ FRANCISCO 
MENDANHA; CLÁUDIO HENRIQUE CLEMENTE FERNANDES (Orientador) 

Novos empreendimentos surgem a cada dia; entretanto sabe-se que o percentual de negócios 
que fecham a cada ano é de 39,5% (FEA - USP, 2011); número esse alarmante, comparando-se 
com os padrões de outros países; isso se dá muitas vezes pela falta de estudos avaliativos, que 
identifiquem os potenciais e as fraquezas das futuras empresas. A contabilização dos custos 
entra nesse segmento como uma excelente ferramenta de gestão, uma vez que propicia 
instrumentos capazes de dar maior precisão ás decisões a serem tomadas pelos gestores. O 
presente trabalho vem abordando a questão da análise contábil e administrativa de pequenas 
propriedades rurais que tem como subsídio os produtos derivados da atividade apícola; ao todo 
foram verificadas onze comunidades ao longo de todo estado; constatou-se através da aplicação 
de um questionário socioeconômico, que nenhum dos produtores entrevistados apresentou 
conhecimento a cerca do rateio dos custos e das despesas, sendo esta uma ferramenta de 
extrema relevância ao se tratar da obtenção de maior rentabilidade em qualquer 
empreendimento. Em suma as pequenas propriedades não apresentaram uma preocupação muito 
relevante em relação ao ganho real, uma vez que suas expectativas são supridas ao constatarem 
que estão vendendo sua produção, sem levar em consideração os custos e despesas que 
incidiram na mesma. A base de cálculo utilizada nesse trabalho foi o valor de seiscentos e vinte 
e dois reais (salário mínimo); observando-se todas as variantes relacionadas ao pré e pós venda 
dos produtos provenientes da apicultura, tendo como resultado a total ausência de índices de 
retorno. 

Palavras-chave: Apicultura. Custos. Rentabilidade. 
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ADM 

A CADEIA DE SUPRIMENTOS DE CAFÉ EM ARAGUAÍNA/TO 

DOUGLAS ALVES BRITO; MARCOS LEMOS AFONSO (Orientador) 

O Brasil como um dos maiores produtores e consumidores de café do mundo, fato que no ano 
de 2010 recordes foram quebrados em relação ao consumo e produção de café no país. Este 
artigo verifica o processo logístico do abastecimento de café na cidade de Araguaína, 
identificando rotas e canas de distribuição. A coleta de dados foi realizada em três 
estabelecimentos comerciais da cidade de Araguaína no dia 06 de junho de 2011 entre 
15h00min e 18h00min horas com questões objetivas. A pesquisa constatou que do café 
consumido em Araguaína 33% é proveniente da região nordeste, 33% é produzido na região 
norte, 27% na região centro-oeste e 7% da região sudeste. A pesquisa identificou também que 
das 16 marcas disponibilizadas aos consumidores nos estabelecimentos visitados, as que 
possuem maior demanda respectivamente são o café X proveniente da região nordeste, o café Y 
também vindo da região nordeste e o café Z produzido na região central do estado do Tocantins. 
Com base na pesquisa realizada, pode se constatar que apesar da maior parte do café consumido 
ser cultivado na região sudeste do Brasil, um grande percentual do processamento de produção 
é realizado nas regiões norte e nordeste, o que nos leva a entender o papel desempenhado pela 
logística no setor produtivo e da economia do Brasil, criando assim a necessidade pela 
integração dos modais de transporte com finalidade de sanar os gargalos existentes na cadeia de 
suprimentos. 

Palavras-chave: Abastecimento. Café. Suprimentos. 
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ADM 

ANÁLISE LOGÍSTICA NO TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS 
EM ARAGUAÍNA/TO 

DOUGLAS ALVES BRITO; MARCOS LEMOS AFONSO (Orientador). 

A crescente demanda pelo sistema aéreo de transporte de passageiros na cidade de Araguaína 
comprovadamente existe, a prova disto é a vinda de grandes empresas do setor aéreo para a 
cidade de Araguaína que mesmo não oferecendo uma boa estrutura tem comportado esse 
significativo amento. A pesquisa surgiu da necessidade de verificar o nível de satisfação dos 
usuários do transporte aéreo de Araguaína, através de analise da capacidade logística. A coleta 
de dados primários foi realizada no dia 04 de julho de 2011 com usuários do transporte aéreo de 
passageiros, utilizando questionário com questões objetivas. A pesquisa revelou que 60% dos 
entrevistados  utilizam sempre o modal de transporte, 40% raramente, para 40% o principal 
motivo da utilização são viagens de negócio ou trabalho e 40% lazer ou turismo, 60% utilizam 
devido a agilidade, 40% pelo fato da comodidade, para 50% o principal fator negativo são os 
atrasos, para 30% os preços, 50% dos entrevistados consideram bom o nível de satisfação em 
relação ao aeroporto de Araguaína. Com base nos resultados obtidos conclui-se que a crescente 
demanda pela utilização do transporte aéreo de passageiro na cidade de Araguaína torna-se 
necessário o aprimoramento na qualidade dos serviços prestados, procurando sanar as 
deficiências logísticas enfrentadas pelo sistema aéreo de passageiros. 

Palavras-chave: Aeroporto. Logistica. Passageiros. 
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ADM 

UFT NOVO CAMPUS E OS MEIO DE TRANSPORTE 

DOUGLAS ALVES BRITO; MARCOS LEMOS AFONSO (Orientador). 

Desde a implantação da nova aérea do campus Universitário da Universidade Federal do 
Tocantins na cidade de Araguaína, surgiram vários questionamentos quanto aos meios de 
locomoção pelo fato do campus esta localizados em uma região mais afastada do centro. Este 
artigo apresenta a verificação dos meios de transportes utilizado pelos acadêmicos da Unidade 
Cimba da UFT/Araguaína, a coleta de dados primários foi realizada com estudantes da unidade 
Cimba sendo 20 de cada gênero totalizando 40 entrevistados, no mês de abril de 2012. Como 
resultado apresenta-se o seguinte, do total de entrevistados 30% costuma utilizar transporte 
diariamente pra chegar a Universidade, 10% nunca, para 40% o principal transporte utilizado é 
o ônibus, 30% moto, 70% não consideram a distancia um obstáculo em freqüentar as aulas, 60% 
costuma utilizar meios alternativos para chegar a universidade sendo que o meio mais utilizado 
é a carona com 50% de afirmativas, 50% utilizam transportes mais no período noturno 60% dos 
entrevistados gastam de 10 a 19 minutos e 10% gastam mais de trinta minutos para chegar a 
universidade. Tendo em vista os resultados conclui que a mudança de local fez com que a 
procura por meios alternativos de locomoção de casa para a universidade aumentasse de forma 
expressiva, pois muitos estudantes passaram a depender dos sistemas de transportes disponíveis, 
influenciando assim a vida dos acadêmicos. 

Palavras-chave: Araguaína. Transporte. Universidade. 
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ADM 

A IMPORTÂNCIA DAS FERRAMENTAS DE GESTÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO PEQUENO PRODUTOR RURAL 

RENAN LOUREIRO SANTANA; TALITA CARDOSO DE CARVALHO; CLÁUDIO 
HENRIQUE CLEMENTE FERNANDES (Orientador). 

Todo gestor por mais complexo que seja, almeja apenas alcançar dois denominadores comuns, 
que são: conquistar o máximo de clientes e comercializar toda produção; para tal faça é 
necessário saber qual é o seu público alvo, investir em políticas de gestão que irão fidelizar a 
clientela, aumentar o fluxo de caixa, e principalmente incidir na produção. Quanto mais o 
produto é acessível, de boa qualidade e barato, mais espaço ele alcançará; tornando-se mais 
competitivo. Para o pequeno produtor rural, as técnicas de gestão são praticamente inexistentes, 
uma vez que sua produção está voltada na maioria das vezes na agricultura de subsistência, 
tornando-se pouco utilizadas novas formas de obter maior rentabilidade para a sua produção. 
Um empreendimento independente da sua dimensão necessita antes de tudo: fazer um estudo de 
mercado; elaborar o tipo de atividade a ser realizada; estabelecer metas e prazos; utilizar-se da 
análise SWOT (pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades); planejar, organizar, 
dirigir e controlar cada passo do seu empreendimento e procurar reciclar-se sempre. O 
conhecimento de tais ferramentas de gestão é em sua maioria complexo; entretanto podem ser 
adequados dependendo da necessidade, possibilitando ao pequeno gestor uma visão geral do seu 
negócio, procurando agregar melhorias em todos os segmentos, desde a produção até o pré e 
pós venda do seu produto. A produção agrícola longe dos grandes centros, na maioria das vezes 
é de péssimas condições; mas com a implantação de tais ações, sem dúvida alguma o Brasil se 
tornará um gigante competitivo. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Econômico. Gestão. Produtor Rural. 
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ADM 

LIDERANÇA 

ANA VERÔNICA CARDOSO; BRUNA LETÍCIA BONALD; JANE BORGES ASSUNÇÃO; 
GENIVALDO DE SOUZA CARVALHO (Orientador). 

Liderança é a habilidade de transformar um grupo de pessoas numa equipe de trabalho que gera 
resultados. É a habilidade de motivar e influenciar os liderados, de forma ética e positiva para 
que contribuam, com entusiasmo, no alcance dos objetivos pretendidos. A liderança é um dos 
principais valores do desenvolvimento e sustentabilidade da organização. Líderes podem ser 
treinados para tornarem-se melhores. São suficientemente arrojados para assumirem riscos e 
moderadamente sociáveis e motivados para apresentarem novas idéias. O sucesso da 
organização passa pela atuação do líder encarregado de potencializar os resultados de seu 
trabalho. Refletir sobre a importância da liderança nas organizações, identificando o foco de 
trabalho desenvolvido pelo líder, tornou-se o ponto alto deste trabalho por acreditar que os 
grandes líderes são habilidosos para construir relações estratégicas que os ajudarão a alcançar 
suas metas. Uma das competências do líder é provocar pessoas. Provocar sua capacidade 
criativa e de comprometimento. O crescimento da empresa é fruto da obtenção de resultados 
através do desenvolvimento da equipe. 

Palavras-chave: Empresa. Líder. Liderança. 
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ADM 

ASSÉDIO MORAL NAS ORGANIZAÇÕES: UTOPIA OU REALIDADE? 

GEANE C. O. SILVA; MARIA DIVINA ROSA; ROBSON SOUSA DIAS; REASSILVA 
TRILHA MUNIZ (Orientador). 

O presente estudo aborda a questão do assédio moral, problema que implica danos internos e 
externos ao colaborador, rumando, muitas vezes, para situações indesejáveis para todos. Esse 
comportamento da parte dos chefes para com os trabalhadores vem ganhando visibilidade, dado 
às inúmeras ocorrências que extrapolam aos seus portões, chegando aos noticiários, à justiça ou 
entre a população envolvida com os negócios da empresa. As organizações estão investindo no 
capital humano, identificando o potencial de cada colaborador para que se alinhe às suas 
necessidades. Por outro lado, o colaborador precisa ser respeitado dentro da empresa para que 
possa trabalhar com dignidade, a fim de que se apresentem perspectivas de crescimento mútuo. 
Para que isso o aconteça ele precisa estar em ambiente tranquilo e agradável, vivenciando um 
clima favorável para a melhoria de seu desempenho profissional. O objetivo deste trabalho é 
tratar do assédio moral, caracterizando aqueles comportamentos com maior incidência no 
contexto empresarial. Esse fenômeno, apesar de não ser um fato novo vem sendo debatido na 
atualidade, pois suas consequências acabam afetando de forma direta o desempenho do 
colaborador, repercutindo na sua saúde, na vida social, familiar e no resultado de seu trabalho. 
O que ocorre realmente no interior das organizações é assédio moral ou se trata de um típico 
jeito de falar, com a exclusão de sutilezas?  O que se propala nesse contexto é utopia ou 
realidade? 

Palavras-chave: . Consequência. Assédio Moral. Desrespeito. 
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ADM 

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

IDEVAN JOSÉ DE CASTRO; JEFERSON GUIMARÃES LEITE; RODRIGO MAIA 
DUARTE MARCELO TRILHA MUNIZ (Orientador). 

Este trabalho tem o propósito de trazer à discussão o que seja uma comunicação eficaz, no 
contexto de uma empresa, para o bom andamento das atividades. Apresenta, ainda, a 
informação de que a comunicabilidade tem estado no centro da atenção dos administradores 
durante as últimas décadas, sendo decisiva para reforçar os relacionamentos e potencializar os 
resultados. Sem dúvida, entre os elementos importantes das relações humanas eficazes, numa 
organização, a comunicabilidade surge como aquele fator decisivo para a agilização dos 
contatos entre os integrantes que passam a fazer história, dividindo espaço no mercado de 
trabalho. Ela está presente nos negócios, nas administrações públicas e privada, nos hospitais, 
enfim nas instituições da sociedade moderna, que propugnam pelo entendimento das pessoas 
através do uso adequado das formas de comunicação nos seus diferentes setores de trabalho. A 
comunicação ocorre quando o emissor envia a mensagem ao receptor e este decodifica o seu 
teor. Recentes pesquisas têm demonstrado que a comunicação entre a direção da empresa e seus 
empregados é fundamental para o sucesso da organização. Quando falta comunicação, os 
problemas ganham projeção a ponto de se transformarem em elementos de fracasso de todo um 
projeto cuidadosamente delineado. A falta de comunicação pode gerar resistência à mudanças e 
provocar ações que contrariam os propósitos da empresa. No ambiente de trabalho, cada um tem 
que manter os outros informados a respeito das atividades que desenvolve para evitar danos e 
contemplar benefícios. 

Palavras-chave: Emissor e Receptor. Mensagem. Organização Empresarial. 
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ADM 

CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO ASSÉDIO MORAL NAS 
ORGANIZAÇÕES 

FELIPE LIMA BARROS; LEANDRO CARVALHO; PAULO RONAN PEREIRA DA 
SILVA; MAINARDO FILHO PAES DA SILVA (Orientador). 

O objetivo desta abordagem é discutir a relevância da administração do assédio moral para o 
bom andamento do trabalho numa organização. O colaborador de qualquer organização precisa 
ser respeitado dentro da empresa para que possa trabalhar com dignidade, apresentando bons 
resultados naquilo que realiza. O ambiente adequado e os bons relacionamentos são necessários 
para a melhoria do desempenho profissional. É fundamental para que se estabeleçam a 
produtividade e a satisfação dos clientes internos e externos numa estrutura organizacional 
devidamente voltada para esse propósito. O objetivo deste trabalho é analisar a questão do 
assédio moral, com o intuito de concluir se esse tipo de comportamento pode afetar 
negativamente, tanto a vida dos trabalhadores como a da própria organização. Considera-se 
assédio moral toda e qualquer conduta abusiva manifestada através de palavras, gestos, escritos, 
entre outras. A ausência de um tratamento respeitoso dirigido aos indivíduos nas organizações 
consiste em atitudes caracterizadoras do assédio moral. O referido assédio ocorre com relativa 
freqüência em muitas empresas e os seus colaboradores levam pela vida a fora as marcas dessa 
violência sofrida no ambiente de trabalho. Será que na contemporaneidade os trabalhadores 
conseguem silenciar sobre as referidas marcas dessa violência? 

Palavras-chave: Assédio Moral. Desencontros. Empresa. 
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ADM 

A INCLUSÃO DIGITAL COMO INDICADOR DE CIDADANIA 

ROBSON ROGÉRIO SOUSA AGUIAR; JEFFERSON THIAGO A. PEREIRA; RENATA 
CRISTINA A. DOS SANTOS; KATIANE RIBEIRO LOPES (Orientador). 

Vive-se atualmente num mundo envolto em tecnologias, sendo impossível viver numa 
sociedade organizada sem suas ferramentas. As pessoas das mais diferentes faixas etárias estão 
incluíndo-se digitalmente e quem ainda não aderiu a essa prática sente grande necessidade dessa 
inclusão. Se incluir-se digitalmente é um anseio da sociedade em geral, maior ainda é a 
necessidade para o sujeito que atua numa organização empresarial. Pretende-se com este estudo 
verificar se as organizações que promovem ações denominadas por elas de atualização digital, 
oferecem acesso aos colaboradores para a melhoria de suas práticas, provendo, nas suas 
políticas, benefícios que contribuam para a melhoria da qualidade de vida do sujeito incluído 
digitalmente. O objetivo deste trabalho é concluir que a inclusão digital é urgente e necessária 
para os profissionais das organizações das mais diferentes áreas de atuação. Referir-se à 
Inclusão digital como elemento indicador da cidadania é colocar na pauta de discussões o fato 
de que ser cidadão, hoje, significa entre outras conquistas, usufruir desse direito. A inclusão 
digital no século atual apresenta- se como um movimento mundial de inserção na sociedade da 
informação. No Brasil não é diferente percebe-se uma corrida para construção de políticas 
nacionais, favorecedoras dessa prática para as pessoas de todas as idades. A inclusão digital é 
uma necessidade inerente ao ser humano e por isso deve ser considerada como um novo fator de 
cidadania. 

Palavras-chave: Empresa. Indicador de Cidadania. Tecnologia. 
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ADM 

ACIDENTES DE TRABALHO: PREOCUPAÇÕES DOS 
ADMINISTRADORES 

DAFNE FERNANDES; LEIDIMAR PEREIRA; FRANCISCO ALVES DE LIRA (Orientador). 

A partir da ideia de que a presença do técnico de segurança de trabalho na empresa diminui o 
número de acidentes, devido ao trabalho preventivo que realiza é que este estudo ganhou forma. 
Acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício de atividade a serviço da empresa e que 
pode provocar lesão corporal ou perturbação funcional, perda ou redução permanente ou 
temporária da capacidade para o trabalho. O objetivo desta pesquisa é verificar quais os tipos de 
acidentes são mais frequentes, em diferentes empresas, procurando identificar as suas causas e 
consequências. Pretende-se constatar ainda se há preocupação, por parte dos administradores, 
com o nível de segurança com que atua o trabalhador, em diferentes setores da atividade 
humana. Com este trabalho coloca-se também na pauta das discussões a saúde do trabalhador, 
referindo-se à doença adquirida no trabalho ou a doença profissional, produzida ou 
desencadeada pelo exercício profissional. O tema acidentes de trabalho é complexo, pois não 
envolve somente o lado físico, mas também o aspecto psicológico, daí a necessidade de manter 
intensa a discussão de modo que todo o pessoal da empresa tenha acesso às informações e 
participe sempre de debates e eventos de um tema tão relevante, que traz sempre preocupações 
focadas na área administrativa. 

Palavras-chave: Prevenção. Saúde do Trabalhador. Segurança no Trabalho. 
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ADM 

MOTIVAÇÃO 

ANA CLAUDIA FERREIRA DE AMORIM; JOSCIVANE LIMA DOS SANTOS; ROZANE 
DA SILVA SANTOS; REASSILVA TRILHA MUNIZ (Orientador). 

Na empresa é necessário que tudo contribua para a instalação de um clima convidativo de modo 
que todos caminhem na direção de objetivos comuns. É preciso criar mecanismo para que a 
motivação mova o sujeito a integrar-se nas atividades da organização. A motivação consiste em 
apresentar a alguém estímulos e incentivos que lhe favoreçam determinado tipo de conduta. O 
sucesso econômico e a estabilidade social são os trunfos acenados como condição para buscar 
saídas, com vistas ao alcance dos melhores resultados no trabalho da empresa. Provocar a 
motivação para o aumento da participação e do empenho da população na busca dos propósitos 
da empresa é o primeiro passo para o seu sucesso. Nas pessoas motivadas evidencia-se maior 
participação nos projetos desencadeados pela empresa. A motivação gera o incentivo, que leva 
ao engajamento nos trabalhos da organização. Sem motivação as pessoas assumem atitudes de 
resistência às solicitações que lhes são dirigidas. Dentre os problemas que os dirigentes 
enfrentam na empresa o mais difícil talvez seja o da motivação dos seus colaboradores. Na 
tentativa de motivar as pessoas de um grupo recorre-se à utilização de diferentes variáveis que 
as mudanças de comportamento poderão favorecer. Nesse contexto, há divergência entre as 
várias abordagens teóricas no que se refere à motivação. Será que o empresário está atento sobre 
a importância de provocar a motivação para obter uma maior participação de todos, em favor 
dos interesses da empresa? 

Palavras-chave: Incentivos. Participação Efetiva. Resultados Positivos.  
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ADM 

ACIDENTES DE TRABALHO: UMA QUESTÃO DE PREVENÇÃO 

CRISNANDA PAULA; DORALICE FERREIRA; MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO 
(Orientador). 

O objetivo deste estudo é colocar em visibilidade o assunto acidentes de trabalho, ressaltando 
aqueles que são mais freqüentes. Pretendeu-se verificar quais os tipos de acidentes são mais 
comuns, em diferentes empresas, destacando as suas causas e conseqüências. O acidente de 
trabalho ocorre no exercício da atividade profissional e pode provocar lesões graves no 
individuo, afetando sua capacidade para o trabalho. Tratar da saúde do trabalhador é um fato 
que precisaria ser defendido pelos dirigentes das empresas, principalmente se a saúde do 
colaborador for abalada em decorrência de um acidente de trabalho. Também é considerado 
acidente de trabalho, o acidente de trajeto, aquele que ocorre no percurso do local de residência 
para o trabalho ou vice versa, considerando a distância e o tempo de deslocamento compatível 
com o percurso do referido trajeto. Como uma política importante da empresa tem-se recorrido 
a medidas preventivas de acidente de trabalho e à contratação de técnico de segurança, para que 
os problemas sejam evitados ou minimizados. A grande questão hoje é a necessidade de 
prevenção para que os acidentes de trabalho não prejudiquem a saúde do trabalhador e nem 
abalem os investimentos da empresa. 

Palavras-chave: Empresa. Prevenção de Acidentes. Resultados. 
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COM 

FEIRA DO BOSQUE: ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 
CULTURAL DE PALMAS - TOCANTINS 

POLIANA MACEDO DE SOUSA 

Analisa a Feira do Bosque em Palmas - Tocantins enquanto espaço público para a construção da 
identidade cultural da cidade, por meio da contribuição do público e dos feirantes que são 
oriundos de diversas regiões do país. Ao chegarem a Palmas, as pessoas trouxeram consigo 
costumes e traços típicos de sua região e por isso, foram peças fundamentais para que se 
criassem hábitos e costumes heterogêneos. Baseada na abordagem hipotético-dedutiva, a 
pesquisa fez uma revisão bibliográfica do assunto proposto, utilizando-se da pesquisa 
descritiva-documental que trabalha com dados colhidos da realidade, além de observação, 
registro, análise e correlação de documentos, a fim de poder descrever e comparar usos e 
costumes, tendências e outras características das comunidades. Dentre os resultados 
encontrados, temos que a Feira do Bosque proporciona para quem a freqüenta um “Terceiro 
Espaço”, onde algo novo está em formação e que, para isso, ocorre a agregação de valores e 
costumes dos imigrantes que lá fixaram moradia e que são repassados por meio dos produtos 
vendidos no local. 

Palavras-chave: Feira do Bosque. Identidade Cultural. Palmas. 
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CON 

PRÁTICA TRABALHISTA DA EMPRESA “CORAGENS & SANTOS 
INDÚSTRIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA. 

MARLON GONÇALVES MOTA; ROSIMEIA DA SILVA SANTOS; FERNANDA 
RODRIGUES BANDEIRA (Orientador) 

O tema assim proposto busca apresentar a área trabalhista da empresa Coragens & Santos 
Indústria Comercio e Prestação de Serviço LTDA, onde será formalizada a admissão dos 
empregados da empresa, onde a mesma deverá solicitar ao trabalhador a apresentação de alguns 
documentos que terá como finalidade, além da sua identificação, possibilitar o correto 
desempenho das obrigações trabalhistas, não só em relação ao próprio trabalhador, mais 
também nas relações da empresa em representação as normas com base na CLT e Legislação 
Trabalhista. Com isso, apresentamos todas as possibilidades exigidas de forma geral onde 
tem-se: 1) Documentos Necessários à Admissão; 2) Retenção dos Documentos – Proibição; 
3) Preenchimento de Documentos; 4) Cadastramento do PIS; 5) Contribuição Sindical 6) 
CAGED; 7) Atleta Profissional se houver; 8) Estrangeiro, se houver; Fiscalização–
Penalidades; 10) Fundamentos Legais. Desse modo, a empresa “Coragens & Santos Indústria 
Comercio e Prestação de Serviço LTDA”, que faz parte do trabalho de conclusão do Curso de 
Ciências Contábeis na forma de simulação, onde ampliaremos e repassaremos o conhecimento 
assim apresentado a todos. 

Palavras-chave: Área Trabalhista. Consolidação. Leis do Trabalho. 
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CON 

MATEMÁTICA FINANCEIRA PARA JOVENS E ADOLESCENTES 

GIZELE PEREIRA DA SILVA; CHARLLES DA MASSENA NOLÊTO; EVILANE LEÃO 
CORDEIRO (Orientador) 

A Educação financeira é uma temática importante na sociedade atual, tendo em vista que as 
mudanças constantes no contexto financeiro, como a oferta de crédito, os novos produtos em 
oferta no mercado, nos obrigam a tomar decisão com relação ao consumo cotidianamente. 
Dessa forma o presente projeto de extensão objetiva orientar jovens e adolescentes do ensino 
fundamental e médio de escolas públicas no município de Araguaína-TO para a tomada de 
decisão com relação ao consumo responsável e consciente, além de tratar de questões como 
investimento e planejamento do futuro. Pretende-se dessa forma contribuir na formação de 
cidadãos reflexivos e críticos, que sejam capazes de poupar e planejar gastos 

Palavras-chave: Cidadania. Consumo Consciente. Finanças. 
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CON 

ÍNDICES DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO DA EMPRESA “LOPES 
& RIBEIRO LTDA” 

EDGAR LOPES RIBEIRO; HIASMINE LOPES GOMES; MÔNICA DANYELLA DE S. 
BEZERRA (Orientador) 

O tema proposto retrata a capacidade da empresa Lopes & Ribeiro LTDA, que faz parte do 
trabalho de conclusão do Curso de Ciências Contábeis do ITPAC na forma de simulação, em 
honrar seus compromissos e obrigações frente a seus credores, fazendo uma comparação entre 
os direitos realizáveis e suas exigibilidades. Os índices de capacidade de pagamento abrangem: 
1)Índice de liquidez Corrente; 2) Índice de Liquidez Seca; 3) Índice de Liquidez Geral; 
4)Índice de Liquidez Imediata. O índice de Liquidez Corrente e Liquidez Seca são 
caracterizados com a capacidade de pagamento em curto prazo; Liquidez Geral, representando a 
capacidade de pagamento em longo prazo e Liquidez Imediata, a qual corresponde à capacidade 
de pagamento em prazo imediato. É importante ressaltar que cada índice tem uma 
particularidade fornecendo informações da situação financeira da entidade, não devendo os 
mesmos ser analisado isoladamente e sim em conjunto com outros índices, para demonstrar a 
real situação da empresa. O referido trabalho serviu para mostrar a importância que possuem os 
índices de liquidez para se analisar a saúde financeira das empresas, mostrando a capacidade 
que as mesmas possuem para fazerem frente ao cumprimento de suas obrigações e é uma 
ferramenta de crucial importância na contabilidade gerencial. 

Palavras-chave: Índice. Liquidez. Pagamento. 
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CON 

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL “BASILIO E SILVA 
INDÚSTRIA COMERCIO E PREST. DE SERVIÇO LTDA” 

THUANNY GOMES MARTINS BASILIO; MARCIO ROSA SILVA; GEOVANE DE 
OLIVEIRA PEREIRA (Orientador) 

O tema proposto trata-se da análise do balanço patrimonial, tanto vertical como horizontal, da 
empresa Basílio e Silva Indústria comercio e Prestação de Serviço LTDA, que faz parte do 
trabalho de conclusão do Curso de Ciências Contábeis do ITPAC na forma simulada. A análise 
vertical e horizontal presta-se fundamentalmente ao estudo de tendências. A análise vertical 
baseia-se nos valores relativos das contas das demonstrações financeiras. Para isso, é calculado 
o percentual por cada conta em relação a um valor base, no caso do BP, o peso 100 ao total do 
ativo ou passivo e relacionar todas as contas dessa demonstração com esse total. Tem por 
objetivo fazer uma comparação dos percentuais da própria empresa em exercícios anteriores, 
observar se há itens fora das proporções normais. A análise horizontal relaciona cada conta da 
demonstração financeira com sua equivalente de exercícios anteriores. Tem por objetivo avaliar 
a evolução ou involução das contas do Balanço Patrimonial, de um exercício para outro ou de 
vários exercícios seguidos. Esta comparação permite perceber o comportamento da empresa no 
mercado e as tendências para o futuro. Isoladamente, essas duas técnicas poderão induzir a erros 
de avaliação ou encobrir fatos importantes. Conjuntamente, essas técnicas se completam e 
permitem identificar aqueles elementos merecedores de uma investigação mais profunda para 
determinar as causas dos seus desvios e adotar medidas corretivas cabíveis. 

Palavras-chave: Balanço Patrimonial. Horizontal. Vertical. 
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CON 

INDICADORES DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO DA EMPRESA 
SAMPAIO E SOUZA LTDA 

MAGNO DE SOUZA E SILVA NETO; ADRIANA CARNEIRO SAMPAIO; EUGÊNIO 
JOSÉ PIVA (Orientador) 

Os indicadores de liquidez (Corrente, Seca, Geral e Imediata) medem quanto uma empresa 
possui em relação a cada unidade monetária que ela deve. O ideal é que estes indicadores sejam 
maior ou igual a R$ 1,00 (um real) demonstrando a capacidade da empresa de cumprir com seus 
compromissos financeiros.  Os indicadores de liquidez são ferramentas confiáveis para avaliar 
se as empresas possuem condição financeira suficiente para saldar suas dívidas fazendo uso de 
seus recursos, ou se elas têm necessidade de capital de giro. Para evidenciar os resultados deste 
tipo de análise e sua aplicação, demonstramos os índices de liquidez, calculados com base nos 
Balanços Patrimoniais, dos períodos de outubro (x. 1), novembro (x.2) e dezembro (x.3) de 
2010, da empresa Sampaio & Souza Ltda., organização ficta criada para objeto de estudo, cujo 
ramo de atividade é a fabricação e comercialização de sofás, e prestação de serviços de 
reparação. Os cálculos e a análise desses índices foram realizados com base na escrituração 
contábil, na apuração do resultado do exercício, e nas demonstrações contábeis e suas 
posteriores reclassificações. Através da análise dos índices de liquidez, constatamos que, a 
empresa possui capacidade de pagamento, tanto no curto prazo, quanto no longo prazo, para 
honrar suas obrigações. Porém, não possui recursos disponíveis suficientes para quitar suas 
dívidas imediatamente.  Estes indicadores são importantes para a gestão financeira das 
empresas, pois demonstram a situação financeira em que a entidade se encontra em determinado 
momento, e servem como base para a tomada de decisão. 

Palavras-chave: Análise. Gestão Financeira. Indicadores de Liquidez. 
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CON 

A IMPORTÂNCIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

RAIMUNDO OLIMPIO DOS SANTOS; JAILSON DUARTE (Orientador) 

Tem como objetivo estudar e descrever de que forma são efetuadas as Análises das 
Demonstrações Contábeis. A análise das demonstrações contábeis agrega valor às informações 
e com isso, possibilita confrontar elementos patrimoniais, indicando fatos ocorridos, 
determinando a situação atual e permitindo uma visão das tendências futuras, por isso sua 
importância nas organizações. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis define o objetivo das 
demonstrações contábeis como segue: O objetivo das demonstrações contábeis é fornecer 
informações sobre a posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição 
financeira da entidade, que sejam úteis a um grande número de usuários em suas avaliações e 
tomadas de decisão econômica. (ESTRUTURA CONCEITUAL CPC 00, 2008, p.7). A análise 
das demonstrações contábeis, amplamente aceita no meio acadêmico e empresarial, é dividida 
em duas categorias distintas: análise Financeira, que possibilita a interpretação da saúde 
financeira da empresa, seu grau de liquidez e capacidade se solvência e; análise Econômica, que 
possibilita a interpretação das variações do patrimônio e da riqueza gerada por sua 
movimentação. Tanto a análise financeira quanto a econômica são elaboradas e avaliadas sob 
vários pontos de vistas distintos, conforme a necessidade e amplitude de cada usuário. 

Palavras-chave: Demonstração Contábil. Econômica. Financeira. 
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CON 

BENEFÍCIOS TRABALHISTAS 

VERÔNICA ISA ARAÚJO MARQUES; DANIELA RODRIGUES CARDOSO; FÁBIO DOS 
ANJOS OLIVEIRA (Orientador) 

                                       
Neste trabalho será tratado sobre os benefícios trabalhistas e previdenciários que são devidos 
aos empregados, podendo assim dispor de forma clara e precisa das obrigações da empresa. 
Tratar-se-á também sobre alguns benefícios dispostos nas Convenções Coletivas. Benefícios 
Trabalhistas onde todas as empresas ou equiparadas a esta, que admitirem trabalhadores como 
empregados devem seguir as normas da CLT, a qual considera empregado toda pessoa física 
que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e 
mediante salário. Décimo terceiro salário (remuneração anual de um salário mensal), Abono 
constitucional das férias (1/3 da remuneração das férias), Férias (remuneração anual de um 
salário mensal), Licença paternidade de cinco dias corridos por nascimento de filho, Repouso 
semanal remunerado de um dia em cada semana trabalhada, Adicional na rescisão sem justa 
causa de 40%, incidentes sobre o saldo da conta do FGTS, (8% da remuneração, depositado em 
nome do trabalhador, numa conta vinculada), Licença paternidade de cinco dias corridos, 
Carteira de trabalho assinada desde o primeiro dia de serviço, entre outros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Abono Constitucional. Férias. Incidentes Sobre o FGTS. 
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CON 

A IMPORTÂNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÃO 
CONTRATUAL NA RELAÇÃO DE TRABALHO, VISANDO A  

IOLENE FERREIRA DOS SANTOS; JORDANIA DIAS SOUSA; JOSE FERNANDO 
LUNCKES (Orientador) 

Este trabalho visa apresentar parte integrante das rotinas trabalhistas. Nele, discorreremos sobre 
obrigações, composição e forma de cálculos de Folha de Pagamento e Rescisão Contratual, 
buscando demonstrar sua importância, tanto operacional, como social, contábil e financeira. A 
metodologia utilizada na elaboração deste trabalho foi pesquisa com base na CLT-
Consolidação das Leis do Trabalho, na Legislação da Previdência Social e demais legislações 
pertinentes ao trabalho. Será apresentada a folha de pagamento, destacando alguns eventos e 
descontos que a compõe e a forma correta de sua confecção, e a Rescisão Contratual, direitos e 
deveres, demonstrando exemplos e cálculos, conforme a situação ou motivo do afastamento 
ocorrido. Nessa conjuntura, entende-se que o correto processo de execução da Folha de 
Pagamento e Rescisão Contratual, é de suma importância tanto para o empregador, como para o 
empregado, em razão de sua riqueza técnica, contábil e fiscal. Ao descrever todas as ocorrências 
remuneratórias do empregado e que envolveram a relação de trabalho, de maneira simples e 
transparente, transformado em valores numéricos, o empregador estará cumprindo neste 
momento, o estabelecido pela Lei Pátria, garantindo os direitos do empregado e principalmente 
transmitindo confiança e segurança na relação de trabalho. 

Palavras-chave: Folha de Pagamento. Relação de Trabalho. Contrato de Trabalho. 
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CON 

ORÇAMENTO EMPRESARIAL 

SUZI GEROLIM DA SILVA; MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA; ADEMAR DE 
CASTRO (Orientador) 

É um instrumento de planejamento e controle das receitas, despesas e resultados do 
empreendimento, parte do comportamento do passado e olha para as possíveis mudanças 
futuras, quantificando, em termos econômicos e financeiros, as atividades da empresa. Trata-se 
de uma previsão, uma meta, de acordo com a qual serão tomadas as decisões na empresa. Serve 
para orientar como planejar e controlar o orçamento empresarial. O orçamento integra aspectos 
operacionais e financeiros, servindo para fixar objetivos, políticas e estratégias, harmonizar os 
objetivos das partes da empresa, quantificar as atividades e suas datas de realização, melhorar a 
avaliação e a utilização de recursos. O controle orçamentário se presta ainda a comunicar, aos 
donos e administradores, as intenções e realizações da empresa e é eficaz instrumento para se 
avaliar se a realidade da empresa está de acordo com aquilo que seus proprietários desejam dela. 
Para criar um orçamento, primeiramente é necessário levantar as origens de recursos da 
empresa, isto é, suas vendas, empréstimos obtidos e outras fontes de receita e os usos e 
aplicações no processo empresarial, isto é, seus custos, despesas e investimentos. A 
classificação das receitas e despesas deve levar em conta as necessidades gerenciais de cada 
empresa para poder responder às perguntas do tomador de decisão. 

Palavras-chave: Empresa. Orçamento. Pesquisa. 
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DIR 

A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FICHA LIMPA 

CINTHIA SANTOS SILVA; SÉRGIO DOS REIS JÚNIOR FERRADOZA (Orientador). 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a importância dessa Lei (Lei da Ficha Limpa) 
em busca de uma sociedade mais honesta, a fim de delinear a realidade na forma da lei. A Lei 
Complementar 135/2010, alterou a Lei Complementar 64/90 (lei das inelegibilidades) trazendo 
em seu bojo novas hipóteses de inelegibilidades, há décadas a sociedade brasileira vem
sonhando com um Brasil mais justo e honesto quanto aos nossos governantes. A aprovação da 
LC 135/2010 foi uma importante vitória do povo brasileiro, um verdadeiro marco na história 
política do nosso País. Uma das mais importantes alterações trazidas pela referida Lei foi que 
com o advento da mesma políticos considerados “fichas sujas” ficarão impedidos de se 
candidatar a novo cargo eletivo, pelo menos durante um prazo de 8 (oito) anos. Um verdadeiro 
marco na história do nosso país. 

Palavras-chave: Fichas Sujas. Lei da Ficha Limpa. Políticos. 



IX Jornada Científica do ITPAC 

37 

 

DIR 

RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO NA SOCIEDADE 

BRENA LARYSSA ALVES TRINDADE; OTÁVIO BINATO JÚNIOR (Orientador) 

A Ressocialização tem como objetivo a humanização da passagem do detento pela instituição 
carcerária, implicando sua essência teórica, numa orientação humanista, passando a focalizar a 
pessoa que delinquiu como centro da reflexão científica. Falar sobre a ressocialização e a 
necessidade de inclusão dos apenados, e sobre a necessidade de criar as condições estruturais 
para que a norma já estabelecida seja efetivada e possa cumprir sua determinação de reinserção 
não é tão simples, dependemos do Estado que cuida deste tema com descaso. Cada preso custa 
em média no sistema prisional R$: 1,5 mil mensal, de acordo com o titular da Secretaria de 
Administração Penitenciária e Ressocialização, Nestor Duarte. O valor torna-se mais absurdo 
quando comparado ao gasto por um aluno da rede pública em ensino: R$: 173. Um 
levantamento feito pela própria Secretária aponta diversos problemas no sistema, bem como a 
superlotação dos presídios. Um dos problemas que mais afligem a sociedade atualmente é o que 
se dever fazer com aquela pessoa que agiu de forma ilícita, que transgrediu as normas ditadas 
pelo estado. A forma através da qual o infrator é punido tem que ser eficaz e a pena deve ser 
justa, uma vez que o condenado deve estar recuperado quando sair da prisão, pronto para 
reincorporar-se à sociedade e não mais agir em desacordo com a lei. A necessidade de inserir o 
preço é extrema, garantir que boa parte dos apenados seja tratada com igualdade, respeito e sem 
descriminação na sociedade, enquanto... E após cumprem seu delito. 

Palavras-chave: Preso. Ressocialização. Sociedade. 
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DIR 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS NA ÁREA 
MÉDICA 

WILSON GONÇALVES PEREIRA JÚNIOR; CALIXTA MARIA SANTOS (Orientador) 

O presente trabalho é sobre o tema “Responsabilidade Civil Por Danos Morais na Área 
Médica”, realizado através de pesquisas bibliográficas e via internet, sob o método dedutivo, de 
forma qualitativa, sem apresentar fato novo. Tendo em vista as ocorrências frequentes com 
relação aos erros médicos e descumprimento ao Código de Ética Médica, a pesquisa de um 
modo geral dispõe sobre as classificações dos danos morais na atuação médica, a 
responsabilidade civil do dano causado e indenização em decorrência da lesão. Em especifico, 
demonstra a responsabilidade civil e obrigação de indenizar quanto aos erros médicos causados 
aos pacientes que sofreram os danos, como também demonstra os meios de provas compatíveis 
com a culpa ou dolo, notadamente a inversão do ônus da prova. Inicialmente, a pesquisa traz 
dados históricos, revelando como eram realizados os trabalhos médicos, apontando punições 
severas àqueles que por erro médico causassem danos irreparáveis ou até a morte do paciente. 
Traçam também os pressupostos da responsabilidade civil, tal como a responsabilidade 
contratual e extracontratual, expondo sobre obrigação de resultado e obrigação de meios. Trata 
também a pesquisa quanto à responsabilidade civil médica, o dever do médico, a culpa médica, 
o dano médico e nexo de causalidade. Por fim, o estudo demonstra a obrigação de indenizar 
quer seja no âmbito da responsabilidade civil objetiva e subjetiva, observando os meios de 
provas, inclusive a inversão do ônus probante. Que a ideia de atividade profissional designa a 
soma de ações, atribuições, encargos ou serviços desempenhados pela pessoa do médico. 

Palavras-chave: Danos Morais. Responsabilidade Civil. Responsabilidade Médica. 
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DIR 

BREVES CONSIDERAÇOES SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL 
POR ERRO MÉDICO 

JEFFERSON MIGUEL MARTINS DA SILVA; CALIXTA MARIA SANTOS (Orientador) 

O presente trabalho é sobre “Responsabilidade civil do médico por erro médico”, realizado 
através de pesquisas bibliográficas, sob o método dedutivo, com qualidade, sem apresentar fato 
novo. Tendo em vista o grande índice de erros médicos, causando danos físicos aos pacientes, 
inclusive levando-os até a morte, sem quaisquer indenizações dos médicos aos familiares das 
vítimas ou às próprias vítimas, o objetivo geral do trabalho è analisar a responsabilidade civil 
dos mesmos quanto a obrigação de indenizar aquele que foi vítima de seus erros médicos.  Em 
específico, o estudo demonstra que o profissional da medicina ao cometer erro medica, 
lesionando ou matando seu cliente, tem o dever de indenizar pela conduta praticada, 
enquadrando-se na responsabilidade civil e/ou penalmente, de acordo a legislação brasileira 
vigente. O estudo traça o histórico e evolução da responsabilidade civil, noções, conceitos e a 
diferença entre obrigação e responsabilidade civil. Traz as espécies de responsabilidade civil, 
sendo objetiva e subjetiva, contratual e extracontratual direta e indireta, tal como, 
responsabilidade civil e penal. A pesquisa também trata do médico e as relações de consumo 
bem como a natureza da responsabilidade médica, ainda, sobre a relação médico-paciente e a 
ética médica. Finalmente a pesquisa traz considerações sobre a responsabilidade civil por erro 
médico, a indenização pelo ato ilícito, o dano causado e o dever de indenizar. 

Palavras-chave: Dever de Indenizar. Erro Médico. Responsabilidade Civil. 
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DIR 

 REINSERÇÃO DE EX-PRESIDIÁRIOS NO MERCADO DE TRABALHO 

RÔMULLO DE SOUSA SANTOS; REBECCA MAGALHÃES DE ARRUDA; JORGE 
PALMA DE ALMEIDA FERNANDES (Orientador) 

Deve ser encarada em caráter de urgência pelo governo, sendo um grande desafio sensibilizar a 
população quanto à reinserção no mercado de trabalho de presos que já cumpriram suas penas. 
Desigualdades sociais e má distribuição de renda alimentam as altas taxas de delinqüência e 
criminalidade no país, fato este que agregado ao preconceito, conduz a uma taxa de reincidência 
criminal que é uma das mais altas do mundo. Grande parte da sociedade considera um 
desperdício de dinheiro público a promoção de políticas públicas neste sentido. Vale lembrar-se 
do custo que cada detento representa ao Estado, sobretudo quando a sociedade não lhe dá nova 
oportunidade de trabalho, sendo a tendência, voltarem a praticar novos delitos. É necessário que 
esse cenário mude, dependendo de ações do Estado em conjunto com a iniciativa privada. O 
número de empresas que contratam ex-detentos ainda é pequeno, há inúmeros projetos em 
andamento que visam modificar esta situação, com finalidade produtiva, educativa, respeitando 
a vontade e a aptidão do preso. Deve ser clara a importância de uma conscientização por parte 
do poder público, das empresas e da sociedade como um todo, para que haja mais mobilizações 
no sentido de inserir o egresso no mercado de trabalho, visando a sua volta ao convívio social. 
Afinal, a sociedade é a maior interessada no êxito do ex-detento, já que a mesma é afetada 
diretamente com a alta criminalidade reincidente. 

Palavras-chave: Egresso. Mercado de Trabalho. Reinserção. 
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DIR 

ESTUDO DE CASO: A PERDA DO BIOMA CERRADO NA DEFINIÇÃO DO 
PERCENTUAL DA RESERVA LEGAL PARA O ESTADO DO TOCANTINS  

LEILA MARIA DE SOUSA; MIRIAM NYDES MONTEIRO DA ROCHA (Orientador). 

O objetivo do presente estudo consiste em realizar um estudo de caso relativo a perda do bioma
do cerrado decorrente da definição do percentual da Reserva Legal para o Estado do Tocantins. 
Os dados foram obtidos através de uma pesquisa documental indireta. O trabalho inicia-se com 
revisão de literatura sobre os conceitos e abrangência de Reserva Legal Florestal, a Constituição 
Federal e a Reserva Florestal, assim como, a área da reserva. O método utilizado é o hipotético 
dedutivo, vislumbrando a concretude da situação vivida pela constante perda de cerrado 
decorrente do avanço sobre este bioma e que certamente será agravado pela redução do 
percentual de Reserva Legal para o Tocantins.   
 

Palavras-chave: Bioma. Cerrado. Reserva Legal. 
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DIR 

A GRADAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

WILLIAN FRAGOSO DE MORAES; ELI GOMES DA SILVA FILHO (Orientador). 

A verificação do dano moral é complexa por ser de natureza imaterial. A vida em sociedade, as 
aflições, as angústias e as humilhações são constantes, sendo que quando se caracteriza estas em 
meros dissabores não geram o dever de indenizar, por não afetar o equilíbrio psicológico do 
indivíduo, que fuja da normalidade. Para se arbitrar o valor da indenização por dano moral são 
vários os fatores que devem ser levados em conta pelo órgão julgador, não se prendendo a 
forma tarifada. No caso concreto é analisado se o valor da indenização é compatível com a 
reprovabilidade da conduta do agente que causou o ato danoso, a capacidade econômica deste e 
as condições sociais da vítima, mas sempre tendo como fundamento o princípio da 
proporcionalidade e da razoabilidade, que dará contornos de justiça ao caso. Existem ainda 
outros critérios que também devem ser levados em consideração, como a compensação ao 
lesado, para se chegar a um ressarcimento proporcional ao dano sofrido e o desestímulo ao 
lesante, inibindo novas práticas ofensivas. Contudo, apesar destes critérios para a gradação da 
indenização por dano moral, não há regras fixas e absolutas nesta questão, dependendo da 
análise do caso concreto. 

Palavras-chave: Dano Moral. Indenização. Princípio da Proporcionalidade. 
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DIR 

AÇÕES DO FMI CONTRA O ESTADO NÃO CUMPRIDOR DOS 
REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ACORDO STAND-BY, DO PONTO 

DE VISTA DO DIREITO INTERNACIONAL  

ANTONIO NEIVA REGO JUNIOR; SERGIO DOS REIS JUNIOR FERRADOZA 
(Orientador) 

Criado a partir do tratado de BRETTON WOODS, que ocorreu na década de 40 nos EUA, em 
NEW HAMPSHIRE, o FMI, desempenha importante função junto ao ordenamento 
internacional. Com frequentes crises financeiras, ao longo da história, por diversos motivos, 
guerras e crises internas, não restam às nações alternativas, a não ser a busca pelo incentivo 
financeiro que a instituição oferece. Mas entende-se que não basta, apenas, ter boa vontade para 
adquirir essas linhas de crédito, tem de seguir uma série de requisitos que se não cumpridos a 
risca, gera grande interferência do FMI, junto ao mercado internacional, que busca sempre um 
estado que ofereça segurança, ao se financiar projetos. O presente trabalho se propõe a mostrar 
de forma detalhada as medidas adotadas que farão a instituição, quando o estado que feitor do 
acordo STAND-BY, não o cumprir. Ver-se-á ainda, como se faz para ingressar, que se dá 
através de uma carta de intenções preparada por uma comissão de representantes do estado, sob 
o aval da presidência da republica. Utilizar-se-á para melhor analise a realidade brasileira, e 
como que na década de 80 a instituição FMI retirou o certificado que mostrava segurança aos 
investimentos internacionais. Devendo entender que ao se contrair tal empréstimo passa o FMI 
a fazer uma gestão paralela à do governo, estabelecendo metas a serem cumpridas, para que as 
autorizações de saque sejam emitidas. Valendo, ainda, analisar a natureza jurídica do acordo 
STAND-BY. 

Palavras-chave: Acordo STAND-BY. BRETTON WOODS. FMI. 
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DIR 

DA TUTELA À CIDADANIA 

ELISVANDA GONÇALVES BARBOSA; MYRIAN NYDES MONTEIRO DA ROCHA 
(Orientador) 

O tema da capacidade civil do índio foi e ainda é palco de grandes debates, exemplificando os 
limites e condicionantes da atuação do índio na sociedade. O Código Civil de 2002 e a 
Convenção nº 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, de 2004, bem como a evolução da 
doutrina penal ocorrida desde a edição da Lei n. 6.001/73 (Estatuto do Índio), servirão de base 
para nossa análise. Da simples inspeção do contido no art. 12 da Constituição Federal, verifica-
se que, quanto à nacionalidade, o índio é brasileiro nato. No entanto, o exercício dos direitos 
civis e políticos pelo índio dependem da verificação de condições especiais estabelecidas no 
ordenamento jurídico, a saber, o art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 6.001/73 (Estatuto do Índio), 
em razão da sua presumida hipossuficiência. Portanto, cabe ao governo promover ações 
específicas que assegurem aos povos indígenas o gozo, em condições de igualdade, dos diretos 
e oportunidades que a legislação nacional outorga aos demais membros da população e que 
promovam a plena efetividade dos seus direitos sociais, econômicos e culturais, respeitando a 
sua identidade social e cultural, costumes tradições. Assim, o exercício da cidadania plena pelo 
índio não é algo que se dê de forma automática muito embora não haja restrições a este 
exercício no código Civil vigente, até porque o direito de personalidade inerente àquele que 
nasce com vida não recebe restrição alguma no que se referem à etnia, mas sim a capacidade ou 
incapacidade relativa ou absoluta. 

Palavras-chave: Cidadania. Indígena. Tutela. 
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DIR 

O ADVOGADO 

GEISA CLAUDIA ALVES DE ALMEIDA FERNANDES; JORGE PALMA DE ALMEIDA 
FERNANDES (Orientador) 

O presente trabalho foi desenvolvido tendo como tema de estudo O Advogado. A realização 
desta pesquisa e a elaboração deste trabalho justificam-se pela necessidade de se trazer ao 
conhecimento público maiores informações sobre esta importantíssima atividade profissional 
em muitos aspectos desconhecida e, talvez, justamente por isso, muitas vezes injustiçada pela 
opinião pública. O problema que aqui se propõe, portanto, é o de avançar sobre o tema 
realizando uma investigação histórica de modo a identificar como se deu, no mundo e no Brasil, 
o surgimento da advocacia e do advogado, assim como o histórico do surgimento da Ordem dos 
Advogados do Brasil. O objetivo a ser perseguido foi trazer a lume as principais características 
da advocacia e do advogado, revelando, sobretudo, as mais importantes exigências de sua 
formação, bem como suas prerrogativas e mais destacadas dificuldades no exercício da missão 
que lhe fora constitucionalmente confiada. Todo o trabalho foi realizado através de metodologia 
aplicada, qualitativa, e explicativa, fundada em base bibliográfica tendente à formulação de um 
novo marco teórico que possa revelar a verdadeira e admirável face da advocacia e do 
advogado. 

Palavras-chave: Advocacia. Advogado. Prerrogativas. 
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DIR 

GUARDA COMPARTILHADA 

LUANA FERREIRA MORAES; JORGE PALMA DE ALMEIDA FERNANDES (Orientador). 

O presente estudo tem por finalidade analisar o instituto da guarda compartilhada, destacando a 
importância e vantagem da fixação dessa modalidade de guarda, considerando as nefastas 
conseqüências advindas da separação dos pais, assim como pelos efeitos sócios psicológicos 
que ocasionam ao menor. Para tanto, traz a evolução histórica do instituto, que embora tenha 
sido normatizada apenas recentemente com a Lei nº 11.698/08, muito antes já estava sendo 
colocada em prática, demonstrando, inclusive bons resultados. Trata-se de um instituto que, 
inobstante  tenha seus princípios abarcados pela Constituição e normatizados pelo Código Civil, 
suscita ainda muitas polêmicas e certa resistência por parte tanto de operadores do direito, pais, 
psicólogos e sociedade em geral. A considerar o não menos polêmico fenômeno da síndrome da 
alienação parental, tão comum entre filhos de pais separados, a guarda compartilhada surge 
como a alternativa mais adequada a evitar tal síndrome, na medida em que tem como função 
conservar igualitariamente ao pai e a mãe, o direito de guarda e de responsabilidade dos filhos, 
sempre com o objetivo de priorizar o melhor interesse do menor. Adotou-se como metodologia 
a pesquisa bibliográfica. Conclui-se que, frente às profundas alterações pelas quais a sociedade 
passou, principalmente com a mudança das funções maternas, outrora limitada apenas aos 
afazeres domésticos e aos cuidados com os filhos, a guarda compartilhada destaca-se como a 
melhor opção, no sentido de manter o vínculo parental com ambos os pais, evitando-se dessa 
forma a nociva síndrome parental. 

Palavras-chave: Alienação Parental. Guarda Compartilhada. Relações Familiares. 



IX Jornada Científica do ITPAC 

47 

 

DIR 

FAMÍLIA E SUAS EXPRESSÕES DE PRESENÇA E AUSÊNCIA: UM 
PRESSUPOSTO PARA CRIMINALIDADE 

RAIMUNDA ALVES MIRANDA SOARES; MYRIAN NYDES MONTEIRO DA ROCHA 
(Orientador) 

  Menores que vivem em uma família desestruturada podem sofrer consequências como serem 
condicionadas ao crime por não terem recebidos de seus pais um acompanhamento educacional. 
Outras instituições devem ser complementos educacionais na educação dos pais, onde se precisa 
de supervisão dos genitores no comportamento que seus filhos apresentam fora do seu seio 
familiar. Sobre um contexto geral, não resta dúvida que o fator econômico pode até contribuir 
com o envolvimento do homem no crime, mas não é crucial como a falta de estrutura familiar 
em todos os seus aspectos. Razão pela qual as chances de combater a criminalidade são 
encontradas dentro dos cuidados da família. Sobretudo que é nos primeiros anos que a criança 
precisa receber de seus pais uma educação para boa formação de seu caráter. 

Palavras-chave: Caráter. Criminalidade. Família. 
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DIR 

BREVES CONSIDERAÇOES SOBRE A PATERNIDADE SÓCIO 
AFETIVA E SEUS EFEITOS JURÍDICOS 

PEROLINA SOUSA MADEIRA COELHO; CALIXTA MARIA SANTOS (Orientador). 
 

O presente trabalho apresenta “Breves considerações sobre a paternidade socioafetiva e seus 
efeitos jurídicos”, realizado através de pesquisas bibliográficas e internet, sob o método 
dedutivo, de forma qualitativa, sem apresentar fatos novos. Tendo em vista as grandes 
polêmicas e preconceitos em relação à paternidade socioafetiva como também os seus efeitos 
jurídicos, diante da sociedade, a pesquisa de modo geral traz mudanças significativas à luz do 
Direito com o intuito de proteger a família. Demonstra especificamente o trabalho, que a 
paternidade  socioafetiva não é uma espécie de paternidade biológica, porém, não sendo 
diferente desta, visando a parte afetiva, sem qualquer discriminação entre filhos biológicos e 
não- biológicos, tendendo proteger as relações familiares,  dentro de uma nova realidade social 
e cultural. A pesquisa inicialmente traz um histórico da socioafetividade no Direito de Família e 
sua evolução, a dimensão social do afeto e este como dever jurídico. Aborda sobre a 
relatividade da filiação biológica, pressupostos da paternidade e estados de filiação, adoções 
judiciais e à brasileira, modos de reconhecimento de paternidade e espécies de filiações. O 
trabalho evidencia ainda sobre os tipos de paternidade, visões psicológicas da paternidade 
socioafetiva, o dever de alimentar, o afeto, e finalmente, identifica os efeitos jurídicos da 
paternidade socioafetiva, os quais pessoais e patrimoniais. 
 
 
Palavras-chave: Afeto. Efeitos Jurídicos. Paternidade Socioafetiva. 
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DIR 

ALIENAÇÃO PARENTAL E SEUS EFEITOS 

MARIANNE LIZ VALADARES DE PAIVA; CALIXTA MARIA SANTOS (Orientador). 

 
O presente trabalho é sobre “Alienação parental e seus efeitos”, realizado através de pesquisas 
bibliográficas e via internet, de forma clara e objetiva, sob o método dedutivo, de forma 
qualitativa, sem apresentar qualquer fato novo. Tendo em vista o alto índice de guardiões 
colocarem os filhos alienados contra os seus pais alimentantes, causando grandes prejuízos ao 
vinculo parental, o objetivo geral do trabalho visa analisar a responsabilidade e comportamento 
tanto do pai quanto da mãe em relação aos filhos na guarda compartilhada, a bem do vinculo 
familiar. Em especial demonstra a importância que tem a guarda compartilhada, quer seja para o 
guardião e o alimentante em relação à vida dos filhos. Destaca também a importância que tem o 
vinculo afetivo entre pais e filhos para fortalecer a família. Demonstra ainda o estudo o quanto a 
alienação parental afeta o comportamento do poder de família. A pesquisa inicialmente, trás um 
breve comentário sobre o instituto do casamento, conceito e sua finalidade e União Estável. 
Aborda sobre o direito de Família, incluindo a CF/88 e CC/2002, a separação dos pais e o 
divórcio sob a EC 66/2010, tal como a guarda e responsabilidade do guardião, deveres do 
alimentante, bem como desavenças, e ainda sobre o conceito de alienação parental, tipos de 
alienação e síndrome, genitor alienante, filhos alienados e por fim sobre os efeitos da alienação 
parental.  
 

Palavras-chave: Efeitos da Alienação. Filhos Alienados. Guarda. 
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DIR 

O TRANSTORNO DE PERSONALIDADE ANTISSOCIAL: 
IMPUTABILIDADE E SEMI-IMPUTABILIDADE 

TATIANA SILVA DUNAJEW LEMOS AFONSO; ÍTALO DANYEL AMORIM 
GONÇALVES DOS SANTOS; RENEYDA MIRANDA DE OLIVEIRA. 

O transtorno de personalidade antissocial, ou psicopatia, segundo o CID-10 caracteriza-se, entre 
outros aspectos, pela ausência de empatia com outros seres humanos e pela indiferença tanto 
pelos valores morais, quanto pelos parâmetros jurídicos. Não se trata de uma doença, pois sua 
etiologia é desconhecida e não há cura. Não há tratamento medicamentoso e nem tampouco 
terapêutico para o portador deste transtorno, entretanto, seu comportamento desviante apresenta 
prejuízos à sociedade devido ao seu desajustamento. O Código Penal brasileiro prevê a medida 
de segurança para criminosos com transtornos mentais e aqueles com perturbação da saúde 
mental. Estes, respectivamente, são considerados inimputáveis e semi-imputáveis. A partir da 
revisão de alguns doutrinadores podemos perceber que não há consenso quanto ao tipo penal do 
antissocial: ora ele é considerado imputável e sujeito à mesma pena de um criminoso comum, 
ora é considerado semi-imputável, pois se enquadra em uma zona fronteiriça entre saúde e 
doença mental. As consequências desta imprecisão conceitual afeta o destino não só da 
sociedade, bem como do próprio antissocial, pois se este for apenado como criminoso comum 
pode cumprir sua pena e adquirir a liberdade antes do término da mesma. Por outro lado se for 
enviado a hospital de custódia, este pode ali permanecer por prazo indeterminado, pois sua 
periculosidade é real. 

Palavras-chave: Antissocial. Imputabilidade. Semi-Imputabilidade. 
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DIR 

CRIME E LOUCURA: A MEDIDA DE SEGURANÇA COMO 
TERAPÊUTICA OU PENA? 

TATIANA SILVA DUNAJEW LEMOS AFONSO; ÍTALO DANYEL AMORIM 
GONÇALVES DOS SANTOS; RENEYDA MIRANDA DE OLIVEIRA 

Data do século XIX a preocupação da psiquiatria de delimitar a natureza dos crimes 
engendrados pela predisposição do agente, por suas paixões e aqueles decorrentes da loucura ou 
de transtornos mentais. A partir desta caracterização o ordenamento jurídico constitui modelos 
normativos os quais relevam o crime como oriundo do desequilíbrio da saúde mental. Surgem, 
então, os manicômios judiciários – atualmente hospitais de custódia – como instituições 
próprias para aqueles indivíduos os quais transgrediram os parâmetros jurídicos em decorrência 
de doenças mentais. Os pacientes destas instituições são considerados inimputáveis ou 
semi-imputáveis e recebem uma medida de segurança a qual visa adequar a conduta deste ao 
convívio social através da internação e conseqüente restrição da liberdade. A concepção 
originária da medida de segurança advém da possibilidade de o paciente voltar a delinqüir, sua 
periculosidade, mas, sobretudo, da constatação de que o crime decorre da doença mental. Sendo 
assim, esta teria a função não de apenar um sujeito incapaz de responder por suas ações, mas de 
curá-lo, possibilitando seu reingresso ao meio social depois de cumprida sua internação e 
extinta sua periculosidade. O que se passa de fato é que, na maioria das vezes, esta internação 
pouco contribui na cura do paciente e transforma-se em pena perpétua, pois o que a prática 
revela é que uma vez que a perícia psiquiátrica não atesta a cessação da periculosidade, vários 
pacientes vivem muitos anos internados, perdem seus vínculos sociais e acabam por morrer 
dentro destas instituições. 

Palavras-chave: Crime. Loucura. Periculosidade. 
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DIR 

A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL NO 
ÂMBITO DOS CRIMES CONTRA A HUMANIDADE 

ADRIANA GOMES RIBEIRO; SERGIO DOS REIS JÚNIOR FERRADOZA (Orientador) 

A presente monografia tem por objetivo relatar a criação do Tribunal Penal Internacional (TPI), 
destacando-se os avanços e lutas históricas em relação aos direitos humanos e a evolução do 
direito internacional. Até o término da Segunda Guerra Mundial (1945) muito pouco havia sido 
feito no plano internacional, por absoluta falta de meios legais e institucionais, para coibir 
genocídios, massacres, assassinatos, torturas, mutilações e outras ofensas graves aos direitos 
humanos praticados em grande escala, após a segunda guerra mundial com a criação dos 
Tribunais de Nuremberg e Tóquio (1945) para o julgamento dos crimes cometidos durante a 
guerra, ocorreram mudanças significativas na jurisprudência legal, sendo que na conferência 
Diplomática de Plenipotenciário das Nações Unidas em julho de 1998, foi criado o Tribunal 
Penal Internacional, através do Estatuto de Roma, consagrando-se a responsabilidade 
internacional penal individual. No desenvolvimento são destacados aspectos teóricos que 
abordaram a competência do TPI, com crimes que afetam a comunidade internacional em seu 
conjunto e o avanço que o Estatuto de Roma representou para comunidade internacional. Para 
tanto a metodologia aplicada ao estudo foi à descritiva bibliográfica, que segundo Gil (2002), é 
desenvolvido com base em material já elaborado construído principalmente de livros e artigos 
científicos. Constatou-se que o TPI, é um mecanismo de jurisdição importante na caminhada 
rumo à preservação dos direitos humanos no mundo, para que se cumpram as leis internacionais 
e que se punam os indivíduos infratores. 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Estatuto de Roma. Tribunal Penal Internacional. 
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DIR 

CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE: A 
IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO JUIZ NO ESTADO  

MATHEUS DIAS BRITO; OTÁVIO BINATO JUNIOR (Orientador) 

O controle de constitucionalidade teve seu grande marco, e como geral de fato início em 1803. 
Ao que tange o Brasil sua inserção ocorreu em 1891. Vemos que apesar de tal controle fazer 
parte do nosso ordenamento jurídico, o mesmo vem sendo deixado de ser executado, logo vem 
sendo pouco difundido. Nesse tema enfatizaremos uma meta de pesquisa tentada trazer a notória 
viabilização do poder que todos os órgãos judiciários podem exercer, ao qual tal poder foi 
entregue a defesa direta dos direitos e garantias concreta dos e fundamentados na Constituição. 
Diante disto buscaremos traçar uma conotação histórica, para enriquecer o fortalecer do 
surgimento do controle de constitucionalidade, trazendo os principais modelos para conotar a 
importância do juiz nesse cotidiano de importância para o cumprimento de seu papel social 
perante a sociedade democrática de direito. Por meio desse, e apôs conclusão histórica, 
trataremos da análise do sistema exercido pelo controle de constitucionalidade no Brasil, 
aprofundando o sistema de controle difuso discutindo as correntes que desse meio de controle se 
desdobram para buscar uma real afirmação. Por derradeiro, apontar à importância da atuação 
dos juízes e órgãos colegiados e em grau de jurisdição a chegada ao Supremo Tribunal Federal, 
revelar mudanças a serem introduzidas no que versa de tal poder atribuído a qualquer ação que 
busca a ilicitude de uma lei ou ato normativo que se entende ser inconstitucional, e então 
através desse ato explicar os seus efeitos. 

Palavras-chave: Atuação do Magistrado. Controle Difuso. Controle de Constitucionalidade. 
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DIR 

EXTENSÃO DOS DANOS À EMPRESA POR OFENSAS AOS SEUS 
REPRESENTANTES LEGAIS 

DAVID SADRAC RODRIGUES ALVES; MAINARDO FILHO PAES DA SILVA 
(Orientador) 

O tema versa sobre a “extensão dos danos a empresa por ofensas aos seus representantes 
legais”. Tema relativamente inexplorado pelos operadores do direito, porém, bastante rotineiro 
na convivência entre as pessoas, basta fazer uma simples interpretação lógica e jurídica ao caso 
concreto e analisar os danos sofridos pela empresa por ofensas a seus representantes legais. Sob 
perspectiva da responsabilidade civil quando uma ação ou omissão extrapolam as regras de boa 
convivência, sejam elas: legais ou costumeiras, nasce para o lesado o direito de pedir uma 
reparação judicialmente das possíveis reparações de dano, quando preenchidos os elementos 
caracterizadores da responsabilidade civil. Quando ofensas são direcionadas aos representantes 
legais de uma empresa além de gerar dano à pessoa humana, as ofensas podem atingir a honra 
objetiva de uma empresa. A honra objetiva de uma empresa é conseqüência de todo um 
processo de planejamento, estratégia, dentre outras qualidades que implica muito trabalho e 
dedicação. Este projeto utiliza as fontes materiais e formais como pesquisa, com enfoque 
principal para a doutrina e jurisprudência. 

Palavras-chave: Direitos da Personalidade. Empresa. Responsabilidade Civil. 



IX Jornada Científica do ITPAC 

55 

 

DIR 

BREVE HISTÓRICO DA ADOÇÃO NO BRASIL 

EDILEUSA LOPES COSTA NUNES; CALIXTA MARIA SANTOS (Orientador) 

A unidade social conhecida como família possui sua origem constituída em épocas difusas, pois 
para se reconstituir o passado histórico desta instituição se faz necessário realizar exercícios de 
abstração que remete às comunidades tribais, ao modo de vida e modo de produção pré-
histórica. Com o surgimento de sociedades menos simples e mais complexas e com o 
crescimento populacional os laços sanguíneos eram facilmente dissolvidos, em Roma, por 
exemplo, foi criada a expressão família natural formada apenas pelo casal e pelos filhos, 
fundamentada no casamento, uma relação jurídica. Que a idéia de família natural se perdurou no 
mundo ocidental, especialmente com o advento da igreja católica a partir da Idade Média, onde 
mantinha e incrementava com requintes de autoritarismo o modelo de sistema patriarcal nas 
unidades familiares. Corroborando a idéia de que família é composta pela figura do pai, da mãe 
e da prole. Em contrapartida a adoção no Brasil acompanha também a consolidação das leis que 
garantem o direito da família, em 1998 a Constituição vigente no Brasil é promulgada, nela 
algumas condições legais foram propostas. Dois anos após entra em cena a Lei 8.069 de 13 de 
julho de 1990, com uma subseção dedicada exclusivamente para a adoção. Estava sendo 
inaugurado o Estatuto da criança e do Adolescente, atendendo anseios de defensores de direitos 
humanos que almejavam uma legislação específica para a promoção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente. 

Palavras-chave: Adoção. Adolescente. Criança. 
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DIR 

SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO E A REINCIDÊNCIA CRIMINAL 

DIVINO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR; DIVINO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR; 
JORGE PALMA DE ALMEIDA (Orientador) 

Breve histórico do sistema prisional e a reincidência criminal; dos tempos passados ate este 
século xix, no intuito de comparar com a lei de execução penal e o nível de reincidência 
criminal em conseqüência da readaptação feita pela estada aos reeducados através dos presídios, 
com fito e ponto de vista da sociedade, a discriminação da sociedade moderna em relação a 
pessoa do reeducando, com ênfase para estrutura precária do estado física e pessoal, os meios e 
métodos de ressocialição dos agentes oficias estatais, que fazem a recuperação de uma pessoa 
criminosa e devolve para o âmbito social. 

Palavras-chave: Presidiário. Reincidência Criminal. Sistema Prisional. 
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DIR 

O SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO: ABORDAGENS SOBRE AS 
COLIGAÇÕES MAJORITÁRIAS E PROPORCIONAIS 

JOSÉ RAIMUNDO NUNES FILHO; SERGIO DOS REIS JÚNIOR FERRADOZA 
(Orientador) 

 
 
  
O presente trabalho terá por objetivo problematizar o processo das eleições no Brasil, o 
histórico dos processos eleitorais, as metodologias utilizadas para se proclamar os eleitos e as 
formações de coligações entre os partidos, as leis que regem o processo entre outros. 
Mostraremos ainda as contradições presentes em algumas situações e os discursos da sociedade 
da época. Buscaremos para a problematizarão desse tema, a incursão em obras de estudiosos da 
questão eleitoral e partidária como Maria Eunice Torres do Nascimento, Djalma Pinto, Sérgio 
Ferradoza, Paulo Tafner entre outros que contribuem para a análise do Direito Eleitoral e 
Partidário dentro da problemática proposta. Buscamos realizar uma análise buscando 
compreender como ocorre um processo eleitoral e a relevância deste ato, tendo como plano de 
fundas questões que evidência o cotidiano eleitoral como, por exemplo, a formação das 
coligações que são em sua maioria responsáveis pelo andamento dos trabalhos eleitorais. 
Também é nosso objetivo, mostrar as percepções adquiridas através de pesquisas bibliográficas 
e discussão sobre o assunto, levando em consideração os dispostos no Código Eleitoral e nas 
legislações complementares que regulamentam as eleições, além de analisar os entendimentos 
do TSE sobre o assunto em questão. 
 
 
 
Palavras-chave: Direito Eleitoral. Partido. Coligação. Sistema Eleitoral 
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DIR 

BREVE ABORDAGEM SOBRE A ADOÇÃO NO BRASIL 

EDILEUSA LOPES COSTA NUNES; CALIXTA MARIA SANTOS (Orientador). 

A unidade social conhecida como família possui sua origem constituída em épocas difusas, pois 
para se reconstituir o passado histórico desta instituição se faz necessário realizar exercícios de 
abstração que remete às comunidades tribais, ao modo de vida e modo de produção pré-
histórica. Com o surgimento de sociedades menos simples e mais complexas e com o 
crescimento populacional os laços sanguíneos eram facilmente dissolvidos, em Roma, por 
exemplo, foi criada a expressão família natural formada apenas pelo casal e pelos filhos, 
fundamentada no casamento, uma relação jurídica. Que a ideia de família natural se perdurou no 
mundo ocidental, especialmente com o advento da igreja católica a partir da Idade Média, onde 
mantinha e incrementava com requintes de autoritarismo o modelo de sistema patriarcal nas 
unidades familiares. Corroborando a ideia de que família é composta pela figura do pai, da mãe 
e da prole. Em contrapartida a adoção no Brasil acompanha também a consolidação das leis que 
garantem o direito da família, em 1998 a Constituição vigente no Brasil é promulgada, nela 
algumas condições legais foram propostas. Dois anos após entra em cena a Lei 8.069 de 13 de 
julho de 1990, com uma subseção dedicada exclusivamente para a adoção. Estava sendo 
inaugurado o Estatuto da criança e do Adolescente, atendendo anseios de defensores de direitos 
humanos que almejavam uma legislação específica para a promoção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente. 

Palavras-chave: Adoção. Criança. Família. 
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FATOR PREVIDENCIÁRIO DIANTE DA CONSTITUCIONALIDADE E 
A LEI 9.876/99 

FABÍOLA REGINA MARTINS DE ABREU COSTA; CALIXTA MARIA SANTOS 
(Orientador) 

O presente trabalho é sobre “Fator Previdenciário diante da Constitucionalidade e a Lei 
9.876/99”, realizado através de pesquisas bibliográficas em obras jurídicas de maneira objetiva 
e clara, sob o método dedutivo, de forma qualitativa, sem apresentar qualquer fato novo. O 
objetivo geral do trabalho é analisar a importância que tem este Instituto Previdenciário, 
buscando uma melhor política de conjuntura assistencial, econômica, a fim de fazer valer os 
princípios legais e morais àqueles que necessitem receber por direito os benefícios, 
especialmente quanto aos cálculos das aposentadorias por tempo de contribuição, que muito tem 
prejudicado os beneficiários. O estudo, em especifico, objetiva demonstrar a importância que 
tem o Fator Previdenciário desde a sua criação, identificar de tal forma os prejuízos trazidos 
pela Lei 9.876/99, e esclarecer acerca da Constitucionalidade quanto aos benefícios da 
Previdência Social. O trabalho traz inicialmente a evolução histórica da Previdência no Mundo 
e no Brasil, os princípios implícitos e explícitos da Seguridade Social. O estudo também trata 
sobre as fontes de custeio da seguridade social, o fator previdenciário envolvendo a parte de 
contribuição, a expectativa de sobrevida, as questões sobre a idade, cálculos previdenciários e 
sua evolução a partir da CF/88. A pesquisa, finalmente discute sobre a Previdência no âmbito 
dos Três Poderes da República, e, a Constitucionalidade da Lei 9.876/99. 

Palavras-chave: Constitucionalidade da Lei 9.876/99. Fator Previdenciário. Salário Benefício. 
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DIR 

O SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO: ABORDAGENS SOBRE AS 
COLIGAÇÕES MAJORITÁRIAS E PROPORCIONAIS 

JOSÉ RAIMUNDO NUNES FILHO; SERGIO DOS REIS JÚNIOR FERRADOZA 
(Orientador) 

O presente trabalho terá por objetivo problematizar o processo das eleições no Brasil, o 
histórico dos processos eleitorais, as metodologias utilizadas para se proclamar os eleitos e as 
formações de coligações entre os partidos, as leis que regem o processo entre outros. 
Mostraremos ainda as contradições presentes em algumas situações e os discursos da sociedade 
da época. Buscaremos para a problematizarão desse tema, a incursão em obras de estudiosos da 
questão eleitoral e partidária como Maria Eunice Torres do Nascimento, Djalma Pinto, Sérgio 
Ferradoza, Paulo Tafner entre outros que contribuem para a análise do Direito Eleitoral e 
Partidário dentro da problemática proposta. Buscamos realizar uma análise buscando 
compreender como ocorre um processo eleitoral e a relevância deste ato, tendo como plano de 
fundas questões que evidência o cotidiano eleitoral como, por exemplo, a formação das 
coligações que são em sua maioria responsáveis pelo andamento dos trabalhos eleitorais. 
Também é nosso objetivo, mostrar as percepções adquiridas através de pesquisas bibliográficas 
e discussão sobre o assunto, levando em consideração os dispostos no Código Eleitoral e nas 
legislações complementares que regulamentam as eleições, além de analisar os entendimentos 
do TSE sobre o assunto em questão. 

Palavras-chave: Coligação. Partido. Sistema Eleitoral. 
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GUARDA COMPARTILHADA – ANÁLISE DA VIABILIDADE DO 
INSTITUTO SOB PERSPECTIVA DO MENOR E SEUS GENITORES 

CONSTANCIA DA SILVA SANTOS; JORGE PALMA DE ALMEIDA FERNANDES 
(Orientador) 

O presente trabalho de conclusão de curso é fruto de pesquisa feita sobre o instituto da guarda 
compartilhada. De onde se iniciou com uma analise histórica do poder familiar discorrendo 
sobre o conceito, sua base histórica e suas atribuições, trazendo em sua base legal as 
implicações quanto ao fim do relacionamento dos genitores após separação ou divorcio, ruptura 
do vinculo conjugal e suas consequências na relação familiar, e as implicações no 
relacionamento entre pais e filhos depois do término conjugal. Discuti-se também a guarda, seu 
conceito e seus tipos tradicionais; diferenciando-se em especial o instituto da guarda 
compartilhada com as outras modalidades tradicionais de guarda. Então se mostra os aspectos 
gerais da guarda compartilhada, seu conceito, seu histórico, fundamentos legais, os pressupostos 
para o exercício dela e vantagens da guarda compartilhada sob a perspectiva do menor e seus 
genitores, sempre dando ênfase ao melhor interesse do menor. 

Palavras-chave: Guarda Compartilhada. Interesse do Menor. Poder Familiar. 
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 O EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NO ÂMBITO DO DIREITO 
FALIMENTAR BRASILEIRO, TENDO EM VISTA A SUA 

RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL  

ELDEN KLEY ARAÚJO; MAINARDO (Orientador). 

Este trabalho versa sobre o empresário individual no âmbito do direito falimentar brasileiro, 
tendo em vista a sua recuperação extrajudicial e judicial, conforme a Lei n. 11.101, de 09 de 
fevereiro de 2005. A princípio propõe-se um estudo sobre as caracteriza empresário individual 
no ordenamento jurídico brasileiro, e qual o tratamento lhe é aplicado perante a Lei nominada, 
bem como as Considerações Históricas Sob a Antiga Lei de Falência, e mostrado o Contrate 
com a Nova Lei de Falência e As Suas Inovações. Realizou-se um estudo Sobre a Perspectiva 
do Falido Sobre a Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas e o Interesse do Credor na 
Reabilitação do Falido. Por fim, analisaram-se os Instintos da Recuperação Extrajudicial e 
Judicial; pois é fundamental a reestruturação financeira do empresário e a sua preservação, para 
que continue exercendo a sua função social. 

Palavras-chave: Empresário Individual. Falência. Falido. 
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO 

POLLYANA BEZERRA MIRANDA MENDES; SERGIO DOS REIS JUNIOR FERRADOSA 
(Orientador) 

O presente trabalho tem por escopo de mostrar aos operadores do Direito a responsabilidade 
civil na atividade médica, bem como descrever as acepções do instituto jurídico da 
responsabilidade civil, suas espécies e a reparação ao dano eventualmente resultante da 
atividade de médico. Pretende explicar as diferenças entre a responsabilidade civil subjetiva e 
objetiva na prestação de serviços médicos e também relatar as demandas judiciais sobre a 
responsabilização civil do médico por danos ocorridos. São inúmeros os processos judiciais no 
Brasil envolvendo médicos, hospitais e seguros de saúde. Isto se dá em consequência ao fato de 
que a apuração das responsabilidades deste profissional em relação aos danos causados vem 
sendo mais frequentemente investigadas. Trata ainda o presente trabalho da evolução histórica 
da responsabilidade civil do médico onde é possível observar que desde os primórdios 
buscava-se a reparação ao dano. 

Palavras-chave: Dano. Médico. Responsabilidade Civil. 
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LIMITES JURÍDICOS DA INTERVENÇÃO DO ESTADO SOBRE O 
INTERESSE PARTICULAR NA FORMAÇÃO DOS MENORES 

PALOMA DA SILVA OLIVEIRA; SERGIO DOS REIS JUNIOR FERRADOZA (Orientador) 

A presente pesquisa expõe a cerca dos limites jurídicos da intervenção do Estado sobre o 
interesse particular na formação dos menores. Apresenta a evolução do Direito de Família 
analisando a família no decorrer da evolução histórica da sociedade bem como na legislação 
brasileira tanto na Constituição quanto no Código Civil e no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Versam ainda sobre o poder familiar, seu contexto histórico, conceito e 
características. Aborda então a instituição da família, conceituando-a, discorrendo sobre sua 
evolução na legislação brasileira, as modalidades de poder familiar bem como os critérios para a 
fixação desta e a importância de sua definição já que por vezes, os filhos esperam a decisão 
judicial. O método utilizado foi o dedutivo. Utilizou-se como recurso metodológico a pesquisa 
bibliográfica, para tanto analisando a doutrina e, sobretudo a jurisprudência e leis pátrias 
pertinentes. Trata-se de um estudo que possibilitou ao pesquisador penetrar na essência do tema 
procurando desvendar quais os limites do poder Estatal quando da formação, proteção e bem 
estar do menor na busca que se atendesse ao melhor interesse da criança e do adolescente. 
Assim aferiu-se que o Estado como detentor do direito de proteger, vigiar e fornecer o 
necessário para que o menor leve uma vida digna tem poderes ilimitados de intervenção quando 
se trata do bem estar, da proteção e da dignidade tanto da criança quanto do adolescente. 

Palavras-chave: Estado. Família. Poder Familiar. 
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ALIMENTOS AO MENOR, O DIREITO DE EXIGIR E O DEVER DE 
PRESTAR 

CRISTIANE DIAS DE FREITAS; JORGE PALMA DE ALMEIDA FERNANDES 
(Orientador) 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo de mostrar os direitos 
alimentícios do menor, quando um de seus genitores constitui uma nova família e deixa de 
honrar com as pensões. A Lei de Alimentos protege aqueles que necessitam de alimentos sendo 
necessário distinguir que prestação alimentícia não é apenas alimentação, mas, educação, saúde, 
moradia, vestuário, lazer e tudo o que for necessário para a sobrevivência e mantimento, 
cabendo a ambos os genitores o dever de sustento da prole. O direito a alimentos decorre do 
direito basilar à vida, pois é essencial para subsistir determinada pessoa. É um direito 
inafastável, e imprescindível para a mantença de quem dele dependa. A Lei possui penalidades 
como a prisão para os devedores de alimentos, bem como inclusão do devedor de alimentos 
juntos aos órgãos de cadastro de inadimplência , que tem por finalidade incitar a saldar as 
pensões em atraso. A sociedade brasileira esta repleta de devedores de alimentos, muitos ainda 
recriminam as punições instituídas por Lei. Ao Magistrado cabe o dever de resguardar os 
direitos da prole, julgando a obrigação dos genitores. 

Palavras-chave: Alimentos. Direito. Prestação Alimentícia. 
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MOROSIDADE NOS JULGAMENTOS DOS CRIMES POLÍTICOS 

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA; SERGIO DOS REIS JUNIOR FERRADOZA 
(Orientador) 

A finalidade da presente monografia e estudar o Poder Judiciário, com enfoque na celeridade, 
duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional na seara eleitoral, com 
o objetivo de contribuir para a melhor proteção dos dogmas democráticos. Conflitando 
democracia com eleição para explanar a crise de efetividade existente na esfera eleitoral e 
propor diversas soluções. Apontar e explicar as possíveis soluções, e eliminar os efeitos da 
morosidade, à luz da constituição e demais fontes que serão apresentadas, tornando-o mais 
célere, proporcionando efetividade na prestação jurisdicional. Neste diapasão, impõe-se uma 
melhor operosidade dos preceitos eleitoral, requerendo uma estrutura que lhe possibilite a 
operacionalização para sanar as muitas deficiências existentes, e que desta forma seja 
resguardado a dignidade do litigante e da sociedade. 

Palavras-chave: Celeridade. Democracia. Eleitoral. 
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A FUNÇÃO SOCIAL DOS TÍTULOS DE CRÉDITO 

BRUNO TIMÓTEO SILVA REZENDE; MAINARDO FILHO PAES DA SILVA (Orientador) 

Este trabalho explica a evolução histórica dos Títulos de Crédito, bem como a definição do que 
vem a ser Título de Crédito e suas principais espécies no Direito Pátrio. Entretanto, com o uso 
freqüente deste instrumento comercial, ele tornou-se essencial na vida das pessoas, de maneira a 
nos prender a este mecanismo, além de ser regulado por leis de esfera nacional e tratado 
assinados.Por fim, a sua essencialidade e natureza lhe permitem desenvolver sua função social, 
qual seja, a circulação de riquezas. Essa é a sua principal função, que as cambiais desenvolvem 
com autoridade. A rigor, essa função lhe autoriza também a sua negociabilidade através da qual 
os Títulos circulam mediante o endosso, um mecanismo de segurança das cambiais. 

Palavras-chave: Circulação de Riquezas. Função Social. Títulos de Crédito. 
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COMENTÁRIO SOBRE LIBERDADE DE CRENÇA E CULTO 
RELIGIOSO NO BRASIL 

EMERSON DE SOUSA VIANA; CALIXTA MARIA SANTOS (Orientador) 

O presente trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas e via internet, sob o método 
dedutivo, de forma qualitativa, sem apresentar fato novo. Tendo em vista diversos conflitos e 
grandes polêmicas com relação à liberdade de crença e culto religioso no Brasil, a pesquisa de 
modo geral analisa os aspectos legais referentes à essa liberdade de crença e cultos aos 
indivíduos e à sociedade brasileira. Em específico demonstra os aspectos críticos e conflituosos 
da liberdade de crenças e cultos no Brasil, apontando a importância desta liberdade de acordo a 
Constituição Federal/88, mediante os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. 
Inicialmente o trabalho traz aspectos históricos da liberdade de crença religiosa no Brasil, sua 
evolução, conceito de religião e culto religioso. Traçam também aspectos legais dos cultos 
religiosos e crenças, discussões sobre a legislação brasileira e a discriminação religiosa, 
imunidade religiosa e liberdade religiosa como cláusula pétrea. 

Palavras-chave: Conflitos da Liberdade Religiosa. Culto Religioso. Liberdade de Crença. 
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CRÉDITO DE CARBONO E SUA REGULAMENTAÇÃO NO BRASIL 

ALAN KELSEY SOUZA FERREIRA; MAINARDO FILHO PAES DA SILVA (Orientador) 

O presente trabalho demonstra a importância do comércio de carbono como mecanismo de 
desenvolvimento sustentável. Discute o fato de que a humanidade tem sofrido fortemente com 
os problemas ambientais, especialmente, no que se refere às mudanças climáticas em 
decorrência do efeito estufa. Expõe que diante desta situação foram realizadas por vários países 
convenções com o intuito de buscar uma reflexão e mútua cooperação para combater os 
problemas ambientais. Esclarece que a Constituição do Brasil de 1988 tem como preceitos 
fundamentais a proteção do Meio Ambiente, sendo o meio ambiente princípio que deverá ser 
observado pela Ordem Econômica. Em 1992, no Rio de Janeiro foi realizada a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, tendo esta convenção 
regulamentada no Brasil através do Decreto nº. 2.652, de 1º de Julho de 1988. Os países Partes 
da referida Convenção se reuniram várias vezes depois para rediscutir suas intenções, tendo, em 
1997, sido feito na cidade de Quioto, no Japão, um Tratado com compromissos mais rígidos 
para a redução da emissão de gases que provocam o efeito estufa, aponta que o referido 
Protocolo foi regulamentado no Brasil pelo Decreto nº. 5.445, de 12 de Maio de 2005. Que este 
decreto trouxe mecanismos para que os países conseguissem alcançar as metas estabelecidas no 
Tratado, dentre eles o de comércio de carbono. 

Palavras-chave: Problemas Ambientais. Crédito de Carbono. Tratado de Quioto. 
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A PROPAGANDA ELEITORAL 

MAIRON CÉSAR SANCHES PARENTE; SÉRGIO DOS REIS JUNIOR FERRADOZA 
(Orientador) 

A presente monografia tem por objetivo o estudo da propaganda eleitoral, considerando 
inclusive os princípios, suas modalidades, formas de propaganda vedadas e permitidas pela lei e 
suas alterações ao longo do tempo, com ênfase na importância da propaganda eleitoral para os 
partidos políticos, coligações e candidatos, em razão de ser uma das maiores armas na captação 
de votos. Para tanto apresentamos a evolução histórica da propaganda eleitoral, até chegarmos à 
regulamentação geral das eleições com advento da Lei das Eleições nº 9.504/97 que atenda essa 
nova realidade das disputadas eleitorais. Traz algumas decisões que conferem a realização dos 
meios legais de propaganda eleitoral para determinados pleitos. No desenvolvimento são 
traçados aspectos teóricos conceituais, bem como os princípios fundamentais, tanto para a 
realização como para regulamentação na captação de votos, considerando se os mecanismos 
utilizados nas propagandas eleitorais e os responsáveis pela sua concretização assumindo os 
encargos legais sobre a realização da propaganda eleitora acolhidos pelo ordenamento jurídico, 
e se alguma dessas formas de captação de sufrágio pode ser dispensada pelo candidato, sem que 
haja prejuízo ao alcance do voto, o que também será levado em conta ao traçar as considerações 
finais do presente trabalho. Para tanto, a estratégia metodológica escolhida foi a Metodologia 
Sistêmica proposta por Olivar Coneglian (2010). Quanto às técnicas e procedimentos foi 
utilizada a pesquisa documental indireta com levantamento bibliográfico da atual legislação 
sobre o tema, jurisprudências, livros, jurisprudências dos acórdãos de tribunais nacionais, bem 
como textos, estudos e produções científicas e acadêmicas publicados na internet. 

Palavras-chave: Captação de Voto. Princípios. Propaganda Eleitoral. 
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COMO INSTRUMENTO DE 
CIDADANIA 

MARLIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA RAMOS; MYRIAN NYDES MONTEIRO DA 
ROCHA (Orientador) 

O objetivo deste trabalho monográfico é realizar um estudo a cerca da regularização fundiária 
urbana como instrumento garantidor do pleno exercício da cidadania tal qual definido na 
Constituição Brasileira de 1988. A estratégia metodológica adotada foi a Metodologia Sistêmica 
proposta por Edgar Morin (2005). As cidades brasileiras desde a década de 60, e especialmente 
na de 80, do século XX, vem passando por um contínuo e intenso processo de urbanização 
decorrente da migração campo/cidade, resultando na formação de bolsões periféricos de 
pobreza. Temos então que o crescente processo de urbanização aliado ao desenvolvimento 
desordenado das cidades configura um cenário atual de irregularidades tanto na constituição do 
espaço urbano como em seus aspectos socioambientais. Nesse sentido, a regularização fundiária 
dos assentamentos urbanos ocupados pela população de baixa renda revela-se como um dos 
programas prioritários da política urbana necessário para a inclusão socioespacial de grande 
parcela dos moradores. Significa transformar a posse de determinada área em propriedade com 
endereço, identidade, acesso a serviço de infra-estrutura, equipamentos coletivos, participação 
social nos processos de gestão e educação ambiental. Assim, a regularização fundiária consiste 
no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais com vista à regularização 
de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, garante o direito social à moradia, 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 

Palavras-chave: Cidadania. Parcelamento. Regularização Fundiária. 
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OS DIREITOS DO NASCITURO FRENTE À LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA 

RAMON BARROS BASTOS; SÉRGIO WACHELESKI (Orientador) 

Trata-se dos direitos inerentes a figura do nascituro, perante a nossa legislação brasileira 
vigente, objetivando compreender quais são os direitos resguardados por essa figura, no âmbito 
da legislação Constitucional e infraconstitucional. Justifica-se o estudo, pelo fato dessa matéria 
não ser amplamente explanada no decorrer do curso e pelo aumento das demandas judiciais em 
face do nascituro em relação aos seus direitos, no âmbito dos Tribunais. Tal pesquisa traz de 
inicio, como se configura o inicia da vida, no âmbito biológico e jurídico, para que se posa 
entender quando se der o marco inicial da vida, para que tal direito seja preterido. 

Palavras-chave: Direitos. Nascituro. Proteção. 



IX Jornada Científica do ITPAC 

73 

 

DIR 

ADOÇÃO INTERNACIONAL 

ROBSON KLAYTON CARNEIRO BENEVIDES; SERGIO DOS REIS JÚNIOR 
FERRADOZA (Orientador). 

O presente trabalho busca esclarecer o instituto da adoção, com ênfase na adoção internacional, 
de acordo com os ditames da Constituição da República, o atual Código Civil, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e as decisões mais recentes dos tribunais pertinentes ao assunto, já 
que se trata da formação de filiação, tal instituto vem sofrendo modificações ao longo dos anos, 
sendo normatizado apenas por leis esparsas, contidas nas normas das Leis nº 8.069/90 e 
12.010/09. Para tanto, foi realizado um trabalho com linguagem clara no sentido de, 
primeiramente, abordar de forma breve a evolução do instituto da adoção, desde o matriarcado 
até a concepção da adoção no Brasil. Assim, para compreensão da adoção perante uma 
Constituição que iguala todos os filhos dentro ou fora da entidade familiar, senhor se faz 
apresentar seus requisitos, os quais são necessários para a sua possibilidade jurídica. Sendo 
também abordado a capacidade e requisitos para quem a pretende de modo geral e na 
modalidade internacional. Posteriormente, há o estudo do procedimento da adoção, competência 
para julgamento e por fim os recursos cabíveis contra a sentença que defira ou indefira uma 
adoção internacional. 

Palavras-chave: Adoção. Estatuto da Criança e do Adolescente. Internacional. 
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 DIREITO SOCIAL DE MORADIA E IRPF À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA 
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DA PESSOALIDADE 

HELAINE DE MORAES WIZIACK; OTÁVIO BINATO (Orientador) 

O presente trabalho tem por objetivo o estudo do Direito Social de Moradia na CRFB/88 em 
relação aos princípios da capacidade contributiva e da pessoalidade. Para que seja possível sua 
realização é feita análise quanto aos direitos sociais previstos na Constituição Federal, bem 
como a importância de serem consagrados como Direitos Fundamentais. Ainda, é feita 
abordagem quanto aos princípios dentro do ordenamento jurídico, em específico quanto aos 
princípios que regem o direito tributário. Insta salientar a apresentação do Imposto de Renda 
Pessoa Física com delimitações que tragam ao interlocutor a precisa compreensão acerca do que 
venha a ser, qual sua base de cálculo, fato gerador, a dedução de certas despesas entre outros 
assuntos que envolvem o estudo da temática. Grande ênfase é dada a moradia enquanto direito 
social de forma a ser conceituada, apontado a responsabilidade estatal de concedê-la aos 
cidadãos. Inexorável referir-se a aplicabilidade das normas constitucionais instituidoras dos 
direitos sociais e o mínimo existencial. Outro aspecto importante é a conceituação de tributos. 
Ademais, finaliza-se o presente trabalho enfatizando a base de cálculo do IRPF em relação ao 
mínimo existencial e aos princípios tributários aplicáveis. Quanto às técnicas e procedimentos 
foi utilizada a pesquisa em documentos de maneira indireta com levantamento bibliográfico e 
uso da legislação sobre o tema. 

Palavras-chave: Direito Social de Moradia. Imposto de Renda. Tributação. 
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INTERPRETAÇÕES SOBRE O MOMENTO DA EXISTÊNCIA DA VIDA INTRA-
UTERINA E A TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE ABORTO NO BRASIL 

MAURO RIBEIRO DA COSTA; OTÁVIO BINATO JUNIOR (Orientador) 

O presente trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas e via internet, sob o método 
dedutivo, de forma qualitativa, buscando esclarecimento acerca do tema novo. Tendo em vista 
as diversas interpretações sobre qual o momento da existência da vida intrauterina para efeitos 
penais e até que momento ela perdura, a pesquisa de modo geral analisa os aspectos médicos e 
legais referentes à existência da vida intrauterina e sua proteção no âmbito, cível, criminal e 
constitucional. Em específico compara-se o princípio da dignidade da pessoa humana com a o 
limite da liberdade de disposição da vida em desenvolvimento e sua proteção constitucional. O 
trabalho traz o contexto histórico da criminalização do aborto no Brasil e o conceito de forma 
específica sobre a conduta do aborto. Trata também aspectos médicos sobre etapas da vida 
intrauterina abordando a questão da dúvida entre negação ou fecundação como início da vida 
intrauterina e hipóteses de licitude da conduta de aborto. 

Palavras-chave: Aborto. Fecundação. Vida Intrauterina. 
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CONTEÚDO LUTAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NAS 
ESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO. 

RICARDO SILVA BORGES; JEFFERSON ALVES DA LUZ (Orientador) 

Este trabalho de pesquisa tem como objetivos verificar se os conteúdos de lutas estão sendo 
exploradas e abordadas na Educação Física escolar, nas séries de Ensino Fundamental nas 
Escolas Estaduais de Araguaína – Tocantins. Tendo como foco em discussão como podemos 
fazer a inclusão do conteúdo das lutas na educação física escolar, com escolas da cidade de 
Araguaína–Tocantins, e com a participação neste estudo de 30 alunos de ambos os sexos, 
escolhidos aleatoriamente, e seis professores graduados em educação física sendo da rede 
Estadual da cidade de Araguaína-Tocantins, trazendo suas problemáticas ,assim como as 
restrições acercam do mesmo, e também sua contribuição como parte essencial na vida do 
educando. Fizemos uma breve apresentação de que como podemos utilizar a origem das lutas, a 
distribuição no contexto pedagógico, partindo dos pensamentos de vários estudiosos no assunto. 

Palavras-chave: Conteúdo. Educação Física Escolar. Professores Licenciados. 
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A IMPORTÂNCIA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA 
REABILITAÇÃO DE ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDA  

UILTON ALVES BRAGA; LEANDRO FERRAZ (Orientador) 

Esse estudo teve como objetivo principal analisar a Educação Física na recuperação de 
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, em Araguaína - Tocantins. Para tanto, 
buscou-se: caracterizar a Unidade Socioeducativa de Semiliberdade de Araguaína - Tocantins; 
compreender a função do Professor de Educação Física no sistema socioeducativo desta 
unidade; as atividades desenvolvidas nas aulas de Educação Física; os benefícios destas 
atividades para os jovens infratores; analisar essa disciplina como elo social e contribuinte na 
reinserção social dos adolescentes. A metodologia da pesquisa caracterizou-se numa abordagem 
qualitativa descritiva e interpretativa, com a utilização de estudo de caso. Os instrumentos 
escolhidos para realizar a coleta de dados foram à observação participante, entrevista, 
questionário e diário de campo. Colaboraram para a investigação dez adolescentes participantes 
da Unidade de Atendimento socioeducativo, o Professor de Educação Física. 

Palavras-chave: Adolescentes. Educação Física. Medida Socioeducativa. 
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A RELEVÂNCIA DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NAS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

EDINETE MARQUES SOUSA; EDLA ODEBRECHT (Orientador) 

O objetivo deste trabalho é de demonstrar a relevância das aulas de educação física e a 
necessidade das mesmas serem realizadas por profissionais que tenham formação na área e 
habilidades adequadas para atender os objetivos propostos pela disciplina, avaliando os 
conteúdos ministrados, as estratégias utilizadas e os projetos adotados no curso de Educação 
Física, verificando se os mesmos oferecem subsídios eficazes e eficientes para a formação de 
um profissional eficiente e capacitado de desempenhar a sua função no mercado de trabalho, 
analisando que todos os anos diversos profissionais saem da faculdade pronta para a busca de 
trabalho e quais os diferenciais que os novos profissionais podem ter para conquistar o mercado 
que a cada dia este mais acirrado e exigente, para isso torna-se relevante observar se os projetos 
oferecidos pela instituição são capazes de especializar o acadêmico de forma competente para 
que mesmo possa ter um grande diferencial no mercado de trabalho. 

Palavras-chave: Aprendizagem. Desenvolvimento. Educação Física. 
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SAÚDE NA ESCOLA: OS BENEFÍCIOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUSA; MARCIO J. GOUVÊA (Orientador) 

Saúde não é brincadeira, para a OMS saúde é o perfeito funcionamento em harmonia do corpo 
humano nas dimensões sociais, afetivas e cognitivas, não sendo simplesmente a ausência de 
doença. Assim, o objetivo do trabalho foi investigar a relevância do acompanhamento de um 
Profissional de Educação Física qualificado para a prescrição e execução de atividade física, 
independente da faixa etária, condições sociais ou limitações que o ser humano possui,
considerando que a atuação desse profissional consiste de um diferencial significativo dos 
resultados a serem obtidos, evitando problemas de saúde dentro e fora dos muros da escola. 
Para o levantamento dos dados foi realizada uma revisão na literatura, através de pesquisa 
bibliográfica, em livros, periódicos da área, revistas e web sites relacionados à área de 
conhecimento em questão revelando o estado da arte desta área, o que comprovou que o 
profissional de Educação Física tem o conhecimento sobre a relevância da sua atuação na vida 
dos seus alunos, pois podem proporcionar uma melhor qualidade de vida, promover à saúde, 
controlar o peso, bem auxiliar no restabelecimento de trauma ocasionado por alguma doença, 
além de melhorar a estética e favorecer para a aquisição de melhor habilidade e melhor 
desenvolvimento físico e motor. Assim, acredita-se é necessário e importante que os 
profissionais egressos do curso de Educação Física busquem qualificar-se de maneira prematura 
para que possam agir com competência e habilidades coerentes e satisfatórias para manter a 
segurança no atendimento e proporcionar benefícios à saúde das pessoas na comunidade a qual 
estão inseridos. 

Palavras-chave: Pratica Profissional. Qualidade de Vida. Saúde. 



IX Jornada Científica do ITPAC 

80 

 

EDF 

AVALIAÇÃO POSTURAL SUBJETIVA DOS ALUNOS DE UMA 
ESCOLA ESTADUAL DE FILADÉLFIA-TO 

ELIOMAR COSTA DOS SANTOS; MARCIO J. GOUVÊA (Orientador) 

A presente pesquisa é uma revisão de literatura que expõe a cerca da postura corporal dos 
escolares. Apresenta vários e distintos conceitos de postura corporal, postura correta e 
alterações posturais. Versa também sobre as principais alterações posturais na coluna vertebral: 
escoliose, hiperlordose, hipercifose e costa plana. Aborda ainda a cerca da postura e o ambiente 
escolar enfatizando o papel do professor de Educação Física na prevenção da má postura. O 
método utilizado foi o dedutivo. Utilizou-se como recurso metodológico a pesquisa 
bibliográfica, onde os dados foram levantados através de livros, periódicos especializados, 
revista e web sites relacionados a área de conhecimento, revelando assim o estado da arte nessa 
área. Diante de todos os levantamentos constata-se que a postura dentro do ambiente escolar 
pode ser agredida principalmente pelo mobiliário inadequado e pelo uso de mochila com peso 
acima das condições normais. Acredita-se que esta pesquisa é bastante relevante, pois abrange 
desde o conceito de postura, as principais alterações posturais apresentadas por escolares e o 
papel do professor de Educação Física na prevenção de problemas posturais desses escolares. 

Palavras-chave: Avaliação Postural. Educação Física. Escolares. 
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A DERMATOGLIFIA NO ENSINO ESPECIAL 

MAICON JUNIO OLIVEIRA ROCHA; MARCIO J. GOUVÊA (Orientador) 

O significado da palavra dermatoglifia vem da junção dos termos dermo que significa “pele” em 
latim e glypha que significa “gravar” em grego e que foi sugerido por Cummins e Midlo durante 
a 42ª Sessão Anual da Associação Americana de Anátomos realizada em abril de 1926. Em 
relação à Ciência Médica, recebeu a classificação de método de estudo do relevo. Já o cientista 
Vucetich, chamou-a de “DATILOSCOPIA” que significa em grego, daktilos, “dedos”, e 
skopêin, “examinar”. Em linhas gerais, a Dermatoglifia é a ciência que estuda as impressões 
digitais a partir das cristas papilares que formam os desenhos nas falanges dos dedos. A partir 
desses desenhos e da predominância do mesmo nas impressões digitais podemos identificar as 
características genéticas para as atividades físicas dos avaliados. O método de pesquisa foi 
dedutivo, tendo como instrumento a pesquisa bibliográfica. Para o levantamento dos dados foi 
realizada uma revisão de literatura através de livros, periódicos e revistas relacionadas à 
temática além de web sites especializados para preenchimento desta lacuna do conhecimento. 
Assim, acredita-se este método tem grande valia na educação especial, pois a partir da 
classificação encontrada após as avaliações podemos ajustar as modalidades dos escolares de 
maneira mais especifica conforme as características genéticas encontradas pelo método da 
Dermatoglifia. 

Palavras-chave: Características Genéticas. Dermatoglifia. Educação Especial. 
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A ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTES NO ENSINO REGULAR NA 
CIDADE DE ARAGUAÍNA TO 

CECÍLIA MARANHÃO RIBEIRO; LEANDRO FERRAZ (Orientador) 

O presente trabalho transcorre sobre a acessibilidade na cidade de Araguaína TO com os alunos 
e professores do ensino regular, para sabermos melhor como estar à estrutura das escolas, se os 
alunos estão participando das aulas de educação física e se os professores de educação física 
estão aplicando suas aulas de forma coerente nas classes que possuem alunos cadeirantes. Na 
busca pela melhoria da acessibilidade para os cadeirantes da rede regular na cidade de 
Araguaína, designarei uma pesquisa para obter melhores resultados, para mostrar qual a 
verdadeira realidade de nossas escolas, e como realmente funciona esse trabalho desenvolvido 
com os cadeirantes. Visando sempre a competência e a originalidade dos profissionais que os 
acompanham. O foco principal desse trabalho é na verdade averiguar algumas escolas que tenha 
cadeirantes para que se possa atribuir um melhor resultado nas pesquisas, buscando reconhecer 
o que na verdade viria a ser essa acessibilidade, e o que eles vêem como a acessibilidade. Com o 
auxilio de alguns autores, será mais fácil capacitar algumas ideias e discorrer melhor sobre a 
acessibilidade, visando sempre o companheirismo e nada de exclusão. Incluir e incluir se ainda 
pode ser a forma encontrada em uma escola de obter melhores resultados, tanto para os alunos 
como para os professores. 

Palavras-chave: Acessibilidade . Cadeirante. Educação física. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA NA EJA 

ADAMECK LIMA DA HORA SOUSA; EDLA ODEBRECHT (Orientador) 

O objetivo deste trabalho é de evidenciar a relevância da ginástica laboral durante das aulas de 
educação física das turmas da EJA, para favorecer ao direcionamento correto das atividades de 
acordo as atividades desenvolvidas no dia a dia dos alunos. Analisando quais as atividades que 
podem ser desenvolvidas nas turmas da EJA, apresentando a relevância da atividade física 
independente da idade e do horário em que elas acontecem, reconhecendo especialmente as 
limitações e os obstáculos enfrentados pelos alunos da EJA na execução dos exercícios, 
evidenciarem a atividade que podem ser desenvolvidas no período noturno e que possam 
prender a atenção dos alunos. O tema foi escolhido por verificar que os alunos da EJA são na 
sua maioria são pessoas com idades superiores a 16 anos de idade e que trabalham o dia inteiro, 
que buscam na escola uma oportunidade de crescer intelectualmente e descobrir novos 
horizontes que podem ser trilhados de forma mais agradável e eficiente. Considerando a 
importância das aulas de educação física para as pessoas evidenciando que a disciplina 
ministrada  no período noturno pode ser realizada em forma de ginástica laboral, demonstrando 
a verdadeira essência para essa faixa etária. 

Palavras-chave: Aprendizagem. Desenvolvimento. EJA. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO FÍSICO 
E INTELECTUAL PARA CRIANÇAS 

GLEUBI ERVELY GOMES RIBEIRO; EDLA ODEBRECHT (Orientador) 

Desde a sua formação a Educação Física passou por grandes mudanças no que diz respeito ao 
seu objetivo educacional. De uma educação higieniza até alcançar a educação 
desenvolvimentista.  O movimento é importantíssimo para o desenvolvimento da criança e é 
considerado um fator desencadeante para o desenvolvimento de capacidades motoras, 
cognitivas e afetivas. São por meio deste que posteriormente o indivíduo pode desfrutar de um 
movimento eficiente e proporcionar-lhes uma vida como seres competentes e saudáveis. Se 
estas fases não são vivenciadas os resultados são frustrantes nos jogos, nos desportos e pode ser 
que não consigam nem mesmo realizar movimentos fundamentais como correr, pular, agarrar. 
Alguns problemas, no que diz respeito a doenças crônicas, podem surgir em decorrência de 
experiências ocorridas na infância. Estes obstáculos surgem porque enquanto crianças não 
conseguem desenvolver habilidades motoras fundamentais e posteriormente na fase adulta, 
esses indivíduos se sentem inibidos em praticar um desporto ou até mesmo uma atividade física. 
Isso pode acarretar em problemas gravíssimos que se acumulam ao longo de sua vida. É 
necessário, portanto, que o educador físico seja capaz de identificar possíveis problemas nas 
crianças e ajam para solucioná-los. 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Educação. Movimento. 
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BULLYING: UM PROBLEMA NO CONTEXTO ESCOLAR 
ANÁLISE DO PONTO DE VISTA DOS ALUNOS SOBRE ESTE TIPO  

DAYANE BEZERRA DE SOUZA; LEANE REIS (Orientador) 

A violência é um problema que vem crescendo de forma exagerada, principalmente entre os 
jovens e dentro da escola. O termo violência escolar diz respeito a todos os comportamentos 
agressivos e antissociais, incluindo os conflitos interpessoais, danos ao patrimônio, atos 
criminosos, etc. (NETO, 2005). Esse tipo de violência escolar, atualmente, é conhecido como 
BULLYING. O termo BULLYING não possui tradução literal para o português. BULLY é o 
termo, em inglês, para “valentão” e BULLYING pode ser traduzido por “intimidação”, o que 
reduz a complexidade do fenômeno a uma das suas múltiplas formas de manifestação, ou seja, a 
um comportamento de ameaças e intimidações. (LISBOA, 2009). Por definição, BULLYING 
compreende todas as atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação 
evidente, adotadas por um ou mais estudante contra outro(s), causando dor e angústia, sendo 
executadas dentro de uma relação desigual de poder. (NETO, 2005). A violência é hoje uma das 
principais ansiedades da sociedade, uma vez que atinge a vida e a integridade física das pessoas, 
e é tida como meio de desenvolvimento humano que tem suas raízes na história e integridade 
física ou liberdade individual correm perigo a partir da ação de outros. (MARCELOS, 2011). 

Palavras-chave: Alunos. Bullying. Violência. 
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A PRÁTICA DO ESPORTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UM 
ESTUDO NA ESCOLA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO ENS 

RONALDO GABARRÃO DA SILVA; JEFFERSON ALVES DA LUZ (Orientador) 

A presente pesquisa tem como objetivo verificar quais são os princípios orientadores do 
desporto educacional e como eles contribuem para formação integral do individuo no contexto 
escolar. A metodologia utilizada foi - biográfica e exploratória para buscar levantar dados e 
informações sobre o objetivo, mapeando as condições de manifestação do objeto. Acredita-se 
por meio desse estudo que o esporte dentro do ambiente escolar quando instruído nos princípios 
que norteiam o esporte educacional torna-se uma grande ferramenta para o desenvolvimento do 
educando em todos os aspectos da vida, seja ele cognitivo, convívio em sociedade, aptidão 
física, interação e o bem estar. O desenvolvimento da criança deve ser analisado em uma visão 
holística, que a considere na sua integridade biopsicossocial. Quando prioriza o esporte 
educacional na escola desmascara a idéia única de só os habilidosos participarem do mundo 
esportivo da escola.  Observa-se que o esporte dentro da escola não tem a finalidade de 
trabalhar o objetivo do desporto propriamente dito, mais realizando intervenções, adaptando as 
regras, adaptando o espaço de jogo, criando situações que todos juntos aprendam os valores que 
o desporto educação proporciona, destacando inclusão, respeito à diversidade, saber lidar com 
as suas limitações, cooperação, comprometimento, responsabilidade, respeito, honestidade e 
participação. 

Palavras-chave: Educando. Esporte Educacional. Professor . 
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ESTILO DE VIDA DOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 
ARAGUAÍNA-TO 

ANA HELENA DA SILVA CAJUEIRO; LEANDRO FERRAZ (Orientador) 

Atividade física está associada ao aumento da longevidade e melhoria da qualidade de vida, 
auxilia no desenvolvimento e na redução de riscos de futuras doenças além de exercer 
importantes efeitos psicossociais. Nos dias atuais tem-se notado um declínio no nível de 
atividade física ou exercício físico habitual de crianças, adolescentes e adultos ora devido à 
indisponibilidade de equipamentos de lazer ora pelo medo da violência ou pelo avanço 
tecnológico, que deixa um quadro de sedentarismo generalizado. A prática de atividade física 
deve ser estimulada desde os primeiros anos de vida, a fim de manter um perfil ativo, sobretudo 
saudável. A sua pratica na infância, estende-se até a adolescência provavelmente garante um 
adulto ativo e longe de doenças, a mesma e o exercício foram reconhecidos formalmente como 
fatores que desempenham um papel essencial no aprimoramento da saúde e no controle de 
doenças. A presente pesquisa quantitativa enfocou o seguinte tema: O ESTILO DE VIDA DOS 
ESCOLARES DO ENSINO FUDAMENTAL DE ARAGUÍNA; assim o estudo teve como 
objetivo verificar o nível de exercício físico dos escolares. A amostra da pesquisa foi composta 
pelos alunos, para levantamento dos dados foi utilizados um questionário composto por treze 
questões. Os principais objetivos foram à melhoria da satisfação pessoal dos alunos e sua 
melhor socialização. Esse grupo pesquisado possui índices bons em relação à atividade física, 
no entanto esses escolares praticam exercícios algumas vezes por semana, nas horas vagas 
andam de bicicleta, durante a rotina diária andar pelo menos 15 minutos, praticam um tipo de 
esporte. 

Palavras-chave: Atividade Física. Doenças. Escolares. 
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RECREAÇÃO NAS SÉRIES INICIAS 

LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA; HUGO MARTINS (Orientador) 

Recreação é sinônimo de prazer, é o mesmo que dizer que a criança sente prazer em se divertir, 
ela se transfere para um mundo de novas descobertas interagindo dentro de um ambiente 
totalmente lúdico e descontraído. Utilizar-se da recreação, pode ser uma alternativa de trabalhar 
a inclusão, não apenas como parte obrigatória da socialização entre crianças ditas normais e ou 
com algum tipo de necessidade especial, mas também a inclusão partindo do princípio das 
dificuldades de relacionamento, de aceitação do outro, nas diferenças que surgem no dia a dia 
dentro e fora do ambiente Escolar. Atualmente nos deparamos com diversas situações 
problemas no âmbito escolar onde o grau de tolerância entre indivíduos diminui 
consideravelmente, a violência cresce de maneira absurda dentro das Escolas, sem dar ao menos 
tempo de se pensar em alternativas para diminuir essa invasão de atitudes, violentas. (FARIA 
JÚNIOR,1996) 

Palavras-chave: Crianças. Escola. Recreação. 



IX Jornada Científica do ITPAC 

89 

 

EDF 

O JOGO E A LUDICIDADE 

RENIVANE DE SOUSA MIRA; HUGO MARTINS TEIXEIRA (Orientador). 

 
O presente trabalho pretende ressaltar como o lúdico e o jogo, atuam como facilitador no 
processo de desenvolvimento da aprendizagem. Atualmente se vive tempos, onde adquirirmos 
novos conhecimentos, pois é o individuo a unidade básica de mudança. A utilização de 
brincadeiras e jogos no processo pedagógico faz despertar o gosto pela vida e leva as crianças a 
enfrentarem os desafios que lhe surgirem. O “jogo” pode ser um instrumento indispensável na 
aprendizagem, no desenvolvimento e na vida das crianças, tornando evidente que os professores 
e futuros professores devem e precisam tomar consciência disso, que os professores atuantes 
têm conhecimento de alguns conceitos, como o lúdico e muitas outras questões sobre a relação 
do brincar com a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. O jogo pode contribuir de 
forma significativa para o desenvolvimento do ser humano, seja ele de qualquer idade, 
auxiliando não só na aprendizagem, mas também no desenvolvimento social, pessoal e cultural,
facilitando no processo de socialização, comunicação, expressão e construção do pensamento 

Palavras-chave: Aprendizagem. Jogo. Lúdico. 



IX Jornada Científica do ITPAC 

90 

 

EDF 

A IMPORTÂNCIA DO ESPAÇO FÍSICO NO DESENVOLVIMENTO 
PSICOSSOCIAL DA CRIANÇA 

CLAUDIO BATISTA DA SILVA; JEFFERSON DA SILVA LUZ (Orientador) 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma revisão de literatura sobre a importância do 
espaço físico no desenvolvimento psicossocial a criança. Nesse estudo busca-se discutir e 
analisar o quanto o espaço fisco pode interferir positiva e negativamente no desenvolvimento da 
aprendizagem psicossocial do aluno. A metodologia da pesquisa será por meio de uma pesquisa 
bibliográfica e exploratória, pois se busca fazer um levantamento junto à literatura em artigo, 
teses e revista de maneira a elucidar e discutir sobre a importância do espaço físico no 
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. A proposta de levar este tema para as salas de 
aula é com a finalidade de verificar o quanto à criança fica satisfeito quando entra na escola e vê
um ambiente preparado para recebê-la. O espaço físico escolar nas aulas de educação física se 
configura, nas relações sociais dos alunos. Explicitando o caráter social da construção e 
organização do espaço, e o processo de ocupação espacial traz em si o traço e a marca das 
intenções humanas. Também destaca a importância de se avaliar qual o impacto que a 
organização do espaço pode provocar nas aulas de Educação Física no cotidiano dos educando. 

Palavras-chave: Aprendizado. Criança. Espaço Físico. 
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O LÚDICO NAS SÉRIES INICIAIS 

MARIELSON MENESES DO NASCIMENTO; FRANCINALDO F. LEITE (Orientador) 

O Lúdico que tem na sua essência o brincar, a diversão e o prazer surgem neste projeto de 
pesquisa como princípio pedagógico para a construção de conhecimentos nas aulas de educação 
física nas séries iniciais. Pretende-se discutir a construção de saberes no âmbito educacional 
utilizando o lúdico como princípio pedagógico para o ensino-aprendizagem significativo dos 
educando. Com o intuito de compreender o lúdico, sua essência, importância e ação, explorando 
seus componentes que é o jogo, a brincadeira e o brinquedo como possibilidade de formar 
sujeitos criativos, críticos e autônomos para atuarem na fase infantil, jovem e adulta em 
sociedade. Atualmente percebe-se que existem problemas quanto ao desenvolvimento de aulas 
lúdicas nas séries iniciais, as dificuldades podem ser associadas aos métodos utilizados e até 
mesmo desinteresse do aluno em participar das atividades quando são propostas e aplicadas 
pelos professores. Dessa forma é preciso compreender que o educador físico tenha 
conhecimento do lúdico e suas ações para que incorporem nas suas práticas as manifestações 
com objetividade, visando realmente aguçar os seus alunos a serem produtores de saberes. 

Palavras-chave: Conhecimento. Educador. Lúdico. 
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A PRÁTICA DE HANDEBOL DE 6º AO 9º ANO EM DUAS ESCOLAS 
ESTADUAIS DE ARAGUAÍNA-TO 

MAIKA CARLA PEREIRA MARANHÃO; JERFFERSON ALVES DA LUZ (Orientador) 

   A presente pesquisa aborda a importância da prática do Handebol nas aulas de Educação 
Física no âmbito escolar de 6º ao 9º ano do ensino fundamental em duas escolas estaduais de 
Araguaína – TO. Este trabalho surgiu da necessidade eminente de conhecer como os educadores 
trabalharem a teoria e a prática do handebol nas aulas de Educação Física, e entender o objetivo 
da problemática do por que algumas escolas não valorizam este desporto. Segundo á pesquisa 
realizada em relação à prática do handebol nas aulas de Educação Física e na discussão de 
alguns autores, é que o incentivo a prática do handebol ainda é pouco tanto pelo professor da 
área como o interesse dos alunos na prática desenvolvida nas escolas e também o trabalho com 
regras e técnicas do jogo, não há muito preocupação em aplicar bem, motivar e incentivar os 
alunos em treinamentos para competição ou até mesmo para valorizar esse desporto para 
melhorar a qualidade de vida.  Hoje temos que praticar algum tipo de esporte, para não se tornar 
sedentário até isso o professor de Educação Física pode ajudar os alunos a desenvolverem a 
prática deste esporte. 

Palavras-chave: Educação Física. Escola. Prática Handebol. 
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EDF 

A RELEVÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

GEOVANILTON ALVES DA SILVA; EDLA ODEBRECHT (Orientador) 

O objetivo deste trabalho é de evidenciar a relevância da qualificação profissional na área de 
educação física para atividades desenvolvidas na educação infantil (zero a seis anos). 
Reconhecendo a relevância da atividade física para o desenvolvimento físico e motor dos 
alunos, analisando como são realizadas as atividades físicas, evidenciando as etapas do 
desenvolvimento motor da criança, para posteriormente compreender as principais dificuldades 
enfrentadas na ministração das aulas de educação física nessa etapa do ensino, analisando a 
relevância da atividade física para o desenvolvimento físico e motor das crianças, e conscientes 
que as aulas de educação física que são ministradas na educação infantil em sua maioria são 
executadas por professores que não são formados na área, analisando que a disciplina não 
consegue atingir sua totalidade, é que foi escolhido esse tema. Considerando que todas as 
atividades físicas possuem sua funcionabilidade e que devem ser realizadas de forma correta e 
adequada a faixa etária de cada grupo de aluno é que se buscaram embasamentos teóricos sobre 
o assunto e a realização de estudo de caso para verificar como estão sendo ministradas as aulas 
na educação infantil (0 a 6 anos). 

Palavras-chave: Aprendizagem. Educação Infantil. Qualificação Profissional. 
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EDF 

O PAPEL DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO  

GERLANIA PEREIRA DE SOUSA; LEANDRO FERRAZ (Orientador) 

Este trabalho de conclusão de curso aborda o papel dos jogos e brincadeiras nas aulas de 
Educação Física do Ensino Fundamental nas escolas Estaduais na cidade de Nova Olinda – TO, 
com o objetivo de sensibilizar professores de Educação Física da primeira fase do Ensino 
Fundamental sobre a importância que os jogos e as brincadeiras exercem no desenvolvimento 
das crianças. No primeiro momento foi realizado um levantamento bibliográfico para 
fundamentação do tema. Em seguida foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa, 
descritiva de campo que foi desenvolvida por meio de questionários contendo perguntas abertas 
e fechadas, destinada aos professores e alunos da Unidade Escolar. Seus resultados foram 
apresentados em tabelas e gráficos com dados reais registrados durante a pesquisa. O estudo 
demonstrou que nas escolas pesquisadas os professores precisam repensar o papel dos jogos e 
brincadeiras nas aulas de educação física, e que é preciso entendimento sobre como direcionar 
as atividades realizadas, pois, por meio das atividades lúdicas as crianças exteriorizam seus 
sentimentos desde a relação concreta que ele estabelece com o meio em que vive até a interação 
com os outros. Dessa forma, faremos umas considerações sobre a importância dos jogos e 
brincadeiras, oferecendo uma leitura consciente acerca da importância do brincar e aprender e a 
função dos jogos nas aulas de Educação Física Escolar. 

Palavras-chave: Brincadeiras. Educação Física Escolar. Jogos. 
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EDF 

BULLYING: UM PROBLEMA NO CONTEXTO ESCOLAR ANÁLISE DO 
PONTO DE VISTA DOS ALUNOS SOBRE ESTE TIPO DE VIOLÊNCIA 

DAYANE BEZERRA DE SOUZA; LEANE REIS (Orientador) 

A violência é um problema que vem crescendo de forma exagerada, principalmente entre os 
jovens e dentro da escola. O termo violência escolar diz respeito a todos os comportamentos 
agressivos e anti-sociais, incluindo os conflitos interpessoais, danos ao patrimônio, atos 
criminosos, etc. (NETO, 2005). Esse tipo de violência escolar, atualmente, é conhecido como 
BULLYING. O termo BULLYING não possui tradução literal para o português. BULLY é o 
termo, em inglês, para "valentão" e BULLYING pode ser traduzido por "intimidação", o que 
reduz a complexidade do fenômeno a uma das suas múltiplas formas de manifestação, ou seja, a 
um comportamento de ameaças e intimidações. (LISBOA, 2009). Por definição, BULLYING 
compreende todas as atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação 
evidente, adotadas por um ou mais estudante contra outro(s), causando dor e angústia, sendo 
executadas dentro de uma relação desigual de poder. (NETO, 2005). A violência é hoje uma das 
principais ansiedades da sociedade, uma vez que atinge a vida e a integridade física das pessoas, 
e é tida como meio de desenvolvimento humano que tem suas raízes na história e integridade 
física ou liberdade individual correm perigo a partir da ação de outros. (MARCELOS, 2011). 

Palavras-chave: Bullying. Escola. Violência. 
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EDF 

INCLUSÃO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

THIALLITA ARAÚJO SIMÃO; LEANE REIS DE SOUSA (Orientador) 

O trabalho monográfico tem como principal objetivo analisar como se dá o processo de inclusão 
de alunos com deficiência intelectual, que procura descobrir como anda o processo de transição 
entre a escola exclusiva e a escola de ensino regular. São essas indagações que levaram a 
pesquisadora a escolher esse tema. Visto que a inclusão é um dos temas mais abordado na 
educação atualmente e ao mesmo tempo, o que mais desperta temores e receios em alguns 
educadores. Sendo que cada vez mais as escolas de ensino regular estão recebendo alunos com 
deficiência. Isso faz com que o estudo desse tema se intensifique cada vez mais, procurando 
assim verificar a importância da educação inclusiva na rede de ensino regular. A pesquisa foi 
caracterizada como pesquisa bibliográfica. A inclusão é algo que sempre requer estudos e 
aplicação de estratégias inovadoras para que se alcance o objetivo desejado. 

Palavras-chave: Deficiência. Escola. Inclusão. 
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EDF 

O CONTEXTO DO LÚDICO 

MARCOS BUENO VIEIRA; HUGO MARTINS TEIXEIRA (Orientador). 

A ludicidade é uma atividade que tem valor educacional intrínseco e que são várias as razões 
para ser utilizada no âmbito escolar, como um impulso natural do indivíduo, que perpassa a 
satisfação de uma necessidade interior; se caracteriza pelo prazer e o esforço espontâneo. Não 
diferente de muitas escolas do Brasil, as escolas da rede pública municipal de Araguaína, 
especificamente com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental tem apresentado um 
desinteresse pelas aulas de Educação Física.  o brincar para a criança é coisa séria, aquele que 
os proíbe, proíbe os meios de desenvolvimento físico, superiormente fornecido.  Assim, a 
educação física adquire um papel importantíssimo à medida que ela pode estruturar um 
ambiente adequado para a criança. Portanto, acredita-se que é comum encontrar indivíduos que, 
não atingiram padrão maduro nas habilidades básicas. A ludicidade quando trabalhada nas 
séries iniciais, oferece, inúmeras possibilidades educacionais contribuindo para o 
desenvolvimento corporal estimulando a inteligência e enriquecendo a vida psíquica da criança. 

Palavras-chave: Criança. Ludicidade. Satisfação. 
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EDF 

CONTEÚDO LUTAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

RICARDO SILVA BORGES; JEFFERSON ALVES DA LUZ (Orientador). 

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo Verificar na literatura como o conteúdo de Lutas 
poderá ser trabalhado e desenvolvido na Educação Física Escolar de forma Lúdica e prazerosa 
de maneira a potencializar a variedade das vivencias corporais no contexto escolar. Tendo como 
foco em discussão como podemos fazer a inclusão do conteúdo das lutas na educação física 
escolar, trazendo suas problemáticas ,assim como as restrições acercam do mesmo, e também 
sua contribuição como parte essencial na vida do educando. Fizemos uma breve apresentação de 
como podemos utilizar a origem das lutas, a distribuição no contexto pedagógico, partindo dos 
pensamentos de vários estudiosos no assunto. 

Palavras-chave: Educação Física Escolar. Literatura. Lutas. 
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EDF 

A RELEVÂNCIA DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NAS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

EDINETE MARQUES SOUSA; EDLA ODEBRECHT (Orientador) 

Por ter conhecimento da importância da atuação adequada do profissional de Educação Física 
foi escolhido o tema “A relevância da qualificação profissional nas aulas de Educação Física” 
para desenvolver o trabalho monográfico, salientando a importância da disciplina na promoção 
da saúde das pessoas, bem como os benefícios que a atividade física proporciona para todas as 
faixas etárias, contribuindo para o desenvolvimento físico e motor e devendo ser ministrada e 
acompanhada por alguém que tenha conhecimento e experiências para poder realizar as 
atividades de forma correta e adequada. Portanto o objetivo deste trabalho é de demonstrar a 
relevância das aulas de educação física e a necessidade das mesmas serem realizadas por 
profissionais que tenham formação na área e habilidades adequadas para atender os objetivos 
propostos pela disciplina. A pesquisa se desenvolveu por meio de estudos bibliográficos a fim 
de analisar, interpretar e construir hipóteses para fundamentar a tese. 

Palavras-chave: Aprendizagem. Desenvolvimento. Educação Física. 
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EDF 

EDUCAÇÃO FÍSICA NA EJA 

ADAMECK LIMA DA HORA SOUSA; EDLA ODEBRECHT (Orientador) 

O objetivo deste trabalho é de evidenciar a relevância da ginástica laboral durante das aulas de 
educação física das turmas da EJA, para favorecer ao direcionamento correto das atividades de 
acordo as atividades desenvolvidas no dia a dia dos alunos. Analisando quais as atividades que 
podem ser desenvolvidas nas turmas da EJA, apresentando a importância da atividade física 
independente da idade e do horário em que elas acontecem, reconhecendo especialmente as 
limitações e os obstáculos enfrentados pelos alunos da EJA na execução dos exercícios, 
evidenciarem a atividade que podem ser desenvolvidas no período noturno e que possam 
prender a atenção dos alunos. A pesquisa foi desenvolvida por meio de estudos bibliográficos, 
onde o tema foi escolhido por verificar que os alunos da EJA são na sua maioria são pessoas 
com idades superiores a 16 anos de idade e que trabalham o dia inteiro, que buscam na escola 
uma oportunidade de crescer intelectualmente e descobrir novos horizontes que podem ser 
trilhados de forma mais agradável e eficiente. Considerando a importância das aulas de 
educação física para as pessoas evidenciando que a disciplina ministrada  no período noturno 
pode ser realizada em forma de ginástica laboral, demonstrando a verdadeira essência para essa 
faixa etária. 

Palavras-chave: Aprendizagem. Desenvolvimento. EJA. 
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EDF 

PATOLOGIAS E A INCIDÊNCIA DE DOR NA COLUNA VERTEBRAL 
DE ADOLESCENTES 

ZURIENE SOUSA DO NASCIMENTO; LEANE REIS DE SOUSA (Orientador) 

Os desvios posturais e a incidência de dores na coluna cervical têm origem fisiológica agravada 
pelo acentuado período de crescimento e posturas inadequadas característica do período de 
adolescência, esses dois aspectos podem levar ao aparecimento de patologias na coluna 
vertebral tais como: hipercifose, hiperlordose, escoliose e hérnia discal. De acordo com os 
dados de pesquisas analisados neste projeto a postura dos adolescentes no ambiente escolar é 
problemática, os estudos demonstram que os educando, sentam-se com o tronco flexionado, 
usando as mãos posicionadas no queixo, como suporte para atenuar o peso da cabeça, o 
resultado desse mau posicionamento são dores na cabeça, no ombro e na região do pescoço. 
Pesquisadores consideram a adolescência a fase ideal para recuperar disfunções da coluna 
vertebral, após esse período, o prognóstico torna-se mais difícil e o tratamento mais prolongado. 
Esse trabalho conclui que os meios de prevenção e a orientação postural devem fazer parte da 
proposta pedagógica da escola dentro e fora do contexto das aulas de educação física, cabendo a 
responsabilidade não só ao educador físico, mas a toda comunidade escolar. 

Palavras-chave: Adolescência. Desvios Posturais. Educação Física. 
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EDF 

PERFIL DE CRESCIMENTO FÍSICO DE ESCOLARES DA REDE 
PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE ARAGUAÍNA 

SAMARA DA SILVA CASTRO; HUGO MARTINS TEIXEIRA (Orientador) 

Nos primeiros anos da infância, principalmente no período que a criança está conectada à 
escola, que a mesma inicia o conhecimento e o vivenciar do mundo em desenvolvimento. Por 
isso, é necessário que criemos espaços adaptados para que ela possa vivenciar muitos 
conhecimentos, para que com isso reflita de maneira positiva no seu crescimento e 
desenvolvimento.  Pesquisadores buscam cada vez mais compreender o procedimento do 
crescimento físico, procurando descobrir subsídios que influenciam nas mais diferentes áreas 
pautadas à saúde, como cultura, alterações climáticas em todas as regiões, os fatores genéticos e 
ontogenéticos e as altercações socioeconômicas. O crescimento físico é o aumento no tamanho 
do corpo e/ou das partes do corpo, e está associado a três processos celulares: a hiperplasia, que 
se refere ao aumento do número de células; a hipertrofia, que se refere ao aumento do tamanho 
das células e por fim o fenômeno da agregação, que se refere à capacidade dos substratos 
intercelulares em agregar as células (MALINA & BOUCHARD, 1991). Portanto, o crescimento 
físico é alcançado pela interação dos genes e do meio ambiente. Nesse processo, o indivíduo 
passa pelos domínios biológicos e comportamentais, podendo desenvolver todo o seu potencial 
genético, se as condições ambientais forem favoráveis (MALINA, 1994). Por isso o 
crescimento físico na criança é muito complexo e depende de vários fatores. Esses fatores 
comprometem a velocidade de crescimento. 

Palavras-chave: Crescimento Físico. Escolares. Rede Pública . 
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EDF 

A ABORDAGEM MOTORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

MARIA LUCIANA CARDOSO LIMA TAVARES; LEANE REIS DE SOUSA (Orientador) 

O presente estudo se dedica a pesquisar a produção cientifica referente ao tema Abordagem 
Motora na Educação Infantil. Essa pesquisa que tem caráter de referencial bibliográfico procura 
analisar, bem como justificar através dos estudos já desenvolvidos a importância da educação 
física e da atuação do profissional de educação física na educação infantil. Os estímulos 
motores oferecidos ao ser humano nesta fase da vida são cruciais para o desenvolvimento, 
influenciando os aspectos biopsicossociais. De acordo com está pesquisa, estudos confirmam 
que a abordagem motora é importante nas aulas de Educação Física na Educação Infantil, esses 
educando estão numa fase da vida em que há exploração intensa do mundo, das sensações e das 
emoções, assim, a pratica pedagógica que aborda mais o desenvolvimento motor contribuem de 
forma positiva para o desenvolvimento integral dos educando. 

Palavras-chave: Abordagem Motora. Educação Física. Educação Infantil. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO NA CIDADE DE 
ARAGUAÍNA-TO: EXPECTATIVAS, IMPORTÂNCIA E OBJETIVOS 

LIDIANE SILVA DE SOUSA; HUGO MARTINS TEIXEIRA (Orientador) 

O presente estudo foi idealizado e executado com objetivo de mostrar a importância da 
Educação Física no Ensino Médio na Cidade de Araguaína-TO: Expectativas, Importância e 
Objetivos. O estudo foi referido nas indagações de atividades físicas realizadas com alunos do 
ensino médio em duas escolas da cidade de Araguaína-TO. O estudo de campo atenderá as 
indagações a respeito das atividades físicas desenvolvidas com os alunos, buscando traçar um 
perfil dos resultados obtidos apontando as deficiências e vantagens. Enquanto as expectativas 
do plano da educação para a disciplina observará o grau de satisfação dos alunos, o que pode ser 
feito para o atendimento das expectativas. Ao abordar esse estudo as aulas de Educação Física 
devem estar sempre presente nas escolas que tem como fundamental importância na promoção 
de promover atividades como uma alternativa para a vida saudável. Sendo assim a Educação 
Física tem como objetivo de promover atividades físicas que ajuda no benefício dos alunos. A 
escola tem um papel de suma importância na preservação da prática de atividade física no 
ensino médio, levando em consideração o objetivo de estudo da cultura corporal do movimento, 
tendo como eixo norteador a sua concepção filosófica. 

Palavras-chave: Educação Física. Escola. Saúde. 
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EDF 

A INCLUSÃO DO DEFICIENTE FÍSICO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

THAISY OLIVEIRA SILVA; FRANCINALDO SILVA (Orientador) 

É importante se trabalhar sobre a educação inclusiva, pois ainda no século XXI existe muito 
preconceito com as pessoas deficientes, esse preconceito muitas vezes surge dentro da própria 
família que na maioria das vezes restringem seus filhos da realização de atividades que julgam 
incapazes de realizar. No âmbito escolar a inclusão envolve um processo de aperfeiçoamento da 
estrutura das escolas como um todo. O professor deve buscar conhecer as diversas deficiências 
existentes na sociedade e procurar capacitar-se, para que haja uma socialização em suas aulas, e 
os alunos possam sentir-se bem ao praticar, ir à escola regular e não somente a escolas de ensino 
especial. A educação inclusiva não beneficia somente o aluno, podendo ser vista como uma 
troca de experiência, onde aprende o aluno, o educador e a sociedade. Porém, seria muito difícil 
se as pessoas com necessidades físicas não tivessem acesso à escola, pois não conseguiam 
conquistar seu espaço e exercer seus direitos e deveres na sociedade. A Educação Física, 
apresenta uma função extraordinária no desenvolvimento dos alunos com deficiência. A 
vivência da atividade esportiva para a pessoa com necessidade especial estimula a convivência 
na sociedade, estimula a ação mental, evita muitas vezes o aborrecimento pela falta de 
movimento, conduz a descoberta de suas próprias possibilidades, permitindo assim uma 
melhora da qualidade motora e com que se sinta independente nas atividades do seu dia-a-dia. 
Por isso, o educador deve a todo instante buscar se aperfeiçoar e ter resultados benéficos. 

Palavras-chave: Deficiência. Educação Física. Inclusão. 
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IMPACTOS VIVENCIADOS PELOS FAMILIARES DE UM PACIENTE 
HEMOFÍLICO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

SULLIE ROSE DA COSTA FERNANDES; SORAY LOPES PEREIRA BRITO DE SOUSA; 
CIBELE URIAS RODRIGUES CAMPOS (Orientador). 

A hemofilia é uma doença congênita e crônica, caracterizada por uma deficiência ou 
anormalidade de uma ou mais proteínas plasmáticas da coagulação (Fator IIIX e Fator IX) 
sendo os tipos de hemofilia A e hemofilia B, que variam de leve, moderada a grave. O 
relacionamento familiar do hemofílico é permeado por fortes sentimentos, os quais podem 
exercer significativa importância no desenvolvimento físico e psicológico dele e também na 
dinâmica familiar de uma maneira geral, influenciando de forma positiva ou negativa no 
cuidado do paciente. O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, fundamentada em 
base de dados eletrônicos como SCIELO, LILACS, BDENF, livros técnico-científicos, 
periódicos científicos impressos, trabalhos e estudos relacionados ao tema, publicados entre os 
anos de 2006 a 2012/1. O objetivo principal da pesquisa é investigar os impactos sofridos pela 
família frente ao paciente com hemofilia assim como identificar as dificuldades vivenciadas 
pela família frente ao paciente com hemofilia; listar os cuidados específicos realizados pelos 
familiares, frente ao paciente com hemofilia e identificar a participação da equipe de 
Enfermagem frente aos familiares e do paciente com hemofilia. Foram analisados 12 artigos 
científicos Os resultados alcançados indicaram que os principais impactos sofridos pela família 
são a interferência no ambiente familiar e social, alterações psicológicas, complexo de culpa da 
mãe, superproteção e limitações impostas pelos pais ao filho afetado, além do destaque da 
importância da participação da enfermagem de forma multidisciplinar na assistência holística 
aos pacientes hemofílicos e seus familiares. 

Palavras-chave: Família. Hemofilia. Impactos. 
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ENF 

ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE ACIDENTES COM MATERIAIS 
PERFUROCORTANTES EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO  

DANYELLA DA SILVA ALENCAR; DAYANE RIBEIRO COSTA; MARGARIDA DO 
SOCORRO SILVA ARAÚJO (Orientador). 

As doenças profissionais e os acidentes de trabalho são um importante problema de saúde 
pública, destacando-se os acidentes de trabalho ocasionados por material perfuro cortante, que 
são frequentes entre os trabalhadores de enfermagem, devido ao elevado número de 
manipulação de agulhas, cateteres intravenosos, lâminas e outros materiais utilizados para 
executar procedimentos técnicos da assistência de enfermagem. Os profissionais expostos aos 
riscos devem ser informados e treinados para evitá-los e devem ser criados métodos de controle 
para prevenir acidentes. Esta pesquisa objetivou conhecer o número de acidentes de trabalho 
ocorridos com material perfuro cortante no HRPA no período de janeiro á dezembro de 2011. 
Tratou-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica e retrospectiva (utilizamos dados 
secundários), exploratória, de campo e de caráter quantitativa, que teve como problema de 
pesquisa quantos acidentes aconteceram com material perfurocortante no HRPA no ano de 
2011. O levantamento e análise dos dados demonstraram que ocorreram 54 acidentes por 
material biológico no ano de 2011, sendo 40 com exposição percutânea, destes últimos os 
meses, em que mais ocorreram foram em novembro, maio, julho e agosto. Tiveram contato com 
sangue 63% dos casos e 41% dos acidentes por material biológico ocorreram com técnicos de 
enfermagem e os estudantes corresponderam a 26% dos casos. Há uma ocorrência frequente de 
acidentes ocupacionais com perfuro cortantes no âmbito hospitalar e a equipe deve estar ciente 
quanto à magnitude do problema, e buscar condições seguras de trabalho, como descreve a NR 
32 e NR6 quanto à segurança no trabalho e o uso correto de EPI’S. 

Palavras-chave: Enfermagem. Perfuro Cortantes. Prevenção. 
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ENF 

CUIDADOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA 
PROPORCIONAR O CONFORTO FÍSICO ORAL AO PACIENTE CO 

RAINÃ ROCHA HERNANDEZ; RENATA PEREIRA DOS SANTOS; CIBELE URIAS 
RODRIGUES CAMPOS (Orientador) 

Este estudo é uma revisão integrativa da literatura para descrever os cuidados prestados para 
proporcionar o conforto físico oral ao paciente com TOT da UTI pela equipe de enfermagem. 
Onde se destaca os objetivos que são relatar como a equipe de enfermagem pode contribuir para 
proporcionar o conforto físico oral ao paciente em uso de TOT, citar as principais complicações 
causadas pelo mesmo e analisar as implicações dos cuidados do TOT com o conforto físico oral 
prestado ao cliente. A pesquisa é composta de 12 artigos, tirados, em sua maioria, da base de 
dados SCIELO e LILACS da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), entre os anos de 2006 a 2011. 
A partir do entendimento das autoras, foi visto que a equipe de enfermagem se mostra buscar a 
prestar os cuidados que proporcionam conforto físico oral aos pacientes que usam TOT 
adequadamente, o que além de melhorar a qualidade de vida do paciente e diminuição de 
estadia na UTI, também diminui incômodo e complicações causadas pelo dispositivo. Porém 
existem falhas nos cuidados e pode ser atribuída a falta de experiências e treinamento. O que 
pode ser necessária implementação de programas de treinamentos, aumentarem a supervisão 
durante os procedimentos, e obter protocolos específicos ao manuseio de cuidados aos pacientes 
que fazem uso de TOT. Esses estudos apontam estratégias com potencial para promover à 
assistência de enfermagem a pacientes com TOT/ ou para analisar a competência dos 
profissionais de enfermagem/ ou para descrever como é feita a assistência a pacientes com TOT 
em UTI’s. 

Palavras-chave: Conforto Físico. Enfermagem. Tubo Oro-Traqueal. 



IX Jornada Científica do ITPAC 

109 

 

ENF 

AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELA EQUIPE DE 
ENFERMAGEM EM PRESTAR ASSISTÊNCIA QUANTO AO 

ALEITAMENTO MATERNO  

ANDRESSA RAYANE SANTANA DE MELO; DÉBORAH PRISCYLLA RIBEIRO 
ARAÚJO; ALINE RAMALHO DE MELO (ORIENTADORA). 

O aleitamento materno exclusivo é a mais sábia estratégia natural de vínculo afetivo, proteção e 
nutrição para a criança e para mãe, constitui a mais econômica e eficaz intervenção para 
redução da morbimortalidade infantil. Este estudo objetivou-se em investigar as dificuldades 
encontradas pela equipe de enfermagem em prestar assistência quanto o aleitamento materno 
exclusivo em uma maternidade conveniada com o SUS. Trata-se de uma pesquisa de caráter
bibliográfico e de campo, de objetivo exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, com 
a participação de dez pesquisadas, sendo estas enfermeiras e técnicas de enfermagem da ala B 
(alojamento conjunto) da Maternidade Dom Orione. Para coleta de dados foi utilizado um 
questionário com sete questões abertas. O levantamento e análise dos dados demonstraram que 
a equipe de enfermagem tem de fato certa dificuldade em transmitir e conscientizar a 
importância do aleitamento materno exclusivo, devido à dor, que as puerperais sentem ao 
amamentar, a inexperiência e imaturidade, influência familiar, a confiança gerada entre o 
profissional de enfermagem e as puerperais, a posição e pega inadequada durante a prática da 
amamentação. Desta forma conclui-se que é preciso fortalecer o vinculo entre os profissionais e 
gestante-puerperais de modo que seja mais enfatizada a questão das informações a cerca do ato 
de amamentar, sua importância e benefícios, assuntos esses que devem ser trabalhados desde a 
primeira consulta no pré-natal até o pós-parto imediato e mediato, visando assim à tentativa de 
garantir o aleitamento materno exclusivo até aos seis meses de vida. 

Palavras-chave: Aleitamento. Dificuldades. Enfermagem. 
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ENF 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ADMINISTRAÇÃO                                      
DE QUIMIOTERÁPICOS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS:                       

REVISÃO DE LITERATURA 

ANGELA DE SOUZA E SILVA NUNES; MARGARIDA DO SOCORRO SILVA ARAÚJO 
(Orientador) 

O presente trabalho aborda a atuação do enfermeiro frente ao paciente em uso de 
quimioterápico, a autora da pesquisa buscou embasar-se no sofrimento enfrentado pelos 
pacientes em uso de quimioterápicos e seus familiares e na necessidade de maior exploração 
científica na atuação dos enfermeiros que trabalham com estes pacientes. Esta pesquisa tem 
como objetivo conhecer a produção cientifica sobre a atuação do enfermeiro na administração 
de quimioterápicos em pacientes ontológicos entre os anos de 2005 e 2011. Tratou-se de uma 
revisão bibliográfica, de natureza quantiqualitativa baseada em diversas obras literárias, bem 
como trabalhos e estudos realizados sobre o tema. Os resultados apresentados demonstraram 
que a relação enfermeira/paciente se faz necessários quando se elabora um trabalho voltado à 
área de oncologia, sobretudo na quimioterapia. A necessidade constante de fornecer qualidade e 
conforto ao paciente durante o tratamento torna-se um desempenho incansável do grupo de 
enfermagem que assiste este cliente. No entanto a atuação do enfermeiro durante o tratamento 
quimioterápico é de fundamental importância, uma vez que a doença gera limitações, retirando 
o cliente temporariamente de uma vida normal e sadia. Portanto, é primordial o papel do 
enfermeiro no sentido de contribuir para a melhoria da qualidade de vida, promovendo a 
compreensão do paciente e melhor aceitação a terapêutica, mesmo sob situações adversas. 

Palavras-chave: Câncer . Cuidados de Enfermagem. Quimioterapia. 
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ENF 

COMO O PROFISSIONAL DE SAÚDE PODE LIDAR COM O 
PACIENTE PSIQUIÁTRICO NA ESF DA UBS AVANY GALDINO                    

DA SILVA  

KENIA FARIAS DE SOUSA; WMAGDA DE CARVALHO SILVA; DEBORA REGINA 
MADRUGA DE VARGAS (Orientador) 

Nos anos 80 no Brasil surgiu a psiquiatria, com intuito de desinstitucionalizar o doente mental. 
A reforma psiquiátrica é um processo que defende a assistência no processo saúde/doença 
mental/cuidado. O referente estudo verifica como o profissional de saúde pode lidar com o 
paciente psiquiátrico na ESF da UBS Avany Galdino da Silva no Município de Araguaína - TO, 
os transtornos mentais mais comuns são os da ansiedade, humor e por uso de substâncias, 
prevalecendo um terço total dos transtornos mentais. O tipo da pesquisa escolhida foi a de 
campo, exploratória com abordagem descritiva, quantiqualitativa. A amostra foi constituída de 
21 sujeitos atuantes na equipe da ESF da UBS no Avany Galdino da Silva no município de 
Araguaína – TO. A coleta de dados foi realizada através de um questionário contendo 08 
perguntas sendo elas objetivas e subjetivas. Os resultados demonstram que 47% dos 
participantes consideram regular a qualidade do atendimento oferecido na UBS. Sendo 
contraditório com outros dados, onde apontam que 47% dos participantes consideram boas as 
práticas do atendimento na UBS. Diante disso percebe-se a necessidade do envolvimento de 
toda a equipe multiprofissional a fim de promover uma melhor assistência aos usuários que 
vivem com transtornos mentais. 

Palavras-chave: Cuidado de Enfermagem. Transtorno Mental. Usuario do SUS. 
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ENF 

DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS ENFERMEIROS (AS) DAS 
UBS DE UMA CIDADE DO TOCANTINS FRENTE À PREVENÇÃO 

RÍVIA LIMA DE SOUSA; ROSIMAR RIBEIRO DE BRITO LIMA; ZILENE DO SOCORRO 
SANTA BRÍGIDA DA SILVA (Orientador) 

O presente estudo objetivou revelar as principais dificuldades encontradas pelos enfermeiros
das Unidades Básicas de Saúde – UBS frente à prevenção de incapacidades em hanseníase. 
Tratou-se de uma pesquisa de campo, de natureza básica e bibliográfica com uma abordagem 
quantiqualitativa. Sendo também exploratória e descritiva. Foi aplicado um questionário com 
oito (8) itens aos 36 enfermeiros das 17 UBS de Araguaína – TO. Os resultados revelaram que 
(56%) dos enfermeiros são do sexo feminino, jovens e a maioria com idade entre 22 a 27 anos, 
com menos de 5 anos de formado; 94 % dos sujeitos possuem menos de 5 anos de trabalho com 
hanseníase; 36% afirmaram ainda não ter recebido capacitação em hanseníase e 64% já são 
capacitados, 78% afirmaram ter recebido essa capacitação a menos de um mês. Quando 
questionados se tinham alguma dificuldade em realizar a prevenção de incapacidades em 
hanseníase, 53% afirmaram que sim e destes 37% relacionaram essa dificuldade à falta de 
capacitação na área. Algo positivo na pesquisa foi à informação de que 100% dos sujeitos dão 
orientações de autocuidado e apenas 17% encontraram dificuldades em dar essas orientações 
aos pacientes e destes 50% correlacionam essa dificuldade à falta de capacitação e 33% à falta 
de materiais para demonstração do autocuidado. No tocante as ações realizadas nas unidades na 
qual trabalham os sujeitos para prevenir incapacidades em hanseníase 42% referiram as 
orientações de autocuidado, 31% palestras educativas com distribuição de panfletos e 19% 
avaliação neurológica como ação preventiva nas UBS. 

Palavras-chave: Hanseníase. Incapacidade. Prevenção. 
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ENF 

PRÁTICAS EDUCATIVAS MAIS UTILIZADAS PELOS ENFERMEIROS 
NA ATENÇÃO BÁSICA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

ANA LUIZA DE QUADROS CARVALHO SILVA; LEYÊNY DE SOUSA ARAÚJO; 
ZILENE DO SOCORRO SANTA BRÍGIDA DA SILVA (Orientador) 

O presente trabalho tem por objetivo conhecer as práticas educativas que mais influenciam na 
atuação do enfermeiro na atenção básica segundo a literatura. Trata-se uma revisão bibliográfica 
embasadas em publicações entre os anos de 2007 a 2011 a respeito das práticas educativas dos 
enfermeiros na atenção básica. A pesquisa foi realizada em diferentes bases de dados, dando-se 
destaque as fontes eletrônicas pelo fácil acesso e baixo custo. Foram lidos 159 resumos de 
artigos científicos, sendo 146 descartados seguindo os seguintes critérios: data de publicação, 
não estavam disponíveis na integra, ou não por contemplarem os objetivos propostos, com isso 
foram selecionados 13 artigos os quais foram inteiramente analisados, fundamentados e 
concluídos de acordo com o objetivo das autoras. Resultados: a Atenção Básica é o cenário 
considerado como um privilegiado espaço para realização das ações educativas, principalmente 
por parte dos enfermeiros, devido sua aproximação com a população e a ênfase nas ações 
preventivas e promotoras da saúde. Concluímos que a educação que se deseja inserir no 
cotidiano da atenção básica deve objetivar, em seu plano teórico, não mais a manutenção de 
ideologias e sim a formação do senso critico das pessoas, tornando possível a autonomia 
consigo mesmo e com o outro. 

Palavras-chave: Educação em Saúde. Enfermeiros. Práticas Educativas. 
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ENF 

A IMPORTÂNCIA DA CONSULTA DE ENFERMAGEM NA ÓTICA DOS 
PACIENTES RENAIS CRÔNICOS EM TRATAMENTO DE DIÁLISE 

JESSYCA SILVA ESPÍRITO SANTO; POLYANNA CARVALHO MENDONÇA; 
MARGARIDA DO SOCORRO SILVA ARAÚJO (Orientador) 

A insuficiência renal crônica é uma doença de elevada morbidade e mortalidade, sendo que a 
incidência e a prevalência têm aumentado progressivamente, a cada ano em todo o mundo. O 
método de primeira escolha para o tratamento de insuficiência renal crônica é a diálise 
peritoneal, umas das vantagens para tal, são liberdade e independência física e psicológica, 
menor restrição da dieta e de líquidos, é relativamente simples e fácil de utilizar e proporciona 
controle bioquímico satisfatório da uremia. O cliente com IRC em programa de diálise 
peritoneal requer cuidados específicos de enfermagem para evitar complicações no tratamento. 
Esta pesquisa tem como objetivo conhecer o significado da consulta de enfermagem para os 
pacientes em diálise peritoneal. Tratou-se de uma pesquisa de campo de caráter 
quali-quantitativo, onde os dados foram coletados por meio de um formulário, que nos permitiu 
através de uma análise crítica o cruzamento de informações. Os resultados apresentados 
demonstraram que a consulta de enfermagem é de grande importância para o tratamento de 
diálise peritoneal, onde os pacientes afirmaram receber orientações e são incentivados a 
prosseguir com tratamento. A população estudada apresentou em sua maior parte do sexo 
feminino, idade superior a 60 anos, pardos, não alfabetizados e hipertensos. Constatou-se que o 
enfermeiro exerce um papel indispensável na assistência humanizada e de forma sistemática ao 
paciente em tratamento dialítico, na tentativa de minimizar os riscos existentes e contribuir 
também com o trabalho da equipe multiprofissional. Podendo assim, oferecer uma melhor 
qualidade de sobrevida do paciente renal crônico. 

Palavras-chave: Consulta de Enfermagem. Diálise Peritoneal. Insuficiência Renal. 
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ENF 

OPINIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM RELAÇÃO AO 
ACOLHIMENTO EM ALGUMAS UBS DA CIDADE DE ARAGUAÍNA 

PATRÍCIA CABRAL FERREIRA DA SILVA; DÉBORA REGINA MADRUGA DE 
VARGAS (Orientador) 

O acolhimento constitui uma forma de humanizar e organizar o trabalho em saúde, indo ao 
encontro das propostas do Programa Saúde da Família (PSF). O presente estudo objetivou 
identificar como é realizado o acolhimento pela equipe de saúde em algumas Unidades Básicas 
de Saúde da cidade de Araguaína-TO. Foi realizado levantamento bibliográfico e pesquisa de 
campo de caráter quali-quantitativo, onde os dados foram coletados por meio de um 
questionário que permitiu através de uma análise crítica o cruzamento de informações obtidas. 
Os sujeitos do estudo foram escolhidos intencionalmente em 08 Unidades Básicas de Saúde. 
Participaram 47 profissionais constituindo 53% da população pesquisada. Os resultados 
apresentados demonstram que as equipes de saúde têm o conhecimento do que significa o 
acolhimento, assim como sua importância para a assistência, também são conscientes de que 
acolher é função de todos os profissionais sem exceção, porém existem algumas dificuldades 
para sua implantação tais como: a grande demanda de usuários e a falta de profissionais 
capacitados para tal ação. No entanto, os profissionais devem trabalhar sempre focados na ação 
de acolher, pois se os clientes são bem acolhidos, estes ficarão satisfeitos com o serviço e 
retornarão para buscar os serviços, servindo de ponto positivo para a saúde da população. 

Palavras-chave: Acolhimento. Atenção Primária em Saúde. Profissionais de Saúde. 
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ENF 

OPINIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM RELAÇÃO AO 
ACOLHIMENTO EM ALGUMAS UBS DA CIDADE DE ARAGUAÍNA 

FABRICIA CRISTIANE DA SILVA; PATRÍCIA CABRAL; DÉBORA REGINA MADRUGA 
DE VARGAS (Orientador) 

O acolhimento constitui uma forma de humanizar e organizar o trabalho em saúde, indo ao 
encontro das propostas do Programa Saúde da Família (PSF). O presente estudo objetivou 
identificar como é realizado o acolhimento pela equipe de saúde em algumas Unidades Básicas 
de Saúde da cidade de Araguaína-TO. Foi realizado levantamento bibliográfico e pesquisa de 
campo de caráter quali-quantitativo, onde os dados foram coletados por meio de um 
questionário que permitiu através de uma análise crítica o cruzamento de informações obtidas. 
Os sujeitos do estudo foram escolhidos intencionalmente em 08 Unidades Básicas de Saúde. 
Participaram 47 profissionais constituindo 53% da população pesquisada. Os resultados 
apresentados demonstram que as equipes de saúde têm o conhecimento do que significa o 
acolhimento, assim como sua importância para a assistência, também são conscientes de que 
acolher é função de todos os profissionais sem exceção, porém existem algumas dificuldades 
para sua implantação tais como: a grande demanda de usuários e a falta de profissionais 
capacitados para tal ação. No entanto, os profissionais devem trabalhar sempre focados na ação 
de acolher, pois se os clientes são bem acolhidos, estes ficarão satisfeitos com o serviço e 
retornarão para buscar os serviços, servindo de ponto positivo para a saúde da população. 

Palavras-chave: Acolhimento. Atenção Primária em Saúde. Profissionais de Saúde. 
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ENF 

PRÁTICA DE SEXO SEGURO POR ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 
DE UMA FACULDADE DO ESTADO DO TOCANTINS  

BARBARA TAKAHAGASSI GUIMARÃES; VIRGINIA GUIMARÃES CARDOSO; 
ZILENE DO SOCORRO SANTA BRÍGIDA DA SILVA (Orientador) 

Objetivou-se neste estudo revelar se os acadêmicos de enfermagem de uma Faculdade do 
Estado do Tocantins praticam sexo seguro. Tratou-se de um estudo bibliográfico, descritivo, de 
campo, com abordagem qualiquantitativa. Aplicou-se um questionário a 61% dos acadêmicos 
de Enfermagem do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, matriculados no primeiro 
semestre de 2012. Revelou-se que para os pesquisados sexo seguro é prática sexual com 
preservativo (59%); com preservativo e parceiro (a) fixo (a) (21%); com parceiro (a) fixo (a) 
(5%), com preservativo e anticoncepcional (4%), prevenir DST e gravidez indesejada (4%), 
sexo realizado com meios seguros, responsabilidade e sem prejuízo (3%), quando ambos usam 
preservativos para evitar DST (1%), acredito não existe sexo seguro (1%), não fazer sexo (1%). 
As principais barreiras que, na opinião dos acadêmicos, interferem na prática sexual protegida 
são: confiança no parceiro; o preservativo incomoda; o parceiro não gosta; não dá tempo. 
Quanto aos meios de proteção contra DST/HIV/AIDS 59% dos pesquisados usam preservativo; 
19% aderem à monogamia; 14% associam o uso do preservativo e a monogamia; 5% 
encontram- se em abstinência sexual e 3% não iniciou sua vida sexual. Constatou-se que a 
maioria dos sujeitos pratica sexo seguro, porém, parte se considera vulnerável a contrair 
DST/HIV/AIDS. 

Palavras-chave: Prática Sexual. Preservativo. Sexo Seguro. 
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ENF 

RASTREAMENTO DE UM GRUPO DE ACADÊMICAS DA ÁREA DA 
SAÚDE DO ITPAC ACERCA DA ADESÃO DO EXAME PREVENTIVO 

HAYLLA YUSKA DE SOUSA VIANA RABÊLO; MARYANA CAJUEIRO E SILVA; 
DÉBORA REGINA MADRUGA DE VARGAS (Orientador) 

O câncer de colo de útero ocorre com muita freqüência no Brasil causando um grande número 
de óbitos. A principal forma de prevenção se dá por meio do Exame de Papanicolau. O estudo 
propõe o rastreamento das acadêmicas da área da saúde do ITPAC acerca da adesão do exame 
preventivo de câncer de colo uterino. Pesquisa explicativa, descritiva, de campo, de natureza 
quantiqualitativa e exploratória. Realizada com uma amostra aleatória simples, segundo os 
critérios das 60 primeiras participantes, composta por 12 acadêmicas de cada curso da área da 
saúde, utilizando instrumento de coleta de dados formulário. A análise e discussão dos 
resultados bem como as referências bibliográficas estudadas, comprovaram, através da 
pesquisa, que a adesão ao exame preventivo juntamente ao índice obtido pelas acadêmicas do 
ITPAC foi satisfatória, embora o exame preventivo em mulheres brasileiras ainda seja precário. 
Observa-se que a ESF se enquadra como estratégia importante em aproximar a equipe de saúde 
da família diretamente à mulher, que possui papel relevante na prevenção da doença devendo 
ter integralidade e proporcionar conhecimento às mulheres por meio de ações educativas e 
continuadas, sendo a ESF cada vez mais uma ferramenta necessária e fundamental no combate 
às neoplasias como o câncer de colo uterino. 

Palavras-chave: Câncer de Colo Uterino. Exame de Papanicolau. Promoção de Saúde. 
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ENF 

RASTREAMENTO DE UM GRUPO DE ACADÊMICAS DA ÁREA DA 
SAÚDE DO ITPAC ACERCA DA ADESÃO DO EXAME PREVENTIVO 

HAYLLA YUSKA DE SOUSA VIANA RABÊLO; MARYANA CAJUEIRO E SILVA; 
DÉBORA REGINA MADRUGA DE VARGAS (Orientador) 

O câncer de colo de útero ocorre com muita freqüência no Brasil causando um grande número 
de óbitos. A principal forma de prevenção se dá por meio do Exame de Papanicolau. O estudo 
propõe o rastreamento das acadêmicas da área da saúde do ITPAC acerca da adesão do exame 
preventivo de câncer de colo uterino. Pesquisa explicativa, descritiva, de campo, de natureza 
quantiqualitativa e exploratória. Realizada com uma amostra aleatória simples, segundo os 
critérios das 60 primeiras participantes, composta por 12 acadêmicas de cada curso da área da 
saúde, utilizando instrumento de coleta de dados formulário. A análise e discussão dos 
resultados bem como as referências bibliográficas estudadas, comprovaram, através da 
pesquisa, que a adesão ao exame preventivo juntamente ao índice obtido pelas acadêmicas do 
ITPAC foi satisfatória, embora o exame preventivo em mulheres brasileiras ainda seja precário. 
Observa-se que a ESF se enquadra como estratégia importante em aproximar a equipe de saúde 
da família diretamente à mulher, que possui papel relevante na prevenção da doença devendo 
ter integralidade e proporcionar conhecimento às mulheres por meio de ações educativas e 
continuadas, sendo a ESF cada vez mais uma ferramenta necessária e fundamental no combate 
às neoplasias como o câncer de colo uterino. 

Palavras-chave: Câncer de Colo Uterino. Exame de Papanicolau. Promoção de Saúde. 
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ENF 

QUALIDADE DE VIDA SOB O OLHAR DE UM GRUPO DE IDOSOS DO 
MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA-TO 

SABRINA MOREIRA DE ALMEIDA MIRANDA; THATYLLA BARBOSA DE FARIA; 
DÉBORA REGINA MADRUGA DE VARGAS (Orientador) 

A expressão qualidade de vida possui um conceito subjetivo, que para defini-la vários aspectos 
devem ser analisados, tais como: sociocultural, faixa etária e aspirações pessoais de cada 
indivíduo. Esta é uma pesquisa de grande relevância, que instiga a questionar o que é prioridade 
para os idosos atualmente, tendo por objetivo descrever as opiniões que parentes consanguíneos
dos acadêmicos do 8º Período 2012/1, do Curso de Enfermagem do ITPAC/FAHESA, de 
Araguaína-To., apresentam sobre a expressão qualidade de vida, bem como verificar se os seus 
hábitos de vida lhes proporcionam qualidade de vida, e por sua vez, realizar orientações de 
enfermagem a estes idosos, a fim de lhes propor qualidade de vida. Metodologicamente 
utilizou-se a pesquisa de campo e pesquisa-ação, sendo um estudo exploratório e descritivo com 
abordagem qualitativa, realizado em uma amostra junto a 05 sujeitos acima de 60 anos. Os 
resultados mostram os pontos destacados, pelos participantes, quais sejam: saúde, alimentação 
adequada, situação socioeconômica favorável, aspecto profissional e religiosidade. Sendo que 
nenhum deles associou relações afetivas à qualidade de vida. Observa-se na prática a veracidade 
da afirmação que qualidade de vida é um fenômeno subjetivo, pois por mais que as pessoas 
tenham idéias parecidas, jamais serão iguais em sua totalidade. Todos os sujeitos afirmaram 
possuir qualidade de vida. No entanto, ao analisar e discutir hábitos de vida; verificou-se que há 
lacunas que interferem na qualidade de vida dos mesmos, tais como: a prática de atividades 
físicas, hidratação oral, queixas físicas, dentre outros. 

Palavras-chave: Educação em Saúde. Idosos. Qualidade de Vida. 
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IMPORTÂNCIA DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM COMO MÉTODO DE TRABALHO PARA O CUIDADO 

DAIANE CARVALHO NOGUEIRA; DEYZIANNE RODRIGUES COELHO;                          
DENIZE MOREIRA GOMES (Orientador) 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é um instrumento utilizado no cuidado 
prestado ao paciente, promovendo uma assistência de qualidade e valorizando a enfermagem. 
Buscou-se revelar o significado da SAE, verificando as dificuldades como também os 
benefícios de sua realização. Trata-se de uma revisão bibliográfica com análise de 21 artigos 
publicados entre 2007 a 2012. Após ficha mento dos artigos, identificou-se que a SAE é 
significante para os profissionais enfermeiros, reconhecem-na como o diferencial no seu 
trabalho, os mesmos têm consciência da sua importância no cuidado, além de significar 
autonomia e satisfação profissional. Nota-se que a SAE vem sendo realizada nas práticas 
assistenciais de forma fragmentada, em decorrência das dificuldades como: falta de 
conhecimento teórico, insuficiência de profissionais enfermeiros, condições inadequadas de 
trabalho, excesso de atribuições destinadas ao enfermeiro, falta de tempo devido o excesso de 
trabalho e número elevado de paciente contribui para uma descontinuidade da assistência. 
Entretanto, com a SAE obtêm-se benefícios para instituição, pacientes e profissionais; para o 
enfermeiro autonomia, valorização e reconhecimento profissional; aos pacientes, redução no 
tempo de internação devida um acompanhamento individualizado e a instituição, maior 
credibilidade pela eficácia no cuidado. Portanto, a SAE é um importante método de trabalho que 
prima pela qualidade da assistência. 

Palavras-chave: Cuidado. Importãncia. SAE. 
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CONDUTAS DE ENFERMAGEM FRENTE AO PACIENTE COM 
ÚLCERA VENOSA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

KAREN CRISTINE CARVALHO LIMA; TÁGGILA CAMILA SILVA RIBEIRO;              
PATRÍCIA LIMA MERCÊS (Orientador) 

Cuidar de feridas é um processo complexo e dinâmico, principalmente no que se refere a feridas 
crônicas, devido sua rápida evolução, por serem refratárias a diversos tipos de tratamentos e por 
apresentarem condições que dificultam o processo cicatricial, constituindo atualmente um 
problema de saúde pública. Hoje cerca de 70 a 90% das úlceras de perna são causadas por 
insuficiência venosa, estimando–se que aproximadamente 3% da população no Brasil, além de 
ser mais freqüente no sexo feminino. A motivação do presente estudo surgiu devido a falta de 
qualidade na assistência por parte da enfermagem no que se refere a feridas, objetivando 
discorrer sobre as medidas terapêuticas que devem ser utilizadas pelo enfermeiro no tratamento 
e prevenção de úlceras venosas baseado nas novas tecnologias existentes. A pesquisa é do tipo 
bibliográfico de caráter quantiqualitativa, composta por amostra de dezessete estudos 
encontrados em seis bases de dados. A análise e discussão se deram em duas fases, uma 
quantitativa com característica dos estudos e uma abordagem qualitativa dividida em domínios. 
O resultado da pesquisa proporcionou um conhecimento amplo sobre úlcera venosa além da 
importância do enfermeiro junto a um paciente com ferida, constatando o avanço na produção 
de conhecimento sobre o cuidado prestado pelo enfermeiro a pacientes com úlcera venosa. 

Palavras-chave: Enfermagem. Ulcera. Venosa. 
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PERFIL DAS VÍTIMAS DE ACIDENTE DE TRANSITO NO BRASIL: 
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

JANAINA RIBEIRO DUARTE; SARA ALVES NUNES DE ABREU;                                 
PATRÍCIA LIMA MERCÊS (Orientador) 

O presente trabalho tem por objetivo conhecer o perfil das vítimas de acidente de trânsito no 
Brasil segundo a literatura. Metodologia: Trata-se uma revisão bibliográfica descritiva, com 
caráter exploratório, e abordagem quanti-qualitativa embasada em publicações entre os anos de 
2007 a 2011 a respeito perfil das vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. A pesquisa foi 
realizada na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde - BIREME, devido ser uma fonte 
eletrônica de fácil acesso e baixo custo. Foram lidos 08 resumos de artigos científicos, sendo 03 
descartados por não estarem disponíveis na integra, a partir disso foram selecionados 05 artigos 
os quais foram inteiramente analisados, fundamentados e concluídos de acordo com o objetivo 
das autoras. Resultados: a maioria das vítimas de acidentes de trânsito é composta por jovens do 
sexo masculino, de baixa escolaridade, e está relacionado ao consumo de bebidas alcoólicas, e 
são em geral motociclistas que não faziam uso de capacete. Concluímos então que há 
necessidade da implementação de políticas públicas relacionadas à prevenção de acidentes de 
trânsito, direcionando as ações preventivas às necessidades da população mais afetada, 
proporcionando melhor qualidade no desempenho do profissional de saúde enquanto educador 
na prevenção e promoção em saúde. 

Palavras-chave: Acidente. Trânsito. Vítimas. 
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RISCO DE QUEDA EM IDOSOS PORTADORES DE OSTEOPOROSE 

MARCELLA RODRIGUES NOLETO SILVA; DENIZE MOREIRA GOMES (Orientador) 

A osteoporose é uma doença caracterizada pela diminuição da massa óssea e destruição do 
tecido ósseo, levando a fragilidade óssea e o risco de fraturas. Neste contexto, a ocorrência de 
quedas em idosos portadores de osteoporose implica no aparecimento de incapacidades 
limitando-os ainda mais a sua independência. Buscou-se revelar quais são os riscos que 
contribuem para a ocorrência de quedas em idosos portadores de osteoporose; listar os fatores 
intrínsecos e extrínsecos que favorecem ao risco de queda e identificar medidas preventivas 
direcionadas á redução de queda em idosos portadores de osteoporose. Analisou-se 16 artigos 
publicados entre 2006 e 2011 através de uma ficha analítica, que contemplaram os objetivos 
propostos pela pesquisa. Os resultados obtidos através das pesquisas mostram que os fatores 
intrínsecos que favorecem a queda em idosos dispõem em déficit na marcha, redução da força 
muscular; os fatores extrínsecos que podem ocasionar queda em idosos são os assoalhos 
escorregadios, tapetes soltos, iluminação inadequada, esses fatores relaciona aos objetos, 
ambiente e ás pessoas que podem representar fator de risco para o idoso. Dos artigos 
pesquisados demonstra-se que dentre as ações desenvolvidas pela enfermagem na prevenção de 
queda em idosos a que mais prevalece é a realização de programa de medidas preventivas. 
Devem-se realizar medidas para assim estar reduzindo a ocorrência de queda em idosos 
portadores de osteoporose. A importância e a necessidade da elaboração e aplicação de medidas 
preventivas devem ser implantadas com o propósito de reduzir o índice de queda na terceira 
idade e melhorar a qualidade de vida. 

Palavras-chave: Idosos. Osteoporose. Risco de Queda. 
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ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO ENFERMEIRO NA 
PREVENÇÃO DO USO DO CRACK: REVISÃO BIBLIGRÁFICA 

ROGERIO HENRIQUE EUGÊNIO CARVALHO; DEBORA REGINA MADRUGA DE       
VARGAS (Orientador) 

O presente trabalho teve como objetivo geral revelar as possíveis ações de enfermagem 
utilizadas na prevenção ao uso do CRACK, e três objetivos específicos, sendo eles; Ampliar os 
conhecimentos sobre dependência química do CRACK através de revisão bibliográfica; 
Levantar dados epidemiológicos, demográficos sobre o uso de drogas, em especial do CRACK; 
Buscar em bases de dados literárias as ações de enfermagem realizadas pelos enfermeiros 
brasileiros na prevenção ao uso do CRACK, sendo elaborada através da revisão integrativa 
sistemática, foi realizado uma pesquisa prévia de 42 artigos do ano de 2006 a 2011, 
relacionados com o tema, onde foram retirados 20 artigos das revistas científicos de 
enfermagem de 2007 a 2011, de acordo com os objetivos específicos e a temáticas Atribuições e 
Responsabilidade do enfermeiro na prevenção do uso do CRACK. Concluindo que as 
atribuições e responsabilidades do enfermeiro são necessárias e tem suas particularidades na 
prevenção do uso do CRACK, na graduação do enfermeiro é importante ter uma matéria com 
relação a cuidados a dependentes químicos em especial do CRACK, que o enfermeiro possa 
ampliar seu conhecimento sobre o uso e abuso de drogas em especial do CRACK trabalhando 
em prol da melhora e da redução de danos causado pelas drogas. 

Palavras-chave: Crack. Enfermagem . Prevenção . 
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE LABORATÓRIOS DE ANATOMIA 
HUMANA DO IFTO (INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS)  

HOSANI ALEIXO MACHADO; GUSTAVO MULLER JUSTEN; MARCIA THIELY                  
DE MACEDO; MARIO DE SOUZA LIMA E SILVA (Orientador) 

O termo de cooperação internacional entre Brasil e França, deixa acordado a realização de um 
intercâmbio educacional, onde componentes curriculares, espaço físico e metodologia de ensino 
serão avaliados para troca de boas práticas visando o enriquecimento e desenvolvimento da 
educação. A disciplina de Anatomia humana é componente curricular para os cursos técnicos da 
área da saúde. O laboratório de Anatomia humana é o espaço direcionado para as atividades 
práticas desta disciplina e foco principal deste estudo comparativo, que avaliará a metodologia e 
espaço físico das aulas práticas em cursos técnicos da saúde no IFTO e aulas práticas dos cursos 
equivalentes da saúde no Liceu Francês. O trabalho foi possível devido ao projeto de 
cooperação internacional financiar a visita institucional entre professores dos institutos 
avaliados. O objetivo além de comparar por observação direta os laboratórios de Anatomia 
Humana, análise curricular da disciplina e verificar se existem projetos de pesquisas ou 
iniciação científica no Instituto francês. A metodologia de ensino francesa não segue a mesma 
distribuição da brasileira, no entanto, a disciplina de Anatomia Humana é desenvolvida de 
forma semelhante, o que possibilitou o estudo e aprendizado para implementação dos benefícios 
no instituto de origem. Os resultados obtidos tiveram grande valia para o desenvolvimento 
profissional dos envolvidos em forma de capacitação, aprendizado de novas metodologias 
possíveis de serem aplicadas no laboratório do campus de origem e ainda a construção de 
projetos de pesquisa e extensão envolvendo os Institutos brasileiros e franceses. 

Palavras-chave: Brasil e França. Cooperação Internacional. Estudo Comparativo. 
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RISCO DE QUEDA EM IDOSOS PORTADORES DE OSTEOPOROSE: 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

MARCELLA RODRIGUES NOLETO SILVA; DENIZE GOMES MOREIRA (Orientador) 

A osteoporose é uma doença caracterizada pela diminuição da massa óssea e destruição do 
tecido ósseo, levando a fragilidade óssea e o risco de fraturas. Neste contexto, a ocorrência de 
quedas em idosos portadores de osteoporose implica no aparecimento de incapacidades 
limitando-os ainda mais a sua independência. Buscou-se revelar quais são os riscos que 
contribuem para a ocorrência de quedas em idosos portadores de osteoporose; listar os fatores 
intrínsecos e extrínsecos que favorecem ao risco de queda e identificar medidas preventivas 
direcionadas á redução de queda em idosos portadores de osteoporose. Analisou-se 16 artigos 
publicados entre 2006 e 2011 através de uma ficha analítica, que contemplaram os objetivos 
propostos pela pesquisa. Os resultados obtidos através das pesquisas mostram que os fatores 
intrínsecos que favorecem a queda em idosos dispõem em déficit na marcha, redução da força 
muscular; os fatores extrínsecos que podem ocasionar queda em idosos são os assoalhos 
escorregadios, tapetes soltos, iluminação inadequada, esses fatores relaciona aos objetos, 
ambiente e ás pessoas que podem representar fator de risco para o idoso. Dos artigos 
pesquisados demonstra-se que dentre as ações desenvolvidas pela enfermagem na prevenção de 
queda em idosos é a realização de educação em saúde. Devem-se realizar essas medidas para 
assim estar reduzindo a ocorrência de queda em idosos portadores de osteoporose. Portanto, a 
elaboração de protocolos e aplicação de medidas preventivas deve ser implantada com o 
propósito de reduzir o índice de queda na terceira idade e melhorar a qualidade de vida destes. 

Palavras-chave: Idosos. Osteoporose. Risco de Queda. 
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TERAPIA TRANSFUSIONAL: CONHECIMENTO DA EQUIPE DE 
ENFERMAGEM DA UTI DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE 

ARAGUAÍNA 

JADDSON ARAÚJO RAMOS; LUCELINA DOS SANTOS ALVES; MARGARIDA             
DO SOCORRO SILVA ARAÚJO (Orientador) 

A terapia transfusional consiste na transferência de sangue, ou um de seus componentes, de uma 
pessoa para outra, sendo de extrema importância tanto para equipe médica quanto para de 
enfermagem, pois compete ao médico decidir quando transfundir, e ao enfermeiro o 
acompanhamento de todo processo transfusional. Para manter a segurança transfusional é 
imprescindível que os profissionais de enfermagem exerçam um papel crucial não só no que 
tange a administração do hemoterápico, mas também atuar nos momentos das intercorrências e 
orientar o paciente transfundido. Esta pesquisa tem como objetivo averiguar o conhecimento da 
equipe de enfermagem sobre terapia transfusional, na UTI do Hospital Regional de Araguaína. 
Tratou-se de uma pesquisa de abordagem qualiquantitativa, exploratória, descritiva, 
bibliográfica, de campo e de ação. Na pesquisa foi utilizada como instrumento de coleta de 
dados um formulário contendo 09 questões, sendo elas objetivas, destinadas a 18 profissionais 
de enfermagem da UTI, sendo pesquisados 03 enfermeiros e 15 técnicos de enfermagem. Os 
autores evidenciaram que a hipótese desta pesquisa parcialmente se confirma, pois a equipe de 
enfermagem detém conhecimento a respeito da terapia transfusional, porém, necessitam de 
medidas educativas. Assim sendo, constatou-se que este estudo foi relevante para a equipe de 
enfermagem, pois acreditamos que esta foi instigada a aprimorar-se a respeito da terapia 
transfusional. Entendemos que somente com a implementação de cursos de aperfeiçoamento e 
educação continuada que se conseguirá a qualidade da assistência prestada tão almejada pelas
instituições de saúde. 

Palavras-chave: Equipe de Enfermagem. Terapia Transfusional. UTI. 
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A ENFERMAGEM NA ERA DA INFORMÁTICA: UMA REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

LARISSA JÁCOME BARROS SILVESTRE; JADSON RIBEIRO; IVANILDE                           
ALVES COSTA 

Enfermagem na era da informática tem sido palco de muitas discussões, uma vez que, 
vivenciamos um momento de grandes evoluções tecnológicas, o que refletiu em mudanças 
relevantes na área da saúde. Surgem então, novos desafios para os enfermeiros do século XXI, 
que devem estar preparados para compreender como o uso dos benefícios da tecnologia pode 
aperfeiçoar o seu trabalho diário. O acesso à informação foi facilitado pela popularização da 
internet, mudando o perfil do paciente, agora mais questionador, mais informado e mais 
exigente em relação à assistência a ele prestada. O objetivo deste estudo consiste em identificar 
as aplicações da informática na área da saúde, e, como estas podem ser uma ferramenta útil, 
especificamente, na práxis de enfermagem. Foi utilizado o método qualitativo, a partir de 
pesquisas bibliográficas de caráter exploratório e descritivo, que permitiu-nos afirmar que é 
necessária uma postura crítica e reflexiva sobre a utilização da tecnologia, exigindo do 
enfermeiro, entretanto, manter uma postura humanizada frente ao paciente. Um dos desafios na 
área de informática em enfermagem é a quebra das resistências, medos e tabus dos profissionais 
de saúde em relação à inserção da tecnologia em sua rotina de trabalho. E uma das formas de 
amenizar esses problemas é o oferecimento de treinamentos e palestras sobre a importância do 
uso da informática para suas atividades práticas. A informática em enfermagem é uma tendência 
evolutiva, que alcança paulatinamente, profissionais, órgãos e instituições dos mais diferentes 
tipos. Acompanhar essa evolução, portanto, representa um diferencial no mercado de trabalho. 

Palavras-chave: Desafios. Enfermagem. Informática. 
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A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DA OBESIDADE 
INFANTIL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

FLÁVIA CRISTINA SILVESTRE EMÍLIA DE SOUZA; LARISSA JÁCOME BARROS 
SILVESTRE (Orientador) 

Denomina-se obesidade o acúmulo excessivo de células de gordura no corpo. No Brasil, estima-
que cerca de três milhões de crianças com idade inferior a 10 anos apresentam excesso de peso. 
Destes casos, 95% estariam relacionados à má alimentação, sedentarismo, fatores psicológicos e 
socioeconômicos, enquanto apenas 5% seriam decorrentes de fatores endógenos. Diante desta 
problemática, o presente estudo contempla os seguintes objetivos: analisar o papel do 
enfermeiro na prevenção da obesidade infantil; descrever fatores que influenciam na obesidade 
infantil e identificar os benefícios da educação em saúde como um cuidado de enfermagem na 
prevenção da obesidade infantil. Foram reunidas as informações disponíveis em periódicos 
eletrônicos, artigos científicos e livros didáticos sobre obesidade infantil. Trata-se de um 
levantamento bibliográfico de caráter retrospectivo, sendo consideradas as informações 
compreendidas entre 1999 e 2011. O enfermeiro, seja nos hospitais, ou nas Unidades Básicas de 
Saúde,incentivando as mães sobre a importância do aleitamento, ou nas creches e escolas, 
podem atuar na prevenção da obesidade infantil. O tripé: família, escola e sociedade deve ser o 
alvo a ser atingido por esses profissionais para que se obtenham resultados satisfatórios nessa 
luta. É preciso, portanto, identificar os fatores de risco e estimular a mudança do estilo de vida 
das crianças. Isso fará com que enfermeiros, por exemplo, tenham que cuidar de menos 
hipertensos, diabéticos, cardiopatas no futuro, sendo, então, personagem fundamental para a 
construção de uma sociedade mais saudável. 

Palavras-chave: Enfermeiro. Obesidade Infantil. Prevenção. 
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INCENTIVO A PRÁTICA MEDITATIVA AOS PARTICIPANTES DE UM 
PROJETO PARA IDOSOS NO MUNICÍPIO DE ARAGUINA-TO 

RAYANE SARAIVA BARROS; RAYANNE LETÍCIA MILHOMEM MARINHO COELHO; 
DÉBORA REGINA MADRUGA DE VARGAS (Orientador). 

A meditação, apesar de ser uma prática ainda pouco difundida na sociedade, vem ganhando seu 
espaço no que diz respeito à procura pela melhoria da qualidade de vida e bem-estar. A prática é 
de fácil adesão quando bem apresentada, pois é uma forma simples de proporcionar um 
autoconhecimento, autocontrole, calma, leveza e serenidade através do relaxamento que a 
meditação proporciona na mente e no corpo das pessoas. Neste estudo objetivou-se verificar se 
os idosos do Projeto Idoso Ativo e Feliz conheciam e praticavam algum tipo de prática 
integrativa e complementar. Tratou-se de uma pesquisa-ação, qualitativa de caráter exploratório, 
com fundamentação bibliográfica e de campo com participação de 10 idosas onde foi utilizado o 
método não-probabilístico em que os idosos foram voluntários, se prontificando a participar da 
pesquisa. Na coleta de dados, foram realizadas seis oficinas de meditação e um roteiro de 
entrevista semi- estruturado. Os resultados revelaram que os sujeitos da pesquisa não conheciam 
e não praticavam nenhuma atividade integrativa e complementar. Sendo proporcionado aos 
sujeitos conhecer e praticar a meditação. A entrevista mostrou que os sujeitos participantes, 
apreciaram a prática meditativa, alcançando os benefícios que a meditação pode proporcionar. 
Desta forma conclui-se que, embora a meditação seja uma prática pouco conhecida e inovadora 
para os idosos, quando estes tiveram a oportunidade de conhecer e praticá-la, mostraram-se 
muito interessados em buscar novas formas de adquirir qualidade de vida e bem estar. 

Palavras-chave: Idosos. Meditação. Promoção da Saúde. 
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A VISÃO DE UM GRUPO DE IDOSOS DO BAIRRO SÃO JOÃO SOBRE 
MUDANÇAS OCORRIDAS EM SEU ESTILO DE VIDA APÓS 

ÁGNA GONÇALVES MENDONÇA DE SOUSA; SIMONE BARROS NUNES; DÉBORA 
REGINA MADRUGA DE VARGAS (Orientador). 

A visita domiciliar é um recurso importantíssimo na atenção à saúde para possíveis observações 
dos problemas do usuário do SUS, em especial o idoso, para realização de orientações a 
possível diminuição do número de pessoas na Unidade Básica de Saúde. É através da visita que 
a equipe toma conhecimento das reais condições de vida da população a ser assistida. O 
objetivo desta pesquisa foi investigar por meio de relato dos idosos do bairro São João de 
Araguaína-TO, se após a visita domiciliar realizada pela equipe de estratégia e saúde da família 
(ESF) ocorreram mudanças no seu estilo de vida. Tratou-se de uma pesquisa de campo, 
qualitativa, bibliográfica, de caráter exploratório descritivo. A amostra foi composta por 20 
idosos acima de 60 anos, todos residentes no Bairro São João. A coleta de dados foi realizada na 
residência dos sujeitos através de uma entrevista semi-estruturada. A análise permitiu perceber 
que a visita domiciliar é de fundamental importância para os idosos, pois contribui para 
prevenção de doenças e mudanças de comportamentos. E que a visita a esses clientes foi 
realizada apenas pelo Agente Comunitário de Saúde como membro da equipe de ESF, cabendo 
também aos profissionais da equipe de saúde com nível superior a realização da mesma, uma 
vez que seu nível de conhecimento é mais amplo, podendo assim orientar os clientes com mais 
precisão. 

Palavras-chave: Equipe de ESF. Idoso. Visita Domiciliar. 



IX Jornada Científica do ITPAC 

133 

 

ENF 

A DENGUE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

LARISSA RAQUEL DE SOUSA; MARGARIDA DO SOCORRO SILVA ARAÚJO 
(Orientador) 

A dengue é uma arbovirose transmitida principalmente pela picada do mosquito AEDES 
AEGYPTI. Pode ser assintomática ou apresentar amplo aspecto clínico, variando de doença 
febril autolimitada até formas graves, que podem evoluir com choque e óbito. O diagnóstico 
precoce, a detecção dos sinais de alarme, assim como o tratamento em instituição adequada, são 
fatores importantes para se evitar este desfecho. O tratamento é somente sintomático e de 
suporte. A dengue representa um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil, por isso se 
faz necessário o desenvolvimento de pesquisas e inovações capazes de eliminar esta doença, se 
faz necessário também o aperfeiçoamento das tecnologias e estratégias de controle já existentes, 
para que haja maior efetividade das ações dos programas de controle vetorial atuais. A presente 
pesquisa trata-se de um estudo bibliográfico no período de 2007 á 2011, foram usados livros 
técnico-científicos, teses, dissertações e bases de dados eletrônicos como, Google Acadêmico, 
Biblioteca Virtual de Saúde e Ministério da Saúde. Foram utilizados 11 artigos, que foram 
inteiramente analisados, fundamentados e concluídos de acordo com os objetivos propostos pela 
autora. Em todos os artigos estudados a prevenção é apontada como a única forma conhecida de 
combate a dengue conhecida até hoje, sendo que a maioria destes retrata a necessidade do 
desenvolvimento de pesquisas eficazes no controle da dengue. Assim, enquanto não aparecem 
essas inovações, se faz necessário o aprimoramento das técnicas de controle do vetor já 
existentes. 

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem. Dengue. Saúde Pública. 
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ENF 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM GESTANTES COM 
INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

RAYLSON FELIX BARROS; FÁBIO DA FONSECA SANTOS; ALEXANDRE MODESTO 
BRAUNE (Orientador). 

O presente trabalho traz como foco principal, o conhecimento mais aprofundado sobre as 
questões que envolvem a presença da Infecção do Trato Urinário (ITU) no período gestacional, 
tem como objetivo discutir a luz da literatura a contribuição da enfermagem nas prestações e 
orientações, relativas á doença da infecção do trato urinário em gestantes – principalmente da 
Bacteriúria Assintomática - (BA). A ITU é a infecção mais comum entre gestantes, 
estimando-se que cerca de 2 a 10% das grávidas sejam acometidas de BA. No trabalho, 
utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica como método a permitir ao longo da 
revisão da literatura, o melhor aprofundamento teórico do tema que estará sempre a guardar 
controvérsias. A título de curiosidade serão abordados alguns aspectos históricos, seguindo-se 
de uma definição de ITU, onde serão contempladas a fisiopatologia, alterações no aparelho 
genitor urinário da gestante, divisão das vias urinárias e intervenções de enfermagem, além dos 
aspectos relacionados aos cuidados especiais. Conclui-se que o papel da enfermagem é de suma 
importância na orientação e desenvolvimento de um tratamento adequado de ITU no período 
gestacional, e de significativa importância e preocupação para os profissionais da área de saúde, 
responsáveis pelos cuidados da mulher durante o período gestacional. 
 
 

Palavras-chave: Bacteriúria Assintomática. Gestação. Infecção do Trato Urinário. 
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ENF 

O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NAS DISCIPLINAS DE SAÚDE 
NA COMUNIDADE NO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITPAC 

TATHIANA NASCIMENTO MARQUES 

A enfermagem é uma das principais categorias profissionais que está aberta às práticas de   
políticas de saúde que tenham como objetivo uma assistência de qualidade à população e a 
perspectiva de consolidação do Sistema Único de Saúde(SUS). Uma das estratégias para 
qualificar a formação profissional é o uso de metodologias ativas de ensino, cuja finalidade é 
encontrar soluções para os problemas, de forma inovadora e como um desafio perante as  
necessidades atuais. O presente trabalho tem como objetivo contribuir para a discussão da 
implementação de uma nova proposta pedagógica através de revisão de literatura. Ao utilizar-se 
de novas metodologias de ensino, provoca-se a introdução de mudanças fundamentais como 
alternativas inspiradoras para o Ensino Superior, pautadas em práticas profissionais éticas e com 
maiores possibilidades de avanços do Sistema de Saúde brasileiro. 

Palavras-chave: Comunidade. Enfermagem. Metodologias Ativas. 
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ENF 

PRINCIPAIS DIFICULDADES DOS IDOSOS NA ADESÃO AO 
TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL, CADASTRADOS NO P 

JHON LENON CARDOSO SILVA; MARCELA MIRANDA BRITO; MARGARIDA DO 
SOCORRO SILVA ARAÚJO (Orientador) 

Entre as diversas enfermidades que acometem o idoso, a hipertensão arterial se destaca com 
uma prevalência que aumenta progressivamente com a idade. Apesar dessa elevada prevalência 
e de suas sérias consequências para a saúde, ainda persiste uma resistência do idoso à adesão do 
tratamento anti-hipertensivo farmacológico. A atuação em equipe e é a melhor estratégia para 
aumentar a adesão e tentar atingir as metas de tratamento, com vistas na redução da 
morbimortalidade dessa condição. Nesta perspectiva, a enfermagem, torna-se sujeito 
indispensável para promover a saúde e melhorando as condições fisiopsicológicas desses 
idosos. Esta pesquisa objetivou-se apontar segundo a ótica dos idosos hipertensos as 
dificuldades para a adesão ao tratamento medicamentoso, os mesmos cadastrados no projeto 
Idoso Ativo e Feliz, no Espaço ACQUA, no município de Araguaína-TO. Tratou-se de uma 
pesquisa de campo exploratória, descritiva, de caráter quanti-qualitativo onde os dados foram 
coletados por meio de formulários que tem como problema de pesquisa as principais 
dificuldades do idoso hipertenso em manter a terapia medicamentosa. Os resultados 
apresentados demonstraram que o projeto como um todo oferece uma extrema importância no 
desenvolvimento de praticas/atividades físicas e o controle no volume pressórico. 
Demonstrando assim que a percepção do idoso hipertenso sobre a doença e a importância da 
adesão é fundamental para se ter uma melhor qualidade de vida. Mantendo um equilíbrio 
fisiológico, dinâmico, psicológico e social diminuindo assim os medicamentos anti 
hipertensivos. 

Palavras-chave: Adesão ao Tratamento. Atividade Física. Hipertensão. 
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ENF 

USO INDISCRIMINADO DE ANFETAMINAS POR MOTORISTAS DE 
CAMINHÕES:  

O uso de  anfetaminas entre caminhoneiros vem crescendo nos últimos anos e se tornando um 
sério problema de saúde pública. O objetivo do trabalho foi averiguar os motivos do uso 
indiscriminado de anfetaminas por motoristas de caminhões. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica, com análise de 10 trabalhos através de uma ficha analítica de trabalhos publicados 
entre 2002 e 2011. Os resultados obtidos mostram que os caminhoneiros usam 
indiscriminadamente anfetaminas com a finalidade de permanecerem acordados por mais 
tempo, reduzir o sono e cansaço, realizar viagens noturnas, necessidade de percorrer longas 
distâncias para cumprir prazos e horários de entrega. Em relação a média de horas diárias de 
descanso a maioria dormia entre cinco e sete horas, com maior freqüência em cinco horas. 
Quanto aos efeitos colaterais provocados pelo uso das anfetaminas os mais citados foram 
insônia, agitação, alucinação, taquicardia, visão turva, pressão alta, euforia/excitação entre 
outros. Já os principais locais de aquisição dessas drogas destacaram-se os postos de 
combustíveis, borracharias e restaurantes em beira de estrada e farmácias. Portanto, percebe-se 
que essa situação é complexa e grave, necessitando urgentemente de medidas especiais por 
parte das autoridades competentes, que devem intervir de forma mais eficaz na orientação 
desses profissionais quanto às possíveis consequências do uso indiscriminado dessas 
substâncias e fiscalizar de forma mais eficiente a venda das mesmas.  
 
Palavras-chave: Anfetaminas. Saúde do Caminhoneiro. Uso Indiscriminado.  

 

Fágner Sousa e Silva; Rayan Mercês Silva; Denize Moreira Gomes (Orientadora) 
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ENF 

O TOQUE TERAPÊUTICO COMO MÉTODO DE INTERVENÇÃO NA 
SAÚDE 

PHAMYLLA TAVEIRA GUIMARÃES RIZÉRIO; SELISMAR DE SOUZA RABELO; 
LORENNA MONTEIRO NOLÊTO; DÉBORA REGINA MADRUGA DE VARGAS 

(Orientador) 

O Toque Terapêutico (TT) é uma terapia complementar que utiliza o método holístico, centrado 
na concepção de que o ser humano possui um campo energético que sofre influência do 
ambiente onde está inserido, gerando os estados de desequilíbrio no organismo. Desenvolvido e 
sistematizado como método de terapêutica complementar de enfermagem pelas enfermeiras, 
DOLORES KRIEGER e DORA KUNZ, em 1972, na Universidade de Nova York. Considera 
que a energia curativa, ao sair do terapeuta, vai diretamente para as moléculas de água do corpo 
e provoca as mudanças internas que resultarão na cura. Não exige esforço do terapeuta, apenas 
centralização e intenção de ajudar/curar fazem com que o paciente obtenha as energias de que 
precisa, através das correntes da Força Vital. O TT traz inúmeros benefícios ao indivíduo como: 
aumento de endorfinas, reduzindo a dor e promovendo relaxamento muscular, melhorando a 
capacidade do organismo no combate às infecções e aumentando os anticorpos. Reduz edemas, 
devido a abertura e fechamento de canais de água e sódio em nível celular; aceleração do 
processo cicatricial e, fraturas que consolidam-se mais rapidamente. Conjuntamente ao 
tratamento convencional, acarreta uma melhora rápida e eficaz, diminuindo a quantidade de 
medicamentos e proporcionando suporte energético; ajudando as células a reagir a agressões de 
ordem física, psíquica, emocional ou do sistema imunológico. A (O) enfermeira (o) exerce 
papel fundamental na inserção das terapias complementares, pois é quem está em contato direto 
e profundo com a população, tendo a oportunidade de esclarecê-la quanto ao uso (benéfico ou 
não) dessas técnicas complementares em saúde. 

Palavras-chave: Cuidado de Enfermagem. Saúde Holística. Toque Terapêutico. 
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ENF 

A QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES EM QUIMIOTERAPIA: UMA 
REVISÃO DE LITERATURA 

MICHEL MARTINS SANTANA; DÉBORA REGINA MADRUGA DE VARGAS 
(Orientador) 

A saúde é definida pela OMS como “um estado de completo bem estar físico, mental e social e 
não meramente a ausência de doença”. Mas quando apresentado uma doença, ainda é possível 
que essa pessoa tenha qualidade de vida. Foi pensando nos portadores de câncer e em 
quimioterapia que o presente estudo foi desenvolvido. Os objetivos deste então foram conhecer 
o a qualidade de vida de pacientes em quimioterapia, identificar os efeitos colaterais da 
quimioterapia, conhecer os problemas causados por eles, e descrever os cuidados que podem ser 
realizados com pacientes em quimioterapia pelo enfermeiro. Trata-se de uma revisão 
sistematizada e descritiva. Utilizaram-se as bases de dados LILACS, MEDLINE, SCIELO e 
Portal do INCA. Dos 732 artigos localizados, 37 foram pertinentes ao tema. Organizaram-se 
assim os artigos em três categorias analíticas de acordo com os objetivos do estudo: Efeitos 
colaterais que acometem o individuam em quimioterapia, problemas impostos pelos efeitos 
colaterais sobre a qualidade de vida desses indivíduos e por fim definir cuidados que podem 
diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia para aumento da qualidade de vida. Desta forma 
foi possível observar que a maioria dos indivíduos em quimioterapia não recebe orientações 
adequadas para lidar com os efeitos colaterais do tratamento, o que consequentemente diminui a 
qualidade de vida desses. 

Palavras-chave: Efeitos Colaterais. Qualidade de Vida. Quimioterapia. 
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ENF 

PERCEPÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE 
CONVIVÊNCIADO IDOSO DE ARAGUAÍNA - TO SOBRE AS INTE 

 

FABIANE FEITOSA DA SILVA; RAYANE PEREIRA LACERDA; DÉBORA REGINA 
MADRUGA DE VARGAS (Orientador) 

Tendo e vista que o envelhecimento populacional é atualmente um fenômeno mundial, cabe a 
nós profissionais, como papel de educadores em saúde, respeitando as particularidades de cada 
ser, promover meios de proporcionar maior qualidade de vida a esses idosos. Neste estudo, foi 
apresentada a técnica de primeiros socorros aos idosos que frequentam o Centro de Convivência 
do Idoso de Araguaína – TO, tendo em vista que saber como agir adequadamente é fundamental 
diante de uma intercorrência. Tratou-se de uma pesquisa – ação de campo, com fundamentação 
bibliográfica, sendo quanti-qualitativa de natureza exploratória e descritiva que contou com a 
participação de 30 idosos frequentadores do Centro de Convivência. A coleta de dados foi feita 
através de um instrumento de coleta de dados do tipo formulário contendo 21 questões, sendo 
11 questões sobre o perfil dos sujeitos e 10 questões de opinião, fechadas, abertas e mistas e 
através da realização de uma oficina participativa sobre as principais intercorrências da terceira 
idade e como agir adequadamente frente a elas. Após a análise dos dados pode – se perceber 
que os idosos pesquisados conhecem sim sobre as principais intercorrências, mas que não estão 
preparados para agir de forma adequada e segura diante de um eventual acidente. Ressaltado 
assim a necessidade da implementação de profissionais de enfermagem nessas instituições, 
promovendo ações de educação em saúde e fornecendo conhecimento a fim de promover um 
envelhecimento saudável, ativo e independente. 

Palavras-chave: Centro de Convivência. Idoso. Intercorrência. 
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ENF 

AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE 
COMO MÉTODOS DE INTERVENÇÃO NA SAÚDE 

KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA; DÉBORA REGINA MADRUGA DE VARGAS  
(Orientador) 

Nas ultimas três décadas houve uma constante institucionalização pelas Práticas Integrativas e 
Complementares (PICs) nos sistema de saúde em todo o mundo. Esse importante avanço se 
concretizou na “Conferência Internacional sobre Atenção Primaria em Saúde” em Alma-Ata 
1978, em seu relatório final recomenda aos Estados – membros uma política nacional que use 
no serviço de saúde os “remédios tradicionais”, bem como o conhecimento de praticantes da 
medicina tradicional nas atividades da atenção primaria. Em meados do século XX o 
movimento da contracultura estabelece uma forte pressão na área da saúde, fomentando novos 
paradigmas não biomédicos capaz de revolucionar as ciências com seu modelo “distinto,” 
apoiado numa terapêutica baseada no “poder” curativo da natureza. Aliado ao descontentamento 
popular, altos custos, somados a imperícia, negligencia e a falta de um relacionamento médico -
paciente culminaram para o fortalecimento do movimento. Esse movimento representou o 
aparecimento das medicinas não convencionais na sociedade ocidental, favorecendo novos 
recursos terapêuticos, bem como o conhecimento sobre as práticas populares. Em vários países, 
inúmeras mobilizações populares lutavam por uma política de saúde igualitária e integral, que 
atendessem suas necessidades de forma “holística” e que fosse acessível a todos. Partindo desse 
pressuposto os olhares se voltam para as práticas integrativas, gerando então uma expectativa 
mundial para um novo paradigma de saúde. A OMS volta a pautar as PICS em seus 
comunicados, propondo aos Estados – Membros apoio para formularem e programarem nas 
suas políticas nacionais de saúde e o uso destas Práticas Integrativas e Complementares em 
Saúde. 

Palavras-chave: PICS. Saúde Holística. SUS. 
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ENF 

A HIDROTERAPIA COMO MÉTODO DE INTERVENÇÃO NA SAÚDE 

SELISMAR DE SOUZA RABELO; PHAMYLLA TAVEIRA GUIMARÃES RIZÉRIO; 
LORENNA MONTEIRO NOLÊTO; DÉBORA REGINA MADRUGA DE VARGAS 

(Orientador) 

A hidroterapia consiste no uso da água para prevenção e tratamento de doenças. Método de 
tratamento que vem sendo usado por diferentes culturas há muitos séculos, principalmente por 
Romanos, Chineses, Japoneses, Egípcios e Hebreus. JOHANN S. HAHN (1696 - 1773) é 
considerado o pai da hidroterapia moderna por tratar muitos de seus pacientes utilizando e 
aperfeiçoando esta técnica. O efeito curativo da hidroterapia explora a reação do corpo á 
estímulos quentes e frios. Indicada para tonificar o corpo, estimular a digestão, a circulação e o 
sistema imunológico. O uso da hidroterapia alivia a dor, devido à água ter um poder especial 
para ajudar no combate ao estresse e rejuvenescimento do corpo. Age sobre a pele e os 
músculos; acalma os pulmões, coração, estômago e sistema endócrino estimulando os reflexos 
nervosos na espinha dorsal. Geralmente o calor acalma e relaxa o corpo, diminuindo a atividade 
dos órgãos internos. Já o frio, estimula e revigora a atividade interna. Atualmente, a hidroterapia 
utiliza as duchas, massagens, saunas, banhos de imersão e compressas. A difusão e, implantação 
da hidroterapia é precária, devido á falta de informação da população, referentes á hidroterapia. 
Esta é uma possibilidade terapêutica como cuidada de enfermagem; mas não ocorre de forma 
sistemática, podendo vir a ser uma prática complementar em saúde utilizada pelo enfermeiro, 
após aprofundamentos, através de estudos científicos e qualificação profissional. 

Palavras-chave: Cuidado de Enfermagem. Hidroterapia. Saúde Holística. 
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ENF 

A CROMOTERAPIA COMO MÉTODO DE INTERVENÇÃO NA SAÚDE 

PHAMYLLA TAVEIRA GUIMARÃES RIZÉRIO; SELISMAR DE SOUZA RABELO; 
LORENNA MONTEIRO NOLÊTO; DÉBORA REGINA MADRUGA DE VARGAS 

(Orientador) 

A cromoterapia é um sistema holístico que busca integrar o corpo físico e energético das 
pessoas, mantendo um equilíbrio entre seus constituintes (átomos, mente, emoções) pela ação 
das cores, tratando o paciente holisticamente, atentando para as causas de sua perturbação e 
aliviando sintomas. Cada cor tem sua finalidade terapêutica. Como toda forma de tratamento 
terapêutico, a cromoterapia tem embasamento teórico-científico. Desde os egípcios (3.000 a.C.), 
passando pelos chineses (2.700 a.C), que realizavam um diagnóstico dos desequilíbrios 
internos, até os indianos (3.000a.C), que foram os mais influentes nessa área. Após estes 
períodos, cromoterapia caiu em esquecimento. A partir do século XX, foi reintroduzida às 
práticas medicinais, recebendo recursos para ser aprofundada (principalmente nos EUA) e 
incluída no cotidiano de todos, mesmo de forma despercebida. Um exemplo são os raios, 
ultravioleta e infravermelho, utilizados em tratamentos dentários e o bisturi elétrico que emite 
luz colorida, usado em cirurgias. Cada tonalidade possui um efeito diferente sobre as pessoas e 
nos ambientes, devendo as cores primárias entrar em maior contato com as pessoas do que as 
secundárias. A cromoterapia vem sendo expandida continuamente e os profissionais da saúde, 
principalmente enfermeiros, estão se inteirando sobre essa prática complementar como um 
possível cuidado de enfermagem e como introduzi-la no ambiente de trabalho em prol de uma 
recuperação mais rápida e até mesmo mais prazerosa para o paciente. 

Palavras-chave: Cromoterapia. Cuidado de Enfermagem. Saúde Holística. 
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ENG 

SÍNTESE DE TITANATOS DE CÁTIONS DIVALENTES DOPADOS 
UTILIZANDO O MÉTODO SOL-GEL 

BRENDA BATISTA FERREIRA; FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DE LEMOS 
(Orientador) 

Os óxidos tipo PEROVSKITAS têm a fórmula geral ABO3, sendo A um cátion grande tal como 
os metais alcalinos, os alcalinos terrosos e as terras raras. B um cátion menor, tal como um 
metal de transição. As PEROVSKITAS mais comuns são aquelas em que A é um cátion com 
estado de oxidação +2 e B um metal de transição no estado de valência +4. Esses materiais 
possuem uma estrutura bem definida, sendo a PEROVSKITA ideal do tipo cúbico. Neste 
trabalho foi realizado um estudo teórico para avaliar as possíveis distorções nas estruturas dos 
compostos a serem obtidos utilizando o método químico de SOL-GEL e observou-se que os 
compostos de chumbo apresentam maior distorção que os de estrôncio, possivelmente, devido o 
tamanho dos íons chumbo serem maior que os íons estrôncio. 

Palavras-chave: Fator de Disto. Óxidos Ternários. PEROVSKITAS. 
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FAR 

AS FERRAMENTAS DE GESTÃO COMO ALIADOS AO SEGMENTO 
FARMACÊUTICO 

ANA CAROLINA DIEDRICHS SANTOS; FRANCISCO ALVES DE LIRA (Orientador) 

As farmácias e/ou drogarias comunitárias têm se deparado constantemente com as fusões de 
grandes redes, o que torna a sobrevivência destes pontos de vendas cada vez mais difícil, diante 
de um mercado tão agressivo. As fusões são estratégias financeiras, e de logística, com 
competitividade de preço, fator este, que muito agrada aos clientes e provoca o estreitamento de 
mercado. Na atualidade, sobrevivem apenas os estabelecimentos farmacêuticos que utilizam as 
ferramentas de gestão para administrar seu negócio, pois as mesmas são capazes de discernir o 
seu potencial e o seu diferencial. A gestão propriamente dita tem grande relevância não só para 
administração do negócio, mas contribui diretamente na formação do profissional farmacêutico, 
apesar de ser uma profissão técnica, está intimamente ligada aos conteúdos administrativos. O 
bom farmacêutico, hoje, além de obrigatoriamente possuir um nível excelente de conhecimento 
técnico em sua área de atuação, recomenda-se que ele domine alguns conhecimentos básicos em 
administração, contabilidade e até mesmo outros assuntos de ordem jurídica. Evidencia-se com 
isso que a utilização das ferramentas de gestão influencia diretamente nas tomadas de decisões 
que em um determinado momento que resulta na razão de sucesso ou fracasso do 
empreendimento. 

Palavras-chave: Empreendimento. Farmacêutico. Ferramentas de Gestão. 
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FAR 

DISTRIBUIÇÃO DA TIPAGEM SANGÜINEA DOS DOADORES DO 
HEMARA NO PERIODO DE 2004-2011 

DANIELLE LEÃO SANTOS; JESSYCA DA SILVA LIMA; HEBERT LIMA BATISTA 
(Orientador) 

A doação de sangue é um problema mundial, onde se estima no Brasil uma pequena quantidade 
de pessoas, aproximadamente 1,7% doam sangue. Entretanto, todo sangue, utilizado em 
transfusões no Brasil deve ser obtido através de doações voluntárias.  Esse trabalho busca 
auxiliar no planejamento de ações de coleta que visam alcançar maior êxito e economicidade da 
captação de doadores, bem como na diminuição de estágios temporais de escassez de bolsas. 
Sendo que, o Hemocentro Regional de Araguaína (HEMARA) abastece as Agências 
Transfusionais (AT’s) dos Hospitais Regionais de Araguaína, do Hospital e Maternidade Dom 
Orione, do Hospital de Doenças Tropicais, Hospital São Lucas e Instituto de Doenças Renais, 
das AT’s de Xambioá, Guaraí e Augustinópolis e dos Hospitais Municipais de Colinas, 
Tocantinópolis e Araguaína. Objetivando conhecer a tipagem e a prevalência de sangue dos 
doadores do HEMARA e sua distribuição espacial por bairros no município de Araguaína no 
período de 2004 a 2011. O estudo foi realizado através de uma pesquisa retrospectiva em dados 
secundários do banco de dados do HEMARA. Avaliando os resultados, indicaram que 
distribuição espacial, propôs uma perspectiva de monitoramento e ação, podendo assim 
determinar a prevalência da tipagem sanguínea, mostrando que os bairros centrais são os de 
maior doadores e com perfil mais adequado a captação dos tipos mais utilizados de 
hemocomponentes. Portanto, a ferramenta de georreferenciamento dos doadores de Araguaína 
por bairro irá facilitar a organização das ações de captação por bairro e/ou por algum outro 
modelo de captação que o serviço de hemoderivados necessitar. 

Palavras-chave: Georreferenciamento. Hemocomponentes. Sangue. 
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REFORMA PSIQUIÁTRICA: SUGESTÃO DE IMPLANTAÇÃO DE 
PROTOCOLO DE ATENDIMENTO E FLUXOGRAMA DE 

DISPENSAÇÃO  

LOURIVAL CORTEZ GOMES JUNIOR; DIEGO DANIEL DAS NEVES BARROS; 
ANETTE KELSEI PARTATA (Orientador) 

A história da saúde mental é carregada de relatos de violência, abandono, confinamento e 
preconceito. Submetidos durante muito tempo a tratamentos de ordem moral em ambientes 
hostis os doentes mentais eram tidos como “espécie” incômoda ao andamento das relações 
sociais. Estudar a reforma psiquiátrica no mundo, Brasil e no município de Araguaína-To; a 
criação, o desenvolvimento e a finalidade dos CAPS; sugerir a implantação de protocolo de 
atendimento e fluxograma de dispensação de medicamentos controlados na farmácia do CAPS 
II Araguaína e; evidenciar os psicofármacos mais prescritos nas receitas aviadas na mesma 
farmácia é os objetivos deste trabalho de revisão de literatura e pesquisa que foi fundamentado 
em livros, revistas, artigos, resoluções, protocolos e portarias de excelência reconhecida e por 
meio de acesso a documentos oficiais da instituição mediante solicitações formais e 
documentadas. O mais relevante resultado foi à geração de protocolo e fluxograma de 
dispensarão de medicamentos controlados para aplicação na farmácia do CAPS II de Araguaína, 
o que permite sistematização do serviço prestado pelo farmacêutico segundo norma padrão, 
bem como alocar este profissional no processo de reforma psiquiátrica brasileira, demonstrando 
sua relevância para melhora contínua do serviço. 

Palavras-chave: Fluxograma. Protocolo de Atendimento. Reforma Psiquiátrica. 
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PNEUMONIA HOSPITALAR EM PACIENTES DE TERAPIA 
INTENSIVA 

CRISTIANE SILVA BRITO; VANESSA FERNANDES DA COSTA RESENDE; RENATO 
ANTÔNIO CAMPOS FREIRE (Orientador) 

A infecção hospitalar que também é chamada nosocomial, é adquirida durante a hospitalização 
e não estava presente ou em período de incubação antes da admissão do paciente, é um processo 
infeccioso do trato respiratório inferior que envolve o parênquima pulmonar, geralmente 
desencadeada após 48 horas de internação, são infecções que ocorrem com freqüência e que 
mais implicam em morbidade e mortalidade, são apresentadas como um grave problema de 
saúde pública e determinam o aumento do tempo de hospitalização do paciente, em 
conseqüência há um elevado custo adicional para o tratamento do doente, além de serem a 
segunda causa mais comum de infecções hospitalares e a principal patologia que ocorre em 
unidade de terapia intensiva. A via aérea superior quando colonizada por bactérias, é
considerada o principal mecanismo pelo qual se dá a entrada do microrganismo propiciando o 
início de uma pneumonia hospitalar, esse é um processo desencadeado principalmente pelo uso 
de ventilação mecânica que é um procedimento utilizado na maioria dos pacientes de terapia 
intensiva. Cabe ao farmacêutico hospitalar acompanhar o diagnostico, a evolução e o tratamento 
farmacológico além de racionalizar o uso dos antibióticos para que estes venham desempenhar 
seu papel de cura no organismo do individuo que faz uso correto com acompanhamento. Nesse 
sentido, a necessidade de um estudo do tratamento da pneumonia hospitalar é de grande 
importância já que essa é uma infecção muito comum entre os pacientes internados que fizeram 
uso de ventilação mecânica, e se não for tratado pode levar o paciente a óbito. 

Palavras-chave: Pneumonia. Terapia Intensiva. Tratamento. 
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USO DA ANFOTERICINA B EM PACIENTES COM LEISHMANIOSE 
VISCERAL 

RUY DA SILVA LADISLAU; ALLANA GÉSSICA XAVIER CANTUÁRIA; WILMA 
GOMES GALVÃO (Orientador) 

A Leishmaniose é uma doença infecciosa, causada por um protozoário do gênero 
LEISHMANIA, que infecta as células do sistema fagocítico mononuclear de diversas espécies 
animais, apresenta elevada endemicidade, morbidade e mortalidade. A Anfotericina B é efetiva 
contra as diversas formas de leishmaniose, podendo ser utilizada nos casos em que há 
contra-indicação do uso de antimoniais, bem como nos casos de falha terapêutica, por outro 
lado apresenta uma determinada toxidade, portanto o seu uso é de certa forma limitada por suas 
reações adversas, além de apresentar um elevado custo. Sua ação está relacionada com a sua 
ligação aos esteróides da membrana fúngica. Como a membrana da LEISHMANIA contém 
ergosterol, a droga reduz a permeabilidade da célula do parasita, com a perda de pequenos 
cátions, particularmente K+, causando a morte da célula. Anfotericina B é considerada a droga 
de escolha no tratamento de Leishmaniose Visceral durante o período gestacional. É indicada, 
como primeira escolha também em pacientes com sinais de gravidade, entre eles idade inferior a 
seis meses ou superior a 65 anos, desnutrição grave ou comorbidade. A anfotericina B 
lipossomal reduz os riscos de efeitos colaterais mais severos da anfotericina B convencional, 
inclusive em pacientes HIV positivos. 

Palavras-chave: Anfotericina B. Calazar. Leishmaniose Visceral. 
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FEBRE PUERPERAL: A IMPORTÂNCIA DA HIGIENIZAÇÃO 

RUTH REBECA PEREIRA; TÁILLA TORRES SANTOS; MAYKON JHULY MARTINS DE 
PAIVA; PROF.DR. RICARDO CONSIGLIERO GUERRA (Orientador) 

A febre puerperal (1º ao 10º dia pós-parto), classicamente descrita em 1652, era uma condição 
em que a mãe apresentava dores abdominais, febre alta evoluindo para delírios e posteriormente 
para o óbito. A causa dessa patologia era desconhecida até que IGNAC PHILLIPP 
SENMELWEIS em 1818 propôs a teoria de que os próprios médicos seriam os responsáveis 
pela febre puerperal devido à falta de técnicas de higienização no momento do toque vaginal. 
Certo disso, SENMELWEIS introduziu normas de higienização nas maternidades de Viena e o 
resultado foi uma queda importante da mortalidade materna. O objetivo do trabalho foi 
esclarecer a origem da febre puerperal e evidenciar o impacto da prevenção na redução da 
mortalidade materna por infecções no puerpério. Trata-se de um estudo de revisão, tendo como 
base a pesquisa de artigos científicos e livros textos da área da saúde. Embora naquela época a 
etiologia fosse desconhecida, atualmente sabe-se que é uma doença infecciosa e tem como 
principal foco a endometrite. Outras causas podem ser as mastites e infecções do trato urinário. 
Quanto aos agentes etiológicos, como a endometrite é o principal foco, é considerada 
polimicrobiana, onde são frequentemente implicados os cocos anaeróbios, bacilos aeróbios e 
anaeróbios, estreptococos aeróbios, enterococos, estafilococos e enterobactérias. Esta flora 
mista provém do ambiente vaginal e da pele cirurgicamente incisada. Os focos de 
desprendimento placentário, rico em coágulos e restos placentários, atuam como meio de 
cultura propicio à proliferação microbiana. Felizmente hoje há diversos medicamentos úteis, 
contudo, o melhor tratamento continua sendo a prevenção do quadro. 

Palavras-chave: Prevenção. Puerpério. Saúde. 
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HIPERTENSÃO EM PACIENTES OBESOS 

FABIANE TIGRE LACERDA; GARDEANE MOTA DE OLIVEIRA; PATRÍCIA OLIVEIRA 
VELLANO (Orientador) 

A obesidade é um fator de risco independente para uma série de distúrbios cardiovasculares que 
caracterizam a síndrome metabólica. Um dos distúrbios mais importantes que é desencadeado 
decorrente à obesidade é a Hipertensão Arterial. Existem diversos fatores que ajudam a 
desencadear a obesidade, os principais são os Fatores genéticos, ambientais e endócrinos. Os 
mecanismos envolvidos são classificados como a resistência à insulina e hiperinsulinêmica, 
ativação do sistema renina-angiotensina, hiperatividade simpática e aumento da reabsorção 
tubular renal de sódio e água. Como tratamento desses distúrbios, a perda de peso, o aumento de 
atividades físicas e uma reeducação alimentarem se torna os mais eficazes, não podendo deixar 
de levar em conta o tratamento farmacológico da pressão arterial que são administrados drogas 
bloqueadoras do sistema renina angiotensina, antagonistas de canais de cálcio ou bloqueadores 
alfa-adrenérgicos. O farmacêutico tem uma grande importância nesse tratamento, pois ele irá 
aconselhar o paciente diante dos tratamentos não farmacológicos e farmacológicos até uma 
regressão ou até mesmo a cura dessa patologia. 

Palavras-chave: Atenção Farmacêutica. Hipertensão e Obesidade. Tratamento. 
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O MECANISMO DE QUORUM SENSING NA FORMAÇÃO DO 
BIOFILME MULTIESPÉCIE E SUA IMPORTÂNCIA MÉDICA 

IANGLA ARAÚJO DE MELO; MAYKON JHULY MARTINS DE PAIVA;                        
RICARDO CONSIGLIERO GUERRA (Orientador) 

Microrganismos em seu ambiente natural dificilmente se encontram livres, preferencialmente se 
organizam em estruturas que favorecem sua sobrevivência, essas estruturas são chamadas 
biofilmes; cerca de 70 % de todas as infecções estão associadas à formação dos biofilmes, por 
isso compreender seus mecanismos se faz tão importante atualmente. O biofilme é uma 
estrutura organizada, composta por microrganismos unicelulares, formando uma estrutura 
multicelular que interage para manter a sobrevivência individual de cada microrganismo 
integrado ao biofilme, supõe-se que esse fenômeno seja regulado por um mecanismo chamado 
“QUORUM SENSING” que é mediado pela densidade celular dos biofilmes e pela atividade de 
moléculas auto-indutoras, esse mecanismo permite que os organismos unicelulares do biofilme 
se comportem como um único ser multicelular, tornando o mesmo adaptado ao meio e capaz de 
resistir aos antimicrobianos e aos mecanismos de defesa do hospedeiro. O objetivo do trabalho 
foi verificar através de uma revisão bibliográfica como os microrganismos utilizam o biofilme 
como alternativa de sobrevivência, conhecer os mecanismos que regulam a sua formação e 
como esse conhecimento pode ser utilizado na prevenção e tratamento de várias doenças. Foi 
realizado um levantamento bibliográfico dos artigos relacionados ao assunto nas bibliotecas 
virtuais BVS e PUBMED. O biofilme garante a sobrevivência dos microrganismos devido a sua 
estrutura e as características das espécies envolvidas. Para alguns microrganismos a capacidade 
de causar algum tipo de infecção está relacionada à capacidade de formar biofilmes sobre 
próteses, isso é especialmente importante, pois o tratamento de várias patologias está associado 
à colocação de algum tipo de prótese. 

Palavras-chave: Comunidades Bacterianas. Mecanismos de Defesa. Sobrevivência. 
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O MECANISMO DE QUORUM SENSING NA FORMAÇÃO DO 
BIOFILME MULTIESPÉCIE E SUA IMPORTÂNCIA MÉDICA 

IANGLA ARAÚJO DE MELO; MAYKON JHULY MARTINS DE PAIVA;               
RICARDO CONSIGLIERO GUERRA (Orientador) 

Microrganismos em seu ambiente natural dificilmente se encontram livres, preferencialmente se 
organizam em estruturas que favorecem sua sobrevivência, essas estruturas são chamadas 
biofilmes; cerca de 70 % de todas as infecções estão associadas à formação dos biofilmes, por 
isso compreender seus mecanismos se faz tão importante atualmente. O biofilme é uma 
estrutura organizada, composta por microrganismos unicelulares, formando uma estrutura 
multicelular que interage para manter a sobrevivência individual de cada microrganismo 
integrado ao biofilme, supõe-se que esse fenômeno seja regulado por um mecanismo chamado 
“QUORUM SENSING” que é mediado pela densidade celular dos biofilmes e pela atividade de 
moléculas auto-indutoras, esse mecanismo permite que os organismos unicelulares do biofilme 
se comportem como um único ser multicelular, tornando o mesmo adaptado ao meio e capaz de 
resistir aos antimicrobianos e aos mecanismos de defesa do hospedeiro. O objetivo do trabalho 
foi verificar através de uma revisão bibliográfica como os microrganismos utilizam o biofilme 
como alternativa de sobrevivência, conhecer os mecanismos que regulam a sua formação e 
como esse conhecimento pode ser utilizado na prevenção e tratamento de várias doenças. Foi 
realizado um levantamento bibliográfico dos artigos relacionados ao assunto nas bibliotecas 
virtuais BVS e PUBMED. O biofilme garante a sobrevivência dos microrganismos devido a sua 
estrutura e as características das espécies envolvidas. Para alguns microrganismos a capacidade 
de causar algum tipo de infecção está relacionada à capacidade de formar biofilmes sobre 
próteses, isso é especialmente importante, pois o tratamento de várias patologias está associado 
à colocação de algum tipo de prótese. 

Palavras-chave: Comunidades Bacterianas. Mecanismos de Defesa. Sobrevivência. 
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COINFECÇÃO EM PACIENTES POSITIVOS PARA O VÍRUS DA 
IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA/SÍNDROME DA 

IMUNODEFICIÊNCIA  

HELIANE VIRGÍNIA DE OLIVEIRA BARROS; VALDIVÂNIA LIMA DA ROCHA; 
RENATO ANTÔNIO CAMPOS FREIRE (Orientador) 

A primeira descrição de coinfecção LEISHMANIA-HIV ocorreu em 1985, no sul da Europa, e 
hoje é encontrada em 35 países, evidenciando aumento importante do número de casos desde 
sua descoberta. O objetivo deste trabalho foi estudar os casos de Leishmaniose Visceral (LV) 
coinfectados com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS), registrados no Hospital de Doenças Tropicais de Araguaína – Tocantins de 
Janeiro de 2010 a Dezembro de 2011 delineando o perfil epidemiológico deste agravo, enfatizar 
a importância do profissional farmacêutico no diagnóstico precoce da coinfecção e verificar 
possíveis interferências nos dados coletados. A pesquisa foi realizada através da consulta de 
notificações dos casos de LV coinfectados com HIV/AIDS e contemplou características 
epidemiológicas, demográficas e laboratoriais. A análise dos dados revelou um total de 54 casos 
suspeitos de coinfecção HIV/AIDS e LV notificados no HDT de Araguaína - TO, dos quais 23 
(42,6%) foram confirmados, sendo 11 casos em 2010 e 12 casos em 2011. Entre os casos 
confirmados, 65,2% são do sexo masculino, 91,3% da cor parda, com média de idade de cerca 
de 30 anos, com ocupações e grau de escolaridade variada; 65% provenientes do Tocantins, 
sendo 87% dos casos da zona urbana. A pesquisa demonstrou aumento nos casos de coinfecção 
em 2011 em relação a 2010 essencialmente na zona urbana; não revelou subnotificação de 
casos, apenas de dados que se mostrou irrelevante e evidenciou a importância do diagnóstico 
precoce deste agravo considerando sua gravidade. 

Palavras-chave: AIDS. Confecção. Leishmaniose. 
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ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

RENATO BORGES DE SOUSA; AMANDA PEREIRA DOS SANTOS; ADRIANE DE 
ANDRADE (Orientador) 

A farmácia comunitária ao longo do tempo vem paulatinamente transformando-se num “posto 
de saúde avançado”, fato propiciado principalmente pelos avanços na legislação e implantação 
da prestação dos serviços farmacêuticos. Neste contexto, destaca-se a atenção farmacêutica 
como possível tendência para uma maior aproximação com o usuário, visando a adesão ao 
tratamento farmacológico, o alcance de resultados concretos com a cura do paciente e a 
melhoria de sua qualidade de vida. Trata-se, portanto de uma prática profissional na qual o 
paciente é o principal beneficiário das ações do farmacêutico dentro da farmácia comunitária 
onde o farmacêutico exerce atividades cujas principais funções são aconselhamento, 
dispensarão de medicamentos e seguimento farmacoterapêutico, objetivando a identificação e a 
resolução de problemas relacionados com medicamentos advindos, por exemplo, de interações 
medicamentosas, reações adversas, indicação e posologias erradas. A reflexão deste trabalho 
sobre atenção farmacêutica na farmácia comunitária nos possibilita um maior conhecimento 
acerca do tema, possibilitando uma melhoraria do desempenho profissional dentro de uma 
farmácia, no que diz respeito às atividades exercidas pelo farmacêutico relacionadas com o 
paciente. 

Palavras-chave: Atenção Farmacêutica. Farmacêutico- Paciente. Farmácia Comunitária. 
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A INFLUÊNCIA DO XAMPU NA SAÚDE E NA BELEZA DOS CABELOS 

ADRIANE LOPES DA SILVEIRA; ILANY MARIA MOREIRA REGO; ADRIANE 
ANDRADE (Orientador) 

A importância da estética dos cabelos para a humanidade é relatada ao longo da história das 
civilizações. O cabelo faz parte de um conjunto de características pessoais, no qual assume o 
papel de moldura da face. É o cartão de visita do indivíduo, retrata personalidades, influência na 
autoestima, caracteriza o estilo de vida de uma pessoa, o estado de saúde e o nível de cuidados 
pessoais. Por isso é importante preservá-los saudáveis e belos. A melhor maneira é fazer a 
prevenção manutenção e reestruturação dos fios. O mercado de beleza é um dos que mais cresce 
no mundo e oferece produtos diversos para esses fins, destacando o xampu como sendo o de 
primeira escolha pela população. Diante do exposto, e sendo este assunto de interesse da 
Cosmetologia e Estética, área de atuação de literatura, que se valeu de dados coletados em 
livros no acervo da biblioteca do ITPAC, em artigos científicos e artigos eletrônicos 
encontrados através de pesquisas em site confiável da internet sobre: o cabelo em sua estrutura 
física e funcional; os componentes do xampu; suas propriedades e a reação do cabelo mediante 
ao uso do xampu para ressaltar a eficácia do produto em questão. Após estudos realizados 
verificou-se que a ação esperada das propriedades dos componentes do xampu, uma formulação 
adequada, e o uso correto, pode-se afirmar que o xampu exerce uma grande influência na saúde 
e na beleza dos cabelos. 

Palavras-chave: Cabelo. Cosmetologia. Xampu. 
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DESPIGMENTANTES TÓPICOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DO 
MELASMA 

IZZADORA VALADARES DE PAULA; VALQUÍRIA MARIA DOS SANTOS; ADRIANE 
DE ANDRADE (Orientador) 

O melasma é um aumento da quantidade de melanina localizada de forma adquirida, 
caracterizado por manchas acastanhadas, com mais freqüência na face das mulheres, 
principalmente nas grávidas e menos comum nos homens. A profundidade que localiza o 
pigmento na pele determina o tipo de melasma: epidérmico, dérmico ou misto. A etiopatogenia 
não é completamente conhecida, mais os principais fatores incluem a gravidez, terapias 
hormonais, tendência genética, características raciais e a exposição da pele ao sol, sendo esse 
um dos fatores principais no desencadeamento do melasma. Quando surge na gravidez é 
conhecido como cloasma gravídico, seu aparecimento é devido às alterações hormonais, sendo 
que em alguns casos o cloasma desaparece logo após a gravidez. O tratamento do melasma 
ainda é um desafio para os dermatologistas; há diversos agentes despigmentantes que atua em 
diferentes estágios da produção da melanina, o que determina a maior eficácia das terapias 
associadas. A finalidade da utilização dos despigmentantes sobre a pele é sua ação clareadora 
ou modificadora das alterações estéticas. No tratamento devem-se usar produtos que não 
provoque reações adversas, e com boa ação despigmentante. Segundo a literatura os 
despigmentantes mais utilizados destacam-se: ácido ascórbico, ácido azeláico, ácido glicólico, 
ácido kójico, ácido retinóico e a hidroquinona. Nenhum tratamento funciona sem a foto 
proteção adequada, o paciente deve estar consciente a necessidade de uso dos protetores solares, 
de maneira contínua e cuidadosa, devendo ser aplicados 30 minutos antes da exposição ao sol, e 
reaplicados sempre que ocorrer exposição à água, ou produção excessiva de suor prevenindo a 
hiperpigmentação. 

Palavras-chave: Despigmentantes. Hiperpigmentação. Melasma. 
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A ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA E SUAS INFLUÊNCIAS NA 
SAÚDE PÚBLICA 

POLLYANA SOARES DA SILVA; RENATO RODRIGUES JUNIOR; GEOVANE SOARES 
DE MACEDO; WILMA GOMES GALVÃO (Orientador) 

O presente trabalho teve como objetivo fazer uma abordagem de natureza bibliográfica a cerca 
da Esquistossomose Mansônica, doença que também é chamada de xistose, bilharziose, barriga 
d’água, doença do caramujo. O estudo teve como norte orientador, a doença e suas influências 
na saúde pública, a atuação do profissional farmacêutico nas ações de prevenção e tratamento 
da enfermidade, onde esse técnico possa aplicar seus conhecimentos e habilidades na busca pela 
difícil tarefa de erradicar ou pelo menos reduzir significativamente os índices de infestação 
dessa doença. A esquistossomose mansônica tem seu ciclo transmissivo iniciado a partir do 
momento em que um hospedeiro elimina os ovos do esquistossomo em efluentes hídricos, que 
após a eclosão libera um miracídio, e este procura um hospedeiro intermediário que é o 
caramujo trematódeo da espécie biomphalaria, que é parasitado por certo tempo até que o 
miracídio se transforme em larva ou cercaria, e esta se locomove pela água até encontrar um 
hospedeiro definitivo, penetrando pelos poros da derme e após seu alojamento no sistema 
porta-hepático é iniciado o processo de desenvolvimento da doença e a conseqüente debilitação 
do hospedeiro definitivo. Dentro desse contexto o profissional farmacêutico está incluso no 
corpo multidisciplinar que atua diretamente junto à população proveniente das regiões 
endêmicas ou de alto risco de contaminação, dando orientações sobre as formas de prevenção e 
na dispensação dos medicamentos específicos para o tratamento da esquistossomose mansônica. 

Palavras-chave: Atenção Farmacêutica. Esquistossomose Mansônica. Prevenção. 



IX Jornada Científica do ITPAC 

159 

 

FAR 

DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS: BOTULISMO 
ALIMENTAR 

LAYANE LENARDON; IANGLA ARAÚJO DE MELO; DR. RICARDO CONSIGLIERO 
GUERRA (Orientador) 

A ingestão de alimentos contaminados pode causar doenças que são transmitidas por vírus, 
bactérias e suas toxinas. O botulismo é uma intoxicação alimentar causada pela produção de 
toxinas pela bactéria CLOSTRIDIUM BOTULINUM. Esta bactéria é um bacilo 
GRAM-POSITIVO, anaeróbio e formador de esporos. São capazes de produzir oito tipos de 
toxinas (A, B, C1, C2, D, E, F e G), sendo que os tipos A, B, E F são patogênicos para o 
homem. O primeiro caso de intoxicação descrito na literatura ocorreu em 1897, quando 
aconteceu um surto em um restaurante na cidade de Ellezelles, na Bélgica com 33 casos. O 
objetivo do trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico nas bibliotecas virtuais BVS e 
PUBMED, sobre as características da bactéria, principais toxinas envolvidas na etiologia do 
botulismo alimentar e os alimentos que são fonte mais comum de intoxicação. Os principais 
alimentos relacionados são produtos cárneos, conservas vegetais de preparação caseira, 
hortaliças, peixes e pescado, picles, mel, legumes, leite e derivados, frutas e crustáceos. Os tipos 
de toxinas A e B são as mais freqüentes, e são produzidas em temperaturas próximas das 
encontradas no solo. A transmissão se dá por ingestão de alimentos contaminados pela toxina 
que foram produzidos ou conservados de forma inadequada. A intoxicação alimentar por C. 
BOTULINUM é muitas vezes confundida com outras doenças, por isso o diagnóstico 
diferencial é tão importante nesses casos. A identificação correta facilita o tratamento que deve 
ser feito de forma rápida e eficaz para a completa recuperação do paciente. 

Palavras-chave: Clostridium Botulinum. Intoxicação Alimentar. Toxinas. 
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TRATAMENTO CIRÚRGICO NA OBESIDADE MÓRBIDA 

ISABELA CRISTINA DA SILVA COSTA; MARIANA COSTA COELHO; MARILAINE 
LINDA MOTA DE MATTOS; ANETTE KELSEI PARTATA (Orientador) 

A obesidade é uma doença crônica, que envolve fatores sociais, comportamentais, ambientais, 
culturais, psicológicos, metabólicos e genéticos. Caracteriza-se pelo acúmulo de gordura 
corporal resultante do desequilíbrio energético prolongado, que pode ser causado pelo excesso 
do consumo de calorias e/ou inatividade física. Este trabalho trata-se de uma revisão 
bibliográfica sobre obesidade e seu tratamento cirúrgico, onde foram realizadas pesquisas sobre 
o tema em livros, manuais e artigos de periódicos indexados principalmente nas bases de dados 
BIREME, MEDLINE, Google acadêmico, SCIELO, os quais foram selecionados utilizando-se 
como principais descritores os seguintes termos: obesidade mórbida, tratamento cirúrgico, tipos 
de cirurgias, entre outros. Objetivando estudar a gravidade da obesidade mórbida e seu 
tratamento cirúrgico, relacionarem os fatores que predispõem a obesidade; obter dados para 
orientar a prevenção e o tratamento na condução dos casos de obesidade mórbida; ressaltar a 
cirurgia como tratamento. Em caso da obesidade mórbida indica- se o tratamento cirúrgico para 
reduzir o peso em níveis nos quais os riscos da obesidade se tornem aceitável e a mortalidade 
seja próxima à da população não obesa. 

Palavras-chave: Cirurgia Bariátrica. Obesidade Mórbida. Técnicas. 
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PSORÍASE E SEU TRATAMENTO 

AYLANE MAYARA LOPES CARDOSO; TAMIRES ALCAZAS MAGALHAES; ANETTE 
KELSEI PARTATA (Orientador) 

A psoríase (do grego psoríases = erupção sarnenta) é uma patologia acometida na pele e 
articulações, imuno-mediada, base genética, com grande polimorfismo de expressão clínica, 
conhecida desde os tempos mais remotos. O estudo trata de uma revisão bibliográfica sobre a 
psoríase, tendo como objetivo evidenciar o seu tratamento farmacológico, especificar sua 
classificação, manifestações clínicas e ressaltar a importância do farmacêutico aos portadores 
dessa enfermidade.  A causa da psoríase não é conhecida, mas acredita-se ter um componente 
genético. Dentre as várias hipóteses da patogenia, a mais aceita é a que diz respeito à existência 
de uma regulação anormal na interação entre queratinócitos e células T, ocorrendo a ativação do 
sistema imunológico, o que leva o organismo a agir contra os agressores. Os fatores que podem 
agravar a psoríase incluem estresse, excesso de corticosteróides sistêmicos, tabaco e álcool. As 
características da psoríase, como a hiperproliferação de queratinócitos, inflamação e 
neovascularização, refletem a interligação patológica entre queratinócitos e as células imunes. 
Todas essas células imunes com os queratinócitos contribuem para o desenvolvimento da 
inflamação crônica da pele através da produção de citosinas. O tratamento é individual, 
dependendo da gravidade e extensão clínica e na interferência da qualidade de vida. Pode ser 
tópico, sistêmico, foto/quimioterápico, isoladamente ou em combinação. Os fármacos mais 
utilizados são o metotrexato, a acitretina e a ciclosporina. O profissional farmacêutico poderá 
orientar e acompanhar o uso destes, suas reações adversas, contra-indicação e possíveis 
interações com alimentos e outros medicamentos que possam reduzir ou intensificar seus os 
efeitos. 

Palavras-chave: Imunossupressores. Lesões Descamativas. Psoríase. 
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ESTUDO DAS QUINOLONAS, PRIORIZANDO O CIPROFLOXACINO 
NO TRATAMENTO DA INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO  

FLAVIELLY MOTA MARTINI; VANESSA DAS GRAÇAS PINTO; RENATO ANTÔNIO 
CAMPOS FREIRE (Orientador) 

A Infecção do trato urinário (ITU) é uma das causas mais comuns de infecções na população em 
geral. Tendo maior prevalência em mulheres em idade reprodutiva, gestantes e idosos. A ITU 
pode ser classificada quanto à localização anatômica: ITU baixa (cistite) e ITU alta 
(PIELONEFRITE) e quanto fatores complicadores quando estão presentes alterações funcionais 
e estruturais do trato urinário ou adquirido em âmbito hospitalar. Ressalta-se também a 
bacteriúria assintomática, sendo de grande prevalência e sem necessidade terapêutica exceto
gestantes e crianças. E quanto aos sinais e sintomas, os mais frequentes são: polaciúria, disúria, 
urgência MICCIONAL, HEMATÚRIA e PIÚRIA.  A bactéria de maior incidência é A 
ESCHERICHIA COLI, BACILOS GRAM- negativo pertencentes à família das 
ENTEROBACTERIACEAE. O CIPROFLOXACINO é um antimicrobiano sintético, derivado 
do ácido NALIDÍXICO, aperfeiçoado quimicamente para atender parâmetros de 
farmacocinética e resistência bacteriana. O CIPROFLOXACINO é o antimicrobiano mais 
prescrito em infecções urinárias na atualidade, tanto hospitalar quanto ambulatorial. Possuem 
baixas reações adversas e geralmente apresenta períodos curtos de tratamento, diminuindo a 
freqüência de interações medicamentosas. O efeito bactericida das QUINOLONAS, inclusive 
do CIPROFLOXACINO, apresenta-se devido ao efeito inibitório da enzima DNA- GIRASE ou 
da TOPOISOMERASE IV. Além da capacidade terapêutica dos antibióticos é necessário um 
controle rígido na utilização, a partir de diagnósticos que justifiquem a necessidade do uso, não 
expondo ao risco de surgimento de cepas resistentes. Sendo de domínio farmacêutico prestar 
assistência farmacêutica a fim de identificar possíveis interações medicamentosas, reações 
adversas e racionalização, respeitando o perfil e os limites do paciente. 

Palavras-chave: Ciprofloxacino. Infecção. Quino lonas. 
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ALZHEIMER 

MARIANA MONTEIRO PALITOT; EMANUELLY APARECIDA CHAVES ROBRIGUES; 
RENATO ANTÔNIO CAMPOS FREIRE (Orientador) 

A Doença de ALZHEIMER foi caracterizada pelo neuropatologista alemão ALOIS 
ALZHEIMER em 1907, que é uma afecção neurodegenerativa progressiva e irreversível de 
aparecimento insidioso, que acarreta perda da memória e diversos distúrbios cognitivos. A 
ausência de conhecimento sobre a evolução da doença dificulta o seu diagnostico e tratamento. 
Não há um teste específico que estabeleça de modo inquestionável a doença. O diagnostico 
certo da DA só pode ser feito por exame do tecido cerebral obtido por biópsia ou necropsia, 
sendo assim, o que prevalece é o diagnostico clínico. Não existe cura conhecida para a Doença 
de Alzheimer, por isso o tratamento destina-se a controlar os sintomas e proteger a pessoa 
doente dos efeitos produzido pela deterioração trazida pela sua condição, ainda existe o 
tratamento não farmacológico que engloba uma variedade de técnicas que devem ser utilizadas 
consoantes a evolução da doença, que melhoram os aspectos cognitivos da doença. Sabe-se que 
esta patologia acomete pacientes idosos, por esta razão sua orientação deve ser de acordo as 
suas exigências fisiopatológicas sendo de fundamental importância uma assistência efetiva e 
constante. A atenção farmacêutica vem a acrescentar de modo a alertar sobre os riscos e 
benefícios das drogas, além de fornecer aos familiares uma orientação na forma de cuidado com 
o paciente, portanto a junção desta caminha para uma estabilidade do quadro do paciente. 

Palavras-chave: Demência. Mal de Alzheimer. Memória. 
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MENINGITE BACTERIANA COM ENFOQUE NO DIAGNÓSTICO E 
TRATAMENTO 

LARISSE RODRIGUES FERREIRA; RODRIGO OLIVEIRA ALMEIDA; ANA MÁRCIA 
PEREIRA DOS SANTOS CARNEIRO (Orientador) 

A presente revisão de literatura consiste em um estudo sobre a meningite bacteriana com 
enfoque no diagnóstico e tratamento, no qual foram usadas referências encontradas no acervo 
bibliográfico do Instituto Tocantinenses Presidente Antônio Carlos – ITPAC e artigos e sites 
com a mesma temática. Também chamada de meningite séptica, as meningites bacterianas já 
tem seus relatos desde tempos remotos e há tempos vêm causando epidemias pelo mundo e uma 
alta morbimortalidade e sendo assim considera-se a doença como sendo um problema de saúde 
pública. Epidemias já ocorreram em escala mundial e no Brasil na década de 1970 chegou a 
cancelar os jogos olímpicos que seriam realizados em São Paulo. A meningite bacteriana é a 
foram mais grave da doença e pode levar à morte abruptamente. Os agentes mais comuns em 
meningites bacterianas são Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae e Streptococcus 
pneuminiae. As infecções acometem qualquer faixa etária, mas as crianças, recém-nascidos e 
jovens são os mais atingidos. O diagnóstico precoce é essencial para um bom prognóstico da 
doença, porém no início se confundem os sintomas com outras infecções, dificultando assim a 
identificação da doença. Somente com os chamados sinais meníngeos, sinais de Kering e 
Brudziski é que se estabelece um diagnóstico clínico. Assim que se tem suspeita de meningite, 
deve-se começar o tratamento com antibióticos e se recolher o liquor cefalorraquidiano, 
principal amostra biológica para as análises físicas, bioquímicas e microscópicas. O 
farmacêutico tem papel fundamental na realização dos exames e para se estabelecer o 
tratamento eficaz nas meningites bacterianas 

Palavras-chave: LCR. Meningite Bacteriana. Meningococo. 
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DIPIRONA: SEGURANÇA DO USO? 

MILENNA PINHEIRO DA SILVA; JULIANA BARBOSA ARAÚJO; PATRÍCIA OLIVEIRA 
VELLANO (Orientador) 

A dipirona é um medicamento com ações analgésicas e antitérmicas de uso tradicional, e que no 
Brasil faz parte da linha de medicamentos de venda livre (medicamento isento de prescrições), 
sendo assim muito utilizada em farmácias e hospitais. É um dos medicamentos que atualmente 
faz parte da lista programa “Farmácia Popular” do Ministério da Saúde no Brasil. Por mais que 
existam opiniões adversas acerca da dipirona, este é um medicamento com ações 
farmacológicas comprovadas. Ao longo dos anos, apesar de toda a polêmica do seu uso, 
freqüentemente foram focados os malefícios que ela causava, tal como a agranulocitose, porem, 
também existem estudos nos quais foram analisados os seus benefícios. Com intuito de fornecer 
subsídio contextual da dipirona, este trabalho foca a importância do conhecimento e dos estudos 
sobre esta substância, de maneira a que se possa analisar a veracidade das informações positivas 
e negativas acerca dela. O objetivo deste trabalho é trazer à análise os aspectos que norteiam a 
utilização da dipirona no Brasil e no mundo, conceituando sua segurança de uso. Neste contexto 
da utilização da dipirona, a atenção farmacêutica torna-se fundamental para a racionalidade na 
segurança do uso deste medicamento. 

Palavras-chave:  Atenção Farmacêutica. Dipirona. Segurança do Uso.  
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IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO CONTRA COQUELUCHE EM 
ADOLESCENTES E ADULTOS 

JOSILENE REJANE CHRISTIANE DA FONSECA; ANA CAROLINA MEIER SIMÃO 
(Orientador) 

Este trabalho apresenta as principais características clínicas da coqueluche e as possíveis 
hipóteses para a o ressurgimento da doença em nosso meio, bem como, a importância de uma 
nova estratégia vacinal para combater este problema mundial. A coqueluche é uma doença 
infecciosa aguda, altamente contagiosa, causada pelo coco-bacilo gram-negativo Bordetella 
Pertussis. Até 1940, era a maior causa de mortalidade infantil no mundo. A partir de então, com 
a instituição de programas de vacinação, a incidência da coqueluche diminuiu sensivelmente, 
ocorrendo uma redução de mais de 90% dos casos. Ainda assim, a doença permanece endêmica, 
com surtos epidêmicos a cada três a cinco anos. Atualmente, é considerada uma doença 
re-emergente e, das doenças imunopreviníveis, é a pior controlada. O ressurgimento da doença é 
explicado, principalmente, pelo aumento do número de casos de coqueluche em adolescentes e 
adultos jovens, devido à perda da imunidade da vacina após 10 anos. Tanto a infecção natural 
pela B. pertussis como a vacina não conferem imunidade duradoura, tornando o adolescente e o 
adulto suscetíveis à infecção e eles fonte de infecção para os lactentes. Em recém-nascidos e 
lactentes de baixa idade as complicações são mais sérias.  Tais evidências e a possibilidade da 
utilização de vacina contra coqueluche para faixas etárias além dos sete anos de idade, com 
vistas à prevenção da transmissão da B. pertussis para lactentes, justificam a importância desta 
revisão para a prática pediátrica, à luz da literatura científica. 

Palavras-chave: Coqueluche. Ressurgimento. Vacinação. 
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AVALIAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E DA ESTENOSE DE 
ARTÉRIA CARÓTIDA EM PACIENTES COM AVC ISQUÊMICO 

BRUNA DE SOUZA FAUSTINO; REMY FARIA ALVES (Orientador) 

A Organização Mundial de Saúde definiu o acidente vascular cerebral (AVC) como “o rápido 
desenvolvimento de sinais clínicos de distúrbios focais (por vezes global) da função cerebral, 
durando mais de 24 horas ou levando a morte sem nenhuma outra causa aparente que a origem 
vascular”. A identificação e o controle de fatores de risco visam à prevenção primária de AVC 
na população. É importante a medida da pressão arterial, ausculta pulmonar e do pescoço, na 
procura de sopro carotídeo e para confirmação de estenose de artéria carótida a ultrassonografia 
Doppler ou angiograma por ressonância magnética. Este trabalho teve como objetivo avaliar o 
perfil epidemiológico e relacioná-lo com a presença de estenose de artéria carótida ou placa 
aterosclerótica, constatada a partir do Doppler, mostrando a necessidade do mesmo. Foi 
realizada uma pesquisa com 44 pacientes portadores de AVC isquêmico internados nas 
enfermarias de clínica médica do Hospital Regional de Araguaína, no período de Janeiro a 
Março de 2012. Foram analisados os fatores de risco presentes nestes pacientes corroborando os 
resultados encontrados com a revisão bibliográfica. Foi demonstrado a partir dos resultados 
encontrados que há grande necessidade de se intervir nos fatores de risco para o AVC e 
comprovada a necessidade do Doppler de artérias carótidas como exame de rotina em pacientes 
de alto risco cardiovascular. 

Palavras-chave: AVC. Doppler. Estenose de Artéria Carótida.  
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REPERCUSSÕES DA OBESIDADE NA GESTAÇÃO 

EMILIA GABRIELA DA SILVA OSTWALD; CLARICE PARRIÃO AZEVEDO; LUCIANA 
QUADRA VIEIRA ZENÓBIO (Orientador) 

Apresentamos os Efeitos da Obesidade na Gestação, onde demonstra-se por meio de revisão de 
literatura, as consequências maternas e fetais do excesso de ganho de peso no período 
gestacional. A gestação está incluída na lista dos fatores clássicos desencadeantes da obesidade, 
e o início ou manutenção da obesidade nesta fase está associada a elevados riscos de 
complicações graves para a gestante como toxemia gravídica, hiperlipidemia, diabetes mellitus, 
entre outros, e para o feto, como morte intra-uterina, má formação congênita, macrossomia, 
entre outros. A obesidade gestacional também está associada a um número maior de 
complicações durante o parto, como parto cirúrgico, desproporções materno-fetais, aborto, entre 
outras. Devido ao aumento na epidemia de obesidade, a alta prevalência de sobrepeso e 
obesidade prévios à gravidez e a falta de controle do ganho de peso recomendado durante a 
gestação, percebe-se que existe a necessidade de meios mais eficientes na condução do ganho 
de peso durante a gestação, como divulgação de informações sobre os riscos específicos 
associados ao binômio obesidade/gravidez e implementação de intervenções existentes para 
tentar reduzir esses riscos, além de educar e encorajar as pacientes que já tenham sobrepeso 
antes da gestação, para um possível planejamento de gravidez com um peso corporal adequado, 
para evitar ou pelo menos, minimizar os efeitos sobre a mãe e seu concepto. 

Palavras-chave: Complicações Gestacionais. Obesidade. Riscos Maternos. 
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DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 
REFRATÁRIA 

FABRINE VIEIRA RIBEIRO; EMILLY ALVES LIMA; JANE GUIMARÃES (Orientador) 

A Hipertensão Refratária é um problema clinico comum enfrentado tanto pelos médicos dos 
cuidados primários como por especialistas. É definida pelo VII American Heart Association 
como pressão arterial que permanece acima da meta, 140/90, apesar do uso combinado de três 
anti-hipertensivos de classes diferentes, sendo um dos agentes um diurético e todos em dose 
ideal, também pode ser definida quando a PA é controlada com quatro ou mais classes de 
anti-hipertensivos. Embora a prevalência exata da HAR seja desconhecida atualmente, 
evidencias de estudos sugerem que é um problema clinico relativamente comum. Seu 
diagnostico requer a exclusão de fatores que contribuem para a resistência ao tratamento como: 
falta de adesão, medida inadequada da PA, hipertensão do avental banco, obesidade, drogas que 
podem aumentar os níveis pressóricos, causas secundarias entre outras. Após identificar e 
corrigir estes fatores, adotando medidas não farmacológicas, o tratamento farmacológico deve 
ser instituído. É efetiva a combinações de classes terapêuticas como IECA/BRA, bloqueadores 
dos canais de cálcio e beta bloqueadores em associações com diurético. Às vezes o uso de 
drogas como alfa bloqueador, de ação central e vasodilatadores diretos se faz necessária, mas 
muitas vezes com uso limitado devido aos efeitos colaterais. Estudos têm demonstrado que os 
antagonistas da aldosterona possuem uma boa eficácia em abaixar os níveis da PA. Novas 
classes de medicamentos estão sendo introduzidas assim como também novas terapias 
intervencionistas, visando cada vez mais um melhor controle da PA melhorando a conduta 
clinica em longo prazo dessa doença. 

Palavras-chave: Diagnóstico Diferencial. Hipertensão Refratária. Tratamento. 
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COMPLICAÇÕES DAS SINUSOPATIAS NA INFÂNCIA 

NALDO DANTAS FILHO; ROBERTO ANÍSIO VIEIRA GODOY; ELAINE APARECIDA 
SOARES DA COSTA GODOY (Orientador) 

As infecções orbitais têm como principal causa as rinossinusites. No entanto, suas complicações 
têm diminuído devido à utilização de antimicrobianos em seus tratamentos, as complicações 
podem ser orbitárias, intracranianas ou ósseas. Dentre as complicações da rinossinusite, as 
orbitárias são as mais frequentes, e estas, ocorrem na maioria dos casos entre jovens e crianças. 
Complicações simultâneas envolvendo a órbita e o espaço intracraniano são extremamente raro, 
mas devem ser tratadas agressivamente, pois oferecem alta taxa de morbidade e mortalidade; 
trata-se de uma revisão de literatura, relatando as complicações das sinusopatias no paciente 
pediátrico, tendo como fonte de pesquisa a literatura de obras bibliográficas, como de artigos 
nacionais e internacionais. 

Palavras-chave: Complicações. Rinossinusites. Tratamento. 



IX Jornada Científica do ITPAC 

171 

 

MED 

PRÉ-ECLÂMPSIA E ECLÂMPSIA: AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
MATERNOS NAS GESTANTES INTERNADAS NO HOSPITAL E 

MATERNIDADE DOM ORIONE 

DANIELLE PEREIRA BARROS; GISLAYNE SANTOS ROTA; MARY GRACE ALVES DA 
SILVA (Orientador) 

As síndromes hipertensivas na gestação são as complicações médicas mais comuns na gravidez, 
representando a primeira causa de mortalidade materna no Brasil. Este trabalho tem como 
objetivo determinar a frequência das principais características maternas de pacientes com 
pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Através de um estudo descritivo e retrospectivo, foram analisados 
todos os prontuários médicos de gestantes com pré-eclâmpsia e eclâmpsia internadas no 
Hospital e Maternidade Dom Orione (HMDO), Araguaína/TO, de janeiro a julho de 2011. 
Foram descritos dados referentes a: idade materna, número de gestações, quadro clínico na 
internação, tratamento e evolução durante internação, idade gestacional (IG), motivo da 
interrupção da gestação, via de parto entre outros. Houve 114 casos de síndromes hipertensivas 
gestacionais graves, sendo 65,79% representados por pré-eclâmpsia; 26,32% por hipertensão 
arterial crônica com pré-eclâmpsia sobreposta e 7,89% por eclâmpsia. Foi constatado um caso 
de síndrome HELLP. A média de idade materna foi de 23,98 ± 7,18 anos.  O número de 
gestações obteve média de 1,68 ± 1,08. A presença de sinais premonitórios de eclâmpsia foi o 
principal motivo de internação. Utilizou-se hidralazina (47,21%) e sulfato de magnésio 
(21,93%) para controle das crises hipertensivas e convulsivas das pacientes. Deterioração das 
funções orgânicas maternas representou 38,60% das causas de inte rrupção da gestação e 
77,19% das gestantes foram submetidas à cesariana. A IG média ao nascimento foi 36,92 ± 3,79 
semanas. A mortalidade materna foi nula. Os dados analisados são compatíveis com a literatura, 
característicos de um país em desenvolvimento; apresentando, alguns deles, melhoria em 
relação à saúde materna. 

Palavras-chave: Eclâmpsia. Gravidez de Alto Risco. Pré-Eclâmpsia. 
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CONSEQUÊNCIAS DOS LEIOMIOMAS NA GESTAÇÃO 

ADA TELES MAIA; GLAUCIANE SOUZA FERNANDES; LUCIANA ZENOBIO 
QUADRA VIEIRA DOS SANTOS (Orientador) 

Leiomiomas são os tumores pélvicos sólidos mais freqüentes nas mulheres em idade fértil, 
tornando-se sintomático em 20% a 50% dessas mulheres. Por serem frequentemente
assintomático, estima-se que essa prevalência possa ser ainda maior. São frequentemente
detectados entre 30 e 40 anos, sendo relativamente raros em mulheres jovens e na 
pós-menopausa.  Estudos demográficos relatam uma freqüência entre três a nove vezes maiores 
em mulheres negras em relação às brancas. Os miomas uterinos são tumores benignos que se 
desenvolvem a partir das células musculares lisas do miométrio. Eles podem ser classificados 
como intramurais, submucosos, subserosos e pediculados. São tumores heterogéneos quanto à 
sua composição, tamanho, localização e número. Os resultados obstétricos mais comuns em 
mulheres com miomas são o aumento das taxas de cesariana, as quais são maioritariamente 
atribuídas às más apresentações fetais, parto pré-termo e hemorragia. A Metodologia utilizada 
foi baseada em pesquisa bibliográfica sobre as consequências dos miomas na gestação. A 
revisão de literatura será realizada a partir de artigos científicos de publicações periódicas e 
literatura consagrada de referência entre livros de ginecologia obstetrícia. Os artigos científicos 
foram através de pesquisa na rede eletrônica (PUBMED, MEDLINE, BIREME). Os limites 
convencionais foram Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Ao término do trabalho, será 
realizada a análise e conclusão do estudo. 

Palavras-chave: Conduta. Gestação. Miomas. 



IX Jornada Científica do ITPAC 

173 

 

MED 

A IMPORTÂNCIA DA TRIAGEM NEONATAL (TESTE DO PEZINHO) 
NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DA FENILCETONÚRIA  

IGOR LEAL LEITE SCALZER; ÉDIO HENRIQUE AMARAL CORTÊS; MARIA GORETE 
PEREIRA (Orientador) 

A Fenilcetonúria ou PKU, como é mundialmente conhecida, é uma doença genética 
autossômica recessiva, causada por uma mutação no gene que codifica a enzima fenilalanina 
hidroxilase, ativa no fígado e responsável pela conversão do aminoácido fenilalanina em 
tirosina. A elevação desse aminoácido no sangue, acima de 10 mg/dl, permite a sua passagem 
pela barreira hemato encefálica e acúmulo no SNC, possuindo efeitos tóxicos. A principal 
consequência do diagnóstico tardio é o retardo mental. Devido ao prejuízo no processo de 
mielinização, a PKU pode trazer graves consequências neurológicas como falha no andar, falar, 
hiperatividade, tremor, microcefalia, falhas no crescimento, retardo mental, transtorno de 
conduta e déficits nas funções executivas. A metodologia utilizada foi através de revisão 
bibliográfica, a respeito da importância da triagem neonatal (teste do pezinho) no diagnóstico 
precoce da fenilcetonúria, realizada pelos acadêmicos: Édio Henrique Amaral Cortês e Igor 
Leal Leite Scalzer, utilizando como base de dados on-line como fonte de pesquisa (Scielo e 
MEDLINE) para a obtenção de artigos científicos relacionados com o tema em questão, tanto 
nacionais quanto internacionais. Bem como a utilização tratados de Pediatria: Nelson e 
Marcondes. 

Palavras-chave: Diagnóstico Precoce. Fenilcetonúria. Triagem Neonatal. 
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TROMBOEMBOLISMO VENOSO NO CICLO GRAVÍDICO 
PUERPERAL 

DANÚBIA DE SOUSA BRANDÃO; MARIA DA CONCEIÇÃO SANTA BRÍGIDA 
FRAGOSO; LUCIANA ZENÓBIO QUADRA V. DOS SANTOS (Orientador) 

O presente trabalho trata-se de um estudo de revisão, tendo como base de pesquisa artigos 
científica atual publicada em revistas de instituições médicas nacionais e internacionais, bem 
como tratados de ginecologia e obstetrícia. Objetivando apresentar os fatores de risco 
associados ao tromboembolismo venoso no ciclo gravídico puerperal; evidenciar as medidas 
profiláticas disponíveis; esclarecer a abordagem diagnóstica e terapêutica atualmente 
recomendada. A presença de fatores de risco para o tromboembolismo associado à gravidez 
requer atenção especial, uma vez que diagnóstico e tratamento tardio, bem como tratamento 
estabelecido de forma incorreta e profilaxia não instituída, quando necessária, podem levar à 
morte materna. Deve-se compreender que o tromboembolismo pulmonar e trombose venosa 
profunda são condições representativas da síndrome clínica de tromboembolismo venoso e a 
incidência dessa patologia é maior durante a gravidez e o período pós-parto Professores 
Licenciados Professores Licenciados. O risco é dito alto para as mulheres com fatores de riscos 
documentados, hereditários ou adquiridos, que experimentaram um evento trombótico anterior. 
Essas mulheres requerem um mínimo de anticoagulação em doses profiláticas com heparina não 
fracionada ou de heparina baixo peso moleculares, caso tenham experimentado um evento 
tromboembólico durante a gravidez devem receber doses terapêuticas das mesmas medicações 
utilizadas na profilaxia. O manejo da gestante sob risco ou na presença de TEV requer uma 
abordagem multidisciplinar envolvendo o médico obstetra, hematologista, radiologista e 
cirurgião vascular. 

Palavras-chave: Anticoagulação. Tromboembolismo. Trombofilia. 



IX Jornada Científica do ITPAC 

175 

 

MED 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS DE LEISHMANIOSE 
TEGUMENTAR AMERICANA ATENDIDOS NO HOSPITAL DE 

DOENÇAS TROPICAIS DE ARAGUAÍNA 

GISLAINE BASNIAK; MARILDA ALVES MOREIRA; DR. EBERT MOTA DE AGUIAR 
(Orientador) 

A Leishmaniose é uma doença endêmica de ampla distribuição, causadas por várias espécies de 
protozoários do gênero Leishmania. Em nosso meio há uma grande incidência desta patologia, 
por isso o principal objetivo do presente trabalho foi avaliar o perfil epidemiológico dos casos 
de leishmaniose notificados no Hospital de Doenças Tropicais em Araguaína – TO, Brasil, no 
período de janeiro de 2008 a dezembro de 2011. A amostra foi composta por 185 casos de 
leishmaniose tegumentar americana (LTA). A coleta de dados foi realizada no Núcleo 
vigilância epidemiológica do HDT através das fichas de notificações arquivadas nesse período. 
Tendo maior prevalência nos meses de agosto, setembro e outubro nos meses considerados de 
“derrubadas”. A maioria dos pacientes apresentou melhora no quadro e ausência de lesão em 
mucosas. Verificou-se que a maior parte dos casos veio da zona urbana de Araguaína, sendo o 
bairro mais acometido o setor Araguaína Sul com sete casos, demanda que vem aumentando por 
causa da expansão e derrubadas na periferia havendo uma domiciliarão de vetores. O sexo 
masculino foi o mais acometido apresentando 147 casos, a média de idade foi de 28,5 anos. 
Pacientes com baixa escolaridade foram os mais acometidos pela doença. O exame 
parasitológico direto foi o mais solicitado e a droga de escolha foi o antimonial penta valente 
(Glucantime ®). Com base nesses dados, foi possível perceber a necessidade de uma maior 
atenção por parte dos sistemas de saúde, para que sejam realizadas políticas de prevenção 
primária, reduzindo assim o numero de casos em nosso município. 

Palavras-chave: Araguaína. Epidemiologia. Leishmaniose. 
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CONDUTA OBSTÉTRICA DIANTE DE UM FETO COM 
CENTRALIZAÇÃO DO FLUXO SANGUÍNEO EM                                    

ULTRA-SONOGRAFIA COM DOPPLER 

RENAN GOMES BRINGEL; SHENIA LAUANNA OLIVEIRA REZENDE; LUCIANA 
ZENÓBIO QUADRA VIEIRA DOS SANTOS (Orientador) 

Durante a gestação, trocas nutricionais e gasosas ocorrem na placenta, interface física entre mãe 
e feto. Para que isto ocorra de maneira ideal é necessária uma “modificação fisiológica” no 
perfil hemodinâmico uterino, que passa a demonstrar baixa resistência ao fluxo sanguíneo. A 
circulação fetal responde de forma adaptativa à redução do fornecimento de oxigênio, 
desencadeando mecanismos de compensação no feto que preservam órgãos nobres (cérebro, 
miocárdio e adrenal), a centralização. Persistindo a hipóxia, ocorre falência miocárdica e 
vasoplegia que levam à descompensação deste mecanismo, evoluindo com sofrimento fetal e 
até mesmo o óbito. Atualmente, a dopplervelocimetria é considerada como o principal método 
de avaliação do bem estar fetal, por ser seguro, não invasivo e rápido. Este exame avalia 
velocidades de fluxo de vasos fetais e maternos e permite demonstrar alterações ainda na 
hipóxia fetal compensada. O diagnóstico de centralização é firmado quando ocorre inversão da 
relação umbilical/cerebral média. A conduta diante de um feto “centralizado” é controversa, 
principalmente antes da 34ª semana. Enquanto alguns autores defendem a conduta 
conservadora, com avaliação da vitalidade fetal rotineira, evitando complicações decorrentes da 
prematuridade, outros sugerem a interrupção da gestação pela possibilidade de descompensação 
rápida, sofrimento fetal e complicações neonatais. 

Palavras-chave: Centralização. Conduta Obstétrica. Dopplervelocimetria. 



IX Jornada Científica do ITPAC 

177 

 

MED 

RABDOMIOMA DE BASE DE LÍNGUA: RELATO DE CASO 

RHUANA SILVA MEDRADO; TAIANA COELHO PEDREIRA; JOSÉ FERREIRA DE 
MENEZES FILHO; ELDER NARCISO FELTRIM (Orientador) 

Rabdomioma neoplasia benigna de origem músculo esquelética é uma lesão infreqüente, 
apresentando o tipo cardíaco mais freqüente e extra cardíaco classificado em fetal, vaginal e 
adulto. O rabdomioma extra cardíaco adulto tem predileção pela região de cabeça e pescoço, 
sendo a excisão cirúrgica o tratamento padrão. Este trabalho apresenta o relato sintético de um 
caso clínico de uma paciente de 41 anos, com queixa de um caroço na boca que apareceu há 
alguns meses dificultando falar e engolir, ao exame verificou-se discreta assimetria facial em 
função de massa nodular profunda localizada em região submandibular esquerda, indolor, firme 
à palpação, que na parte interna da boca apresentava-se como uma grande massa nodular em 
assoalho bucal, estendendo-se desde a linha média até a região tonsila esquerda com superfície 
lisa. A TC de face revelou a presença de volumosa lesão expansiva levemente hiperdensa de 
contornos mal definidos ocupando o espaço sublingual esquerdo, atingindo o pilar anterior da 
tonsila palatina, observa-se ainda expansão para o espaço submandibular esquerdo com 
envolvimento dos músculos próprios da língua, assimetria da coluna aérea da orofaringe. A 
paciente foi submetida a uma biópsia incisional, que revelou tratar-se de tumor benigno de 
origem muscular compatível com rabdomioma. A paciente foi encaminhada para realização de 
exérese da lesão, a peça cirúrgica enviada para o exame anátomo e histopatológico revelou a 
confirmação do diagnóstico da biópsia inicial de um caso de rabdomioma em assoalho bucal. 

Palavras-chave: Assoalho Bucal. Neoplasia. Rabdomioma. 
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TUMOR DO ESTROMA GASTROINTESTINAL: ESTUDO DE SEIS 
CASOS QUE OCORRERAM NO HOSPITAL REGIONAL DE 

ARAGUAÍNA 

AMANDA DE SANTANA FERREIRA; JOSYMEIRE BARROS FRAZÃO;                               
RONE ANTÔNIO ALVES ABREU (Orientador) 

Tumor do estroma gastrointestinal (GIST) são neoplasias primárias mesenquimais mais comuns 
do trato gastrointestinal. Acredita-se que seja originária de células semelhantes às células 
intersticiais de Cajal, uma célula precursora intestinal. É uma doença relativamente rara e a 
cirurgia se constitui no tratamento principal deste tumor. A introdução do Imatinib na prática 
clínica foi responsável pela mudança da história natural do GIST, sendo atingidos resultados 
bastante animadores. Existem apenas poucos centros com experiência no tratamento desta 
neoplasia. O objetivo deste trabalho é relatar seis casos de GIST ocorridos no Hospital Regional 
de Araguaína-TO, realizando uma discussão sobre os mesmos. Métodos: Estudo retrospectivo, 
descritivo e documental dos portadores de GIST diagnosticados e/ou tratados no Hospital 
Regional de Araguaína-TO no período de fevereiro de 2007 a maio de 2012, que tiveram tumor 
em órgão do aparelho digestivo tratados cirurgicamente e que, em estudo imuno-histo
Professores Licenciados químico, o CD117 (c-KIT) era positivo. Resultados: Um total de seis 
pacientes foi incluído neste estudo, quatro homens e duas mulheres. A idade variou de 53 a 73 
anos. Três eram negros, dois eram brancos e um era pardo. Os tumores, em sua totalidade, 
foram documentados por métodos clínicos e radiológicos e confirmados por análise patológica. 
Todos os pacientes submeteram-se a tratamento cirúrgico para ressecção da neoplasia de tubo 
digestivo. Dos seis casos selecionados, três receberam Imatinib no pós-operatório. Em um 
seguimento de 48 meses, três foram a óbito, um por pneumonia hospitalar, outro por caquexia 
neoplásica e o terceiro por causa não especificada no atestado de óbito. 

Palavras-chave: C-KIT. IMATINIB. Tumor do Estroma Gastrointestinal. 
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ANTICOAGULAÇÃO DURANTE A GRAVIDEZ DE MULHER 
PORTADORA DE PRÓTESE VALVULAR MECÂNICA:                             

RELATO DE CASO  

FLÁVIA FERNANDES PESSOA; FÉLIX DE ASSIS QUEIROZ DE ARAÚJO FILHO; 
LUCIANA ZENOBIO QUADRA VIEIRA DOS SANTOS (Orientador). 

A doença cardíaca é a responsável pela maior causa de morte materna não-obstétrica no mundo 
durante o ciclo gravídico-puerperal e acomete aproximadamente 5% das gestantes no Brasil, 
porém esta incidência pode aumentar em até oito vezes quando comparada aos dados 
internacionais. As valvopatias reveste-se de peculiaridades quando acomete pacientes durante a 
gravidez em decorrência das alterações fisiológicas inerentes a este período e a necessidade do 
uso de anticoagulantes. O uso de varfarina sódica apresenta riscos peculiares ao feto, com graus 
variáveis a cada trimestre. Ela atravessa a barreira placentária e é teratogênica, particularmente 
entre a 6ª e a 9ª semana de gestação, acarretando 1 a 3% de malformações congênitas 
caracterizadas pela síndrome varfarínico-fetal, e favorece o abortamento espontâneo em cerca 
de 10 a 33%. A metodologia utilizada foi baseada em relato de um caso do tipo retrospectivo, 
de anticoagulação durante a gravidez de mulher portadora de prótese valvular mecânica, 
assistida pelo serviço de Obstetrícia do hospital Dom Orione, com levantamento de dados a 
partir da revisão de prontuário da paciente que foi acompanhada e tratada pelo pré-natal de alto 
risco deste serviço, após a liberação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, com revisão de 
literatura a partir de artigos científicos de publicações periódicas e literatura consagrada de 
referência entre livros de Ginecologia Obstetricia. Os artigos científicos foram através de 
pesquisa na rede eletrônica (Pubmed, Medline, Bireme, Google). Os limites convencionais 
foram Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Ao término do trabalho, será realizada a análise e 
conclusão do estudo. 

Palavras-chave: Anticoagulação. Gravidez. Valvulopatia. 
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CANDIDÍASE RECORRENTE: DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA 

FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA; HEBE DA SILVA GOMES; LUCIANA ZENOBIO 
QUADRA VIEIRA DOS SANTOS (Orientador) 

A candidíase vulvovaginal (CVV) é uma patologia extremamente frequente, atingindo 75% das 
mulheres em alguma fase da vida, dentre estas cerca de 5% delas terão candidíase vulvovaginal 
recorrente (CVVR), que é o quadro definido pela presença de quatro ou mais episódios a cada 
12 meses. Mesmo que existam fatores de risco conhecidos, as maiorias dos episódios ocorrem 
na ausência deles. A apresentação clínica, a microbiologia e os fatores do hospedeiro, facilitam 
a sua classificação em complicada e não-complicada. Um espectro de sintomas comuns a outras 
patologias, e a ausência de métodos rápidos, simples e baratos de diagnóstico, torna seu manejo 
um desafio, mesmo para os mais experientes. O exame padrão-ouro para confirmar a infecção é 
cultura em meio específico. O tratamento é feito com antifúngicos azôlicos que tem a sua 
posologia e tempo de tratamento definidos pela a sua classificação clinica. A Metodologia 
utilizada foi baseada em pesquisa bibliográfica sobre a Candidíase recorrente: Diagnóstico e 
terapêutica. A revisão de literatura será realizada a partir de artigos científicos de publicações 
periódicas e literatura consagrada de referência entre livros de ginecologia e obstetrícia. Os 
artigos científicos foram através de pesquisa na rede eletrônica (Pubmed, Medline, Bireme). Os 
limites convencionais foram Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Ao término do trabalho, será 
realizada a análise e conclusão do estudo. 

Palavras-chave: Candidíase. Diagnóstico. Recorrente. 
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ABORDAGEM A CRIANÇA QUEIMADA: UMA REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

ANDRÉ MESSIAS ALENCAR CARLOS DA SILVA; SARAH FIDEL NEGREIROS; 
GILMAR ANTONIO M. DE QUEIROZ (Orientador) 

O presente trabalho faz uma revisão sobre os principais temas em queimaduras em crianças. 
Neste trabalho percebemos a importância de se entender as principais diferenças fisiológicas 
entre as crianças e os adultos, pois assim entendemos o porquê de queimaduras semelhantes 
serem bem mais graves em crianças. Relata-se a importância de estudos epidemiológicos, pois 
através deles pode ser traçado um perfil das principais vítimas de queimaduras. Este trabalho 
também descreve como deve ser o atendimento inicial em casos de crianças vítimas de 
queimaduras, ressaltando a importância de se resfriar a lesão com água fria o mais rapidamente 
possível, sempre lembrando que não se devem utilizar outros métodos para resfriar a lesão, 
como usa de creme dental. Aborda-se também o tratamento hospitalar de tais pacientes, 
relatando os principais métodos de classificação das queimaduras (tanto pela profundidade, 
quanto pela extensão), e as principais medidas a serem tomadas. Não se esquecendo do 
tratamento cirúrgico, e suas principais técnicas, do uso de curativo dos mais diversos tipos, e da 
profilaxia contra o tétano, e suas indicações. 

Palavras-chave: Crianças. Queimaduras. Tratamento. 
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ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA: UMA DOENÇA 
DEGENERATIVA E PROGRESSIVA 

JOSÉ LUIZ COELHO JÚNIOR; VINÍCIUS DE BRITO BARBOSA; ALLAN OLIVEIRA 
MACEDO 

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença progressiva e fatal devido à degeneração 
dos neurônios motores superiores (NMS) e inferiores (NMI). A doença afeta as fibras ao longo 
do trato cortico-espinhal, que transmite os impulsos que controlam os movimentos voluntários. 
Em vida, a doença é definida encontrando-se evidências tanto de doença do NMI (fraqueza, 
atrofia, fasciculações) como do NMS (reflexos tendinosos hiperativos, sinais de Hoffmann, 
sinais de babinski ou clônus) nos mesmos membros. Para o diagnóstico da ELA, além dos 
critérios clínicos, utilizam-se os critérios de El Escorial, elaborados em 1994 e revisados em 
1998. Segundo esses critérios, para o diagnóstico da ELA é necessária a presença de evidência 
de degeneração do NMI por exame clínico, eletrofisiológico ou neuropatológico junto com 
evidências que excluam outras enfermidades que possam explicar os sinais de 
neurodegeneração do NMI e NMS; evidência de degeneração do NMS por exame clínico. O 
critério Awaji é uma reformulação dos critérios da eletromiografia adicionando fasciculação 
com sinal de disfunção neuronal, e incluindo novos métodos de diagnóstico, como a 
estimulação magnética transcranial. As doenças que mais comumente causam confusão no 
diagnóstico da ELA são aquelas com condições clínicas que simulam os sintomas da ELA: 
esclerose múltipla, miastenia gravis, mielopatias, hipertireoidismo, hipotireoidismo, dentre 
outras. 

Palavras-chave: Amiotrófica. Esclerose. Neurônios. 
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KLEBSIELLA PNEUMONIAE CARBAPENEMASE (KPC):                            
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

ANGÉLICA RIBEIRO DE SOUSA; IANGLA ARAÚJO DE MELO; RANGEL DE SOUSA 
COSTA; DR. RICARDO CONSIGLIERO GUERRA (Orientador) 

Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) é uma classe emergente de ß-lactamases 
produzida principalmente por enterobactérias, sendo mais encontrada em Klebsiella 
pneumoniae, constituída por dez variantes (KPC-2- KPC-11, sendo KPC-2 e KPC-3 as mais 
comuns) que, virtualmente, produz resistência a todos os carbapenêmicos, os quais até 
recentemente eram a última opção para tratamento de casos de resistência bacteriana aos 
antibióticos, ocasionando, desse modo, casos graves de infecção multirresistente com alto índice 
de mortalidade (>50%).  O objetivo do trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre o 
histórico da detecção de KPC, fatores de virulência e de risco, formas de detecção e opções de 
tratamento. Foram consultados livros texto sobre o assunto e artigos dos últimos onze anos das 
bibliotecas virtuais BIREME e PUBMED. Tendo em vista que métodos tradicionais de 
detecção, como a disco difusão e concentração inibitória mínima, são pouco efetivos para esse 
tipo de enzima, o padrão ouro confirmatório é a reação em cadeia da polimerase (PCR), 
entretanto este é um teste caro e pouco viável. Logo, testes alternativos tem sido desenvolvidos 
como chromagarKPC e teste de Hodge modificado . Devido ao alto nível de resistência, as 
opções de tratamento são restritas, sendo baseadas em altas doses de Polimixinas e Tigeciclinas, 
bem como a utilização de penicilinas com inibidores de ß-lactmases (ácido clavulânico). É 
importante atentar-se para a detecção rápida, tendo em vista a possibilidade de iniciar um 
tratamento adequado, porém é essencial priorizar a prevenção de infecções hospitalares, pois 
estas são fatores determinantes para o surgimento de KPC. 

Palavras-chave: Carbapenemases. Enterobactérias. Infecção Hospitalar. 
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A IMPORTÂNCIA DO RECONHECIMENTO AOS FATORES DE RISCO 
DA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA E SUA PREVENÇÃO  

LAÍS WINTELER DE ARAÚJO AMORIM; ROGÉRIO NASCIMENTO COSTA; RICARDO 
RUSSI BLOIS (Orientador) 

A Trombose Venosa Profunda dos membros inferiores (TVP) é uma doença que se caracteriza 
pela formação aguda de trombos em veias profundas desses membros. O quadro clínico local 
depende, em grande parte, da extensão da trombose e das veias atingidas, podendo acompanhar-
se de manifestações sistêmicas. Embora esse quadro possa causar desconforto ás vezes 
importante para o doente, de maior importância são as complicações dessa afecção, sendo a 
mais temida a embolia pulmonar (EP). A TVP é uma doença frequente, principalmente como 
complicação de outras afecções cirúrgicas e clínicas, acometendo 84 pessoas por 100.000 
habitantes/ano, sendo a causa mais comum de morbidade e mortalidade em pacientes cirúrgicos. 
É responsável por 300.000 a 600.000 hospitalizações a cada ano. No entanto, também pode 
ocorrer de forma espontânea em pessoas aparentemente hígidas. Houve uma mudança radical na 
conceituação do papel dos fatores de risco e na própria conceituação da TVP, a partir dos 
conhecimentos genéticos e da aplicação de novas técnicas de biologia molecular. Assim, hoje a 
TVP é considerada um doença multicausal ou multifatorial em que fatores genéticos interagem 
entre si e com fatores ambientais, levando ao desencadeamento de afecções. A profilaxia da 
trombose venosa profunda diz respeito á utilização de métodos físicos e/ou farmacológicos com 
finalidade de impedir, ou pelo menos diminuir, a chance de um paciente colocado em situação 
de risco desenvolver TVP ou TEP. É comum em toda a especialidade médicas, a TVP continua 
sendo a doença mais negligenciada no cenário clinica atual. 

Palavras-chave: Dabigratana. Profilaxia. Trombose Venosa Profunda. 



IX Jornada Científica do ITPAC 

185 

 

MED 

EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO DE ZINCO EM DIARREIA INFANTIL 
AGUDA E PERSISTENTE - REVISÃO DE LITERATURA 

JOÃO VICTOR SANTOS LEAL; TATIANA BARBOSA BARROS CUNHA; GILMAR 
ANTÔNIO M. DE QUEIROZ (Orientador) 

A diarréia infantil, embora facilmente evitável, é de grande magnitude nos dias atuais devido a 
alta mortalidade associada em alguns países. A sua ocorrência está relacionada a uma 
inter-relação de fatores ambientais, nutricionais, socioeconômicos e culturais. A diarréia aguda 
na infância representa um problema significativo de saúde, especialmente nas crianças de baixa 
idade, sob precárias condições de saneamento. A doença caracteriza-se por febre, cólica 
abdominal, vômito, fezes com presença de sangue e muco. A utilização do zinco no tratamento 
da diarréia vem crescendo nos últimos anos. Este elemento é tido como elemento curativo dos 
episódios de diarréia, além de apresentar caráter preventivo sobre a doença, quando associado à 
reidratação oral. O presente trabalho tem como objetivo resumir os conhecimentos publicados 
nas revisões sistemáticas existentes com a finalidade de avaliar os benefícios da utilização do 
zinco em casos de diarréias na infância. 

Palavras-chave: Diarréia infantil. Tratamento. Zinco. 
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TROMBOSE DE VEIA PORTA: RELATO DE CASO 

CAMILA MIRI; REMY FARIA ALVES (Orientador) 

A Trombose de veia porta (TVPO) é uma complicação bem conhecida da pós-esplenectomia. 
Descrita por Balfour e Stewart em 1868, definida como a presença de coágulo sanguíneo no 
interior da veia porta, originado por diferentes causas. Com isso apresentamos uma revisão de 
TVPO, enfatizando o quadro clínico, fisiopatologia, diagnóstico, complicações e tratamento 
baseados na apresentação do caso clínico. Foi realizado um estudo do tipo relato de caso no 
qual será apresentado um paciente com TVPO, acompanhado no Hospital Oswaldo Cruz no ano 
de 2011. Descrevemos o caso de uma mulher, 23 anos, portadora de anemia hemolítica 
auto-imune (AHAI), submetida à esplenectomia, no 7º dia pós-operatório evoluindo com 
vômito, diarreia, astenia, lombalgia, dor abdominal e febre. Realizada a Tomografia 
Computadorizada (TC) observando-se falha de constratação pelo meio de contraste endovenoso 
na projeção da veia porta e seus ramos, confirmando a TVPO. Iniciada a terapia com Heparina e 
Varfarina. A TVPO tem como fatores de risco AHAI, hiperesplenismo, linfomas malignos. A 
clínica aparece entre 4º e 14º dia pós-operatório, e consistem em dor abdominal leve, diarreia, 
febre, ascite, náusea, leucocitose e trombocitose. O diagnóstico é baseado na TC e Ultra-som 
com Doppler considerando o diagnóstico diferencial de pancreatite pós-operatória. O tratamento 
consiste em Heparina com dose ajustada individualmente, seguido Varfarina para atingir INR. 
As complicações mais importantes são hipertensão portal e a isquemia intestinal. Podemos 
concluir, que o paciente com TVPO pode ter um prognóstico favorável, se a terapia for iniciada 
nos 10 primeiros dias pós-esplenectomia para ocorrer a recanalização da veia. 

Palavras-chave: AHAI. Esplenectomia. TVPO. 
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ASPECTOS CLÍNICOS E COMPLICAÇÕES DA DERIVAÇÃO 
VENTRÍCULO PERITONEAL NA HIDROCEFALIA 

ALAN BARROS DE ALENCAR; MICHEL GREGÓRIO GOMES DINIZ; OTÁVIO LIMA 
DE ARRUDA JÚNIOR 

A Hidrocefalia não é doença especifica, mas sim um grupo de patologias que comprometem a 
circulação e absorção do Liquido Cefalorraquidiano. Este tem função de proteção mecânica do 
SNC, proteção neuroquímica (drenagem de toxinas e produtos de sinapse cerebral), proteção 
biológica (Ex: células de defesa em atuação na meningite ), contudo o excesso de volume 
liquórico no espaço ventricular proporciona aumento do volume craniano em crianças, déficit 
cognitivo grave, sinais piramidais, letargia, convulsão, espasticidade, adelgaçamento dos 
músculos do tronco e membros, reação pupilar lenta, comprometimento do olhar lateral, 
paralisia ipsilateral do IV par craniano, demencias. O Método terapêutico atual com melhor 
resposta é a Derivação Ventrículo Peritoneal (DVP) que consiste na cateterização ventricular  
proporcionando uma fistulização ventrículo peritoneal, todavia, é evidenciado a longo prazo, 
complicações pós DVP, que se apresentam com alto indicie de infeções, obstruções das vias de 
drenagem, hipodrenagem seletiva, trauma no parênquima cerebral ocasionando distúrbios 
psicomotores além de outras complicações maiores. Sabendo disso é importante o estudo de 
outros métodos terapêuticos a fim de minimizar os transtornos pós-operatórios. 

Palavras-chave: DVP. Hidrocefalia. LCR. 
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SÍNDROME HELLP 

FELIPE DE PINA PIRES E FLÁVIA CANALI; ANASTÁCIA PEIXOTO LINS (Orientador) 

HELLP é um acrônimo utilizado para descrever a condição em que uma paciente com 
pré-eclâmpsia ou eclâmpsia cursa com hemólise (H), aumento das enzimas hepáticas (EL) e 
plaquetopenia (LP), alterações estas observadas por Weinstein. Enquanto a pré-eclâmpsia e a 
eclâmpsia afetam tipicamente nulíparas jovens, a síndrome HELLP geralmente acomete 
multíparas com idade mais avançada. Além disso, as pacientes com síndrome HELLP 
geralmente são brancas e com mau passado obstétrico. Óbitos relacionados a esta condição 
clínica têm sido constantemente relatados, com freqüência variando entre um e 24%. 
Atualmente, o único tratamento definitivo para a síndrome HELLP é o parto e a remoção dos 
vilos coriônicos. Está assentado que uma resolução mais rápida do processo é desejável, para 
diminuir as possíveis morbidades associadas e os altos custos hospitalares. Nenhum tratamento 
específico está disponível, uma vez que a fisiopatologia exata da doença continua desconhecida. 
A síndrome HELLP pode vir associada a algumas manifestações clínicas como: epigastralgia, 
mal estar geral, náuseas, vômitos e inapetência. O diagnóstico precoce é, eminentemente, 
laboratorial e deve ser pesquisado de maneira sistemática nas mulheres com pré-eclâmpsia 
grave/eclâmpsia e/ou dor no quadrante superior direito do abdome. Quanto mais precocemente 
forem detectadas tais alterações componentes desta patologia, melhor o prognóstico materno e 
perinatal. 

Palavras-chave: Gestação. HELLP. Síndrome . 
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MIASTENIA GRAVIS: ACHADOS CLÍNICOS E DE TESTES 
COMPLEMENTARES QUE ELUCIDAM O DIAGNÓSTICO 

ALLAN OLIVEIRA MACEDO; JOSÉ LUIZ COELHO JÚNIOR; VINICIUS DE BRITO 
BARBOSA 

A miastenia gravis auto-imune (MG) surge decorrente de um comprometimento de transmissão 
neuromuscular que resulta na ação de anticorpos contra os receptores musculares nicotínicos de 
acetilcolina pós-sinápticos (ACh), que reduzem o número de receptores íntegros para a 
interação com a ACh livre, gerando uma transmissão falha na placa terminal. Manifesta-se 
usualmente em adultos jovens ou em idosos, é caracterizada por fraqueza e fadiga dos músculos 
esqueléticos, acentuadas por atividades repetitivas ou sustentadas, temperaturas elevadas, 
infecções, cirurgias e excitação, sendo aliviados pelo repouso, surgindo de forma abrupta ou 
insidiosa. Pode apresentar ainda diplopia, ptose palpebral, queda da mandíbula, voz nasal e 
fraca, disfonia, disfagia, emagrecimento inexplicável, depressão, distúrbios do sono e 
comprometimento respiratório. A escala de Osserman é um método utilizado para classificar os 
pacientes com MG de acordo com o acometimento sistêmico ou ocular, além da evolução da 
doença. O diagnóstico é estabelecido pela clínica e por testes farmacológicos (Teste do cloreto 
de edrofônio), eletrofisiológicos (Estimulação nervosa repetitiva e Eletromiografia de fibra 
única) e sorológicos (Anticorpos anti-receptores de acetilcolina e anticorpos anti-músculo 
estriado). 

Palavras-chave: Diagnóstico. Exames Complementares. Miastenia Gravis. 
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INCIDÊNCIA DE CARDIOPATIA CONGÊNITA NOS 
RECÉM-NASCIDOS INTERNADOS NO HOSPITAL E  

RUBENS SILVA REIS NETO; LILIAN CRISTHIAN FERREIRA DOS SANTOS ROCHA; 
ANA CAROLINA MEIER SIMÃO (Orientador) 

O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar a incidência de cardiopatia congênita 
nos recém-nascidos internados no Hospital e Maternidade Dom Orione de Araguaína - TO no 
período de março de 2011 a março de 2012 e como objetivos específicos; relacionar a 
incidência de cardiopatia congênita nos recém-nascidos internados no Hospital e Maternidade 
Dom Orione com a necessidade de profissionais especializados no manejo e tratamento de tais 
patologias, discutirem a importância do diagnóstico intra-útero de cardiopatia congênita e
discutir a implantação do “Teste do Coraçãozinho” recomendado pela Sociedade Brasileira de 
Pediatria a todos os recém-nascidos. A pesquisa foi realizada através de um estudo prospectivo 
com duração de um ano, sendo analisados os prontuários de 91 recém-nascidos que foram 
submetidos ao Ecocardiograma a partir das indicações e critérios de inclusão. Do resultado 
total, 65,9% foram positivos para cardiopatia congênita e 34% dos exames não evidenciaram 
nenhuma cardiopatia congênita. De acordo com todos os dados analisados na pesquisa descrita, 
pode-se concluir que a incidência de Cardiopatia Congênita nos recém-nascidos do Hospital e 
Maternidade Dom Orione no período de março de 2011 a março de 2012 é alta, sendo 19,21 por 
1000 nascidos vivos. A cardiopatia congênita mais incidente foi a CIA tipo ostium secundum. 
Entretanto, essa malformação não é a mais incidente de acordo com a literatura e a mesma não 
altera a hemodinâmica do recém-nascido nas primeiras horas de vida tornando viável o 
tratamento definitivo de forma eletiva, antes que alterações hemodinâmicas graves ocorram. 

Palavras-chave: Cardiopatia Congênita. Incidência. Recém-Nascidos. 
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ATEROSCLEROSE: FATORES DE RISCO, PATOGENIA, 
COMPLICAÇÕES CLÍNICA 

PAULO CÉSAR MEDEIROS MACIEL; LUIS FERNANDO D’ALBUQUERQUE CASTRO 
(Orientador) 

A aterosclerose é caracterizada por lesões na íntima denominadas ateromas ou placas 
ateromatosas ou fibrogordurosas. As lesões invadem e obstruem o lúmen vascular e pode 
provocar sérias complicações como o infarto agudo do miocárdio (IAM). Acomete 
principalmente as artérias elásticas e as artérias musculares de grande e médio calibre. Dentre os 
órgãos mais afetados destacam-se o coração, o encéfalo, os rins e intestino delgado, além dos 
membros inferiores e da ocorrência de aneurisma da aorta abdominal. No mundo ocidental é de 
longe a maior responsável por aproximadamente metade de todas as mortes. Somente o infarto 
do miocárdio corresponde de 20% a 25% de todas as mortes nos Estados Unidos. 

Palavras-chave: Aterosclerose. Infarto agudo do Miocardio. Obstrução Vascular. 
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ASPECTOS TERAPÊUTICOS E CULTURAIS DAS PLANTAS 
MEDICINAIS DO CERRADO: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 

FABIANA SILVA DOS SANTOS; LORENA DA MATA ALVES; TAMIRES LOPES 
OLIVEIRA; RICARDO CONSIGLIERO GUERRA (Orientador) 

O Bioma Cerrado possui uma flora de enorme riqueza, contando com cerca de sete mil espécies 
vegetais onde encontramos diversas plantas usadas pela população local, que, baseada no 
conhecimento empírico e/ou ritualístico acredita em sua eficácia medicinal. Tal tradição tem 
despertado a curiosidade de pesquisadores brasileiros, que, desde a década de 80, vem 
desenvolvendo estudos buscando comprovar os efeitos benéficos das plantas de uso tradicional, 
bem como suas propriedades fitoterápicas e farmacológicas. Considerando tais aspectos, este 
trabalho tem por objetivo fazer um levantamento bibliográfico das espécies vegetais de uso 
mais freqüente encontradas no bioma Cerrado, bem como suas indicações terapêuticas, modo de 
uso e o interesse da indústria farmacêutica por essas novas alternativas. 

Palavras-chave: Cerrado. Fito Terapia. Planta Medicinal. 
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RISCO CARDIOVASCULAR NA DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA 
NÃO ALCOÓLICA 

RAFAELA CALENTI RIBEIRO; FERNANDA PASCHOAL LEMOS; JÔNIO ARRUDA 
LUZ (Orientador) 

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) compreende um espectro de patologias, 
desde esteatose até esteato-hepatite não alcoólica e cirrose. A doença atingiu proporções de 
epidemia e é a causa mais comum de doença hepática crônica nos países ocidentais. 
Aproximadamente 20 a 30% dos adultos da população ocidental têm doença hepática não 
alcoólica, e sua prevalência aumenta para 70 a 90% nas pessoas com obesidade ou diabetes. 
Estes pacientes possuem maior risco de desenvolver fibrose avançada e cirrose. O 
reconhecimento da importância da doença hepática não alcoólica e sua significativa associação 
com a síndrome metabólica têm estimulado interesse no estudo do mecanismo de 
desenvolvimento e progressão da doença cardiovascular nestes pacientes. Há estudos que 
sugerem que a associação entre estas duas doenças ocorre devida aos vários fatores de risco em 
comum entre as mesmas. Porém, evidências recentes sugerem que há outro mecanismo 
fisiopatológico envolvido no desenvolvimento de doença cardiovascular nos portadores de 
DHGNA, envolvendo a inflamação e metabolismo lipídico desordenado gerado pela doença 
hepática. Evidências sugerem que a doença cardiovascular tem um impacto mais negativo nos 
pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica do que a própria evolução da doença 
hepática. Os pacientes devem ser identificados e acompanhados, pois cada vez mais tem sido 
demonstrado que a mortalidade por doença cardiovascular em portadores de DHGNA é maior 
do que pela própria evolução da doença hepática para fibrose e cirrose. 

Palavras-chave: Doença. Esteatohepatite não Alcoólica. Hepática não Alcoólica.   
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ICTERÍCIA OBSTRUTIVA COMO MANIFESTAÇÃO INICIAL DA 
PARACOCCIDIOIDOMICOSE: RELATO DE UM CASO 

THYAGO GUIRELLE SILVA; MURILO CASTRO FERREIRA; RONE ANTÔNIO ALVES 
DE ABREU (Orientador) 

A paracoccidioidomicose (PCM), conhecida também como blastomicose sul-americana ou 
moléstia de Lutz-Splendore-Almeida, é a infecção fúngica sistêmica de maior prevalência na 
América Latina. As formas agudam-subaguda (tipo juvenil) é responsável por 3% a 5% dos 
casos da doença, predominando em crianças e adolescentes, mas podendo eventualmente, 
acometer indivíduos até os 30 anos de idade. A PCM é uma micose sistêmica endêmica de 
grande interesse para os países da América Latina, pois quando não diagnosticada e tratada 
oportunamente, pode levar a formas disseminadas graves e letais, com rápido e progressivo 
envolvimento dos pulmões, tegumento, gânglios, baço, fígado e órgãos linfóides do tudo 
digestivo. Esta micose representa um importante problema de Saúde Pública devido ao seu alto 
potencial incapacitante. Diante da importância crescente da PMC em nosso meio e do impacto 
que representa na vida dos pacientes acometidos, essa micose sistêmica deve ser inclusa no 
diagnóstico diferencial das icterícias obstrutivas das vias biliares externas em adolescentes e 
jovens com linfoadenomegalias persistente em regiões onde ela é endêmica. A metodologia 
utilizada foi baseada em relato de um caso, de Icterícia obstrutiva como manifestação inicial da 
PMC, assistida pelo serviço de Clínica Cirúrgica do Hospital Regional de Araguaína–TO, com 
levantamento de dados a parti da revisão de prontuário e exames complementares da paciente 
que foi diagnosticada, tratada entre Outubro e Novembro de 2010 e acompanhada à nível 
ambulatorial por 2 anos. 

Palavras-chave: Icterícia. Juvenil. Paracoccidioidomicose. 
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ENTEROPARASITOSES MAIS DETECTADA EM EPFS NO BRASIL 
NOS ÚLTIMOS 12 ANOS 

JOSÉ EUSTÁQUIO PIRES JÚNIOR; ÉLVIO MACHADO DA ROCHA (Orientador) 

As enteroparasitoses ainda constituem um grande problema de saúde pública, especialmente em 
países em desenvolvimento como o Brasil, onde estas apresentam destaque entre as principais 
endemias, compondo algumas das doenças negligenciadas. Pesquisar as enteroparasitoses mais 
prevalentes no Brasil através da revisão da literatura, descrever as quatro parasitoses 
patogênicas mais prevalentes, que podem apresentar estreita relação com fatores 
sócio-demográficos e ambientais, tais como: precárias condições socioeconômicas, condições 
de saneamento impróprio, estado nutricional e imunológico comprometidos dos indivíduos, 
grau de instrução e higiene pessoal, idade, virulência e ciclo do parasita, entre outros, e o 
tratamento adequado dessas verminoses. Em 1ª etapa foram realizadas busca através de sites 
entre eles, BIREME, SCIELO, LILACS, PUBMED, GOOGLE Acadêmico. Os critérios 
utilizados foram estudos populacionais humanos sem restrição de idade. Foi selecionado um 
estudo populacional para cada um dos seguintes estados: PR, SP, SC, RJ, MA, MG, MS, MT, 
PI, GO. Na 2ª etapa foram realizadas pesquisas pelos mesmos sites anteriores. Palavras-chave: 
amebíase, ascaridíase, estrongiloidíase, giardíase. Os principais parasitos patogênicos 
encontrados foram E. histolytica, G. lamblia, A. lumbricoides, Strongyloides stercoralis. Fica 
evidenciado a necessidade de políticas públicas para redução da morbidade relacionada a 
infecções parasitárias no Brasil bem como medidas educativas para instrução da população 
quanto a medidas de higiene e cuidados pessoais. Além disso, há necessidade de implementação 
de professores licenciados em pesquisas epidemiológicas, visto a escassez ou má qualidade das 
pesquisas referentes ao assunto no Brasil. 

Palavras-chave: Brasil. Enteroparasitoses. Prevalência. 
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PREVENÇÃO DE INFECÇÃO NO USO DE CATETER VENOSO 
CENTRAL EM ADULTOS 

RODRIGO ANTONIO DE MELO; YURI RIBEIRO DANTAS LANDIM; PEDRO ERNESTO 
MANGUEIRA JÚNIOR (Orientador) 

A evolução do arsenal terapêutico, utilizando-se de técnicas cada vez mais invasivas, resultou 
em mecanismos de quebras de barreiras e exposição de tecidos previamente íntegros. O Cateter 
venoso central (CVC) vem sendo usado cada vez mais nas atividades de cuidados com o 
paciente na UTI, portanto seu uso é apontado como um importante fator de risco para infecção 
da corrente sanguínea, acarretando no prolongamento da internação, aumento da 
morbimortalidade, e elevação dos custos de hospitalização. Fazendo-se necessário ampliar as 
pesquisas e intensificar o conhecimento quanto aos métodos de prevenção e controle de 
infecções na utilização do CVC, devendo os profissionais envolvidos seguir as recomendações 
para a prevenção das infecções da corrente sanguínea relacionada a cateteres. Este trabalho tem 
como objetivo descrever a importância clínica no uso do cateter venoso central, os 
microorganismos mais comuns, a patogênese, enfatizando através de evidências científicas o 
controle de infecção relacionada ao CVC utilizado em pacientes adultos. Em geral, os 
estudiosos sobre a temática alertaram que a qualidade da assistência à pacientes com cateter 
venoso central está diretamente relacionada com o risco de infecção. Assim, esforços têm sido 
recomendados a fim de viabilizar a aplicação das evidências advindas das pesquisas e 
consequentemente nortearem o poder de decisão na prática clínica, contribuindo para a melhoria 
da qualidade da assistência. 

Palavras-chave: Bacteremia. Cateter Venoso Central. Prevenção de Infecções. 
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HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA: QUADRO CLINICA, CAUSAS                   
E COMPLICAÇÕES 

GILDOMAR JOSE SOARES JUNIOR; JOSE ROBERTO LOPES RIVERO (Orientador) 

Este é um estudo bibliográfico realizado com o propósito de adquirir embasamento teórico 
sobre hemorragia subaracnoidea em pacientes acometidos. O objetivo geral foi revisar quadro 
clínico, causas e complicações da HSA. Os objetivos específicos foram conhecer as principais 
características clínicas da HSA, possibilitando sua melhor compreensão e facilitando sua 
suspeição precoce diante de um paciente acometido; enumerar seus fatores causais, com ênfase 
nas causas evitáveis e que devem ser amplamente abordadas pelo clínico ao atender um paciente 
com fatores de risco para a HSA, visando quebrar o ciclo de desenvolvimento dos aneurismas e 
outros quadros hemorrágicos; descrever as complicações da HSA a fim de orientar corretamente 
familiares e pacientes sobre os fatores prognósticos Foi realizada uma revisão bibliográfica 
sobre a hemorragia subaracnóidea, utilizando-se de livros disponibilizados pela biblioteca do 
ITPAC e acervo pessoal, além de levantamento em banco de dados do site MEDLINE/PubMed. 
O objetivo geral e os objetivos específicos foram amplamente satisfeitos através da revisão 
bibliográfica, permitindo a análise tanto do quadro clinico e causas quanto das complicações 
que quando não tratada adequadamente ceifa a vida ou diminui a sua qualidade. 

Palavras-chave: Aneurisma. Complicações. Hemorragia Subaracnoidea. 
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MED 

ETIOPATOGENIA DA ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA 

FERNANDA DIAS DA CUNHA TORRES; ALANNA PIMENTEL COSTA; MARIA 
ANGÉLICA DE SOUSA VIEIRA 

A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma afecção degenerativa primária do sistema nervoso 
central (SNC), que envolve os neurônios motores no córtex cerebral, no tronco encefálico e na 
medula espinhal. Em se tratando da etiopatogenia da doença, deve-se dividi-la em ELA familiar 
e ELA esporádica. A ELA familiar está associada a mutações cromossômicas. Em 20% dos 
casos trata-se de uma mutação no cromossomo 21, que codifica a enzima superóxido dismutase 
(SOD). Tal alteração leva à perda da função da enzima, estresse por ação dos radicais livres e 
finalmente, morte neuronal. A SOD defeituosa é tóxica e sua ligação à ubiquitina igualmente 
pode levar à lesão neuronal. A principal etiologia sugerida para a ELA esporádica é o aumento 
dos níveis séricos e liquóricos de glutamato. O excesso de estímulo glutamatérgico leva ao 
aumento dos níveis intracelulares de cálcio e consequentemente, à ativação do sistema 
enzimático. O resultado final é a apoptose do motoneurônio. Outras hipóteses relevantes são a 
exposição ambiental química (inseticidas) e física (radiações), infecções persistentes por 
Poliovírus, Enterovírus e Retrovírus murino, fatores imunológicos e acúmulo de 
neurofilamentos. Apesar das inúmeras teorias, a etiologia e a fisiopatogenia da ELA esporádica 
ainda não estão bem esclarecidas: provavelmente trata-se de uma afecção multifatorial. 

Palavras-chave: Esclerose . Etiopatogenia. Revisão . 
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ODO 

OCORRÊNCIA DE OSTEORRADIONECROSE EM PACIENTES 
IRRADIADOS EM CABEÇA E PESCOÇO. 

GABRIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA; DENYSON REIS ALVES ASSUNÇÃO; 
ANELISE RIBEIRO PEIXOTO ALENCAR (Orientador) 

Os efeitos colaterais da radioterapia instituída para tratamento de pacientes com câncer da 
região de cabeça e pescoço interferem significativamente na qualidade de vida desses 
indivíduos. A radiação destrói grande quantidade de células neoplásicas e, infelizmente provoca 
uma redução da atividade dos osteoblastos e alterações nos vasos sanguíneos, tornando o osso 
menos irrigado e, consequentemente mais vulnerável a infecção e com menor capacidade de 
reparação. As células sadias adjacentes também são afetadas, e seu material nuclear danificado, 
o que resulta em danos a reprodução e a estabilidade das células normais adjacentes. A 
Osteorradionecrose é considerada um dos mais graves efeitos indesejáveis desta terapia, sendo 
uma complicação grave e de difícil tratamento. O sítio anatômico mais acometido é a 
mandíbula, pelo fato de apresentar uma estrutura óssea mais compacta e densa, e um menor 
aporte de fluxo sanguíneo em relação à maxila. Podem ocorrer sinais e sintomas variados, 
isolados ou em associação com outros sintomas. O objetivo deste estudo é através de revisão de 
literatura, relatar a fisiopatologia da Osteorradionecrose (ORN) em pacientes irradiados em 
cabeça e pescoço, as condutas preventivas, assim como as diferentes formas de tratamento. 
Conclui-se que a dose de radiação empregada e a presença de trauma ou infecção são 
importantes fatores relacionados à sua patogênese, sendo de fundamental importância o 
acompanhamento odontológico antes, durante e após a radioterapia de cabeça e pescoço, para 
evitar as consequências advindas da terapêutica administrada. 

Palavras-chave: Osteorradionecrose. Prevenção. Radioterapia. 
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ODO 

MANIFESTAÇÕES ORAIS EM PACIENTES HIV POSITIVO 

INGRID PAIVA OLIVEIRA; KELLEN JÉSSICA DE ARAÚJO CARNEIRO; ANGÉLICA 
PEREIRA ROCHA OGATA (Orientador) 

As manifestações bucais da infecção pelo HIV são comuns e pode representar os primeiros 
sinais clínicos da doença, por vezes antecedendo as manifestações sistêmicas, sendo assim a 
odontologia precisa redefenir seu papel no tratamento integral ao ser humano, de modo que os 
profissionais da área devem estar capacitados a diagnosticar e tratar as lesões bucais. Este 
estudo tem como objetivo fornecer informações que possibilitem o conhecimento precoce da 
síndrome da imunodeficiencia adquirida através das manifestações que mais comumente 
acometem a cavidade oral, trazendo uma maior sobrevida ao paciente devido ao tratamento, 
amenizando mitos e preconceitos do atendimento clínico e convivência social. 

Palavras-chave: AIDS. Candidíase. HIV. 
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ODO 

RESPIRAÇÃO BUCAL E SUA INFLUÊNCIA NA MÁ OCLUSÃO 

MARALINE E SANDRA RAQUEL; RUFINO KLUG (Orientador) 

O presente estudo procura relatar os benefícios da respiração nasal e as alterações causadas pelo 
rompimento de seu equilíbrio com uma respiração bucal, por exemplo, e sua influência com a 
má oclusão. Realizando-se a revisão de literatura observou-se a importância de tal estudo na 
região por se fazer necessário o conhecimento do cirurgião-dentista quanto ao diagnóstico, 
tratamento e medidas preventivas nestes pacientes, procurando orientar o profissional a 
trabalhar de maneira conjunta a outros profissionais para melhores resultados devido às várias 
causas da substituição do padrão respiratório habitual, necessitando reconhecer a real causa do 
distúrbio e eliminá-lo antes ou em conjunto com o tratamento odontológico. Assim, objetivamos 
dar ao cirurgião-dentista generalista subsídios para entender as alterações provocadas pela 
respiração bucal bem como instruí-lo na sequencia adequada do tratamento destas alterações. 

Palavras-chave: Cirurgião-Dentista. Má Oclusão. Respiração Bucal. 
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ODO 

PTI: PRÓTESE TOTAL IMEDIATA 

ZULLIAS PARENTE AMOURY JÚNIOR; GUILHERME COÊLHO DOS SANTOS; 
LISLIANE NARA ROSSI LEANDRO (Orientador) 

Abordamos variados assuntos de importância da PTI, como indicações e contra-indicações, 
técnica de moldagem, vantagens e desvantagens, classificações, além de avaliar tanto a peça 
protética quanto o paciente. A terapêutica com PTI oferece a manutenção da estética do 
paciente logo após a retirada dos últimos dentes, fato que traz enorme conforto psicológico ao 
indivíduo, possibilitando convívio social normal; prevenção do colapso da musculatura facial; 
melhor cicatrização e melhor pós-operatório e manutenção da dimensão vertical de oclusão. 
Apesar da PTI se apresentar como alternativa eficaz para tratamento de casos terminais se for 
possível manter alguns dentes, principalmente na mandíbula (onde a perda óssea em altura é 
maior), deve-se dar preferência a outras formas de resolução do caso. Nos pacientes em que for 
possível a manutenção de dentes que suportem um aparelho protético removível, ainda que 
extenso este deva ser escolhido, uma vez que, se comparado a PTI, tem a reabsorção óssea 
reduzida a menos da metade e, consequentemente, proporciona menores alterações oclusais em 
curto prazo. Se lembrarmos de que a saúde, por definição, não é apenas o bem-estar físico, mas 
também o psíquico e o social verificaram que as próteses de “dentaduras completas”, realmente 
reabilitam a boca do ser humano, auxiliando a recomposição do sistema estomatognático, o 
bem-estar psíquico e social. 

Palavras-chave: Dentadura Completas. Prótese Imediata. PTI. 
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ODO 

ERUPÇÃO EM DENTES PERMANENTES: INCISIVOS CENTRAIS            
E PRIMEIROS MOLARES 

ELIANE FIRMINA DA SILVA; ANDREA THAYANE SANTANA DE MELO; MARIA 
LIBRADA GODOY SILVEIRA (Orientador) 

A erupção dentária compreende uma série de eventos que culmina com aparecimento da coroa 
dentária no rebordo gengival. Durante a erupção, o dente migra da sua posição intraóssea na 
maxila e mandíbula até sua posição funcional, ou seja, até entrar em oclusão. Este processo 
representa parte do crescimento e desenvolvimento infantil e a cronologia, sequência de 
erupção, é um indicador de uma série de ocorrências biológicas influenciada por fatores 
genéticos e ambientais. O primeiro dente da dentição permanente a erupcionar geralmente é o 
primeiro molar inferior, que irrompe na boca por volta de seis anos de idade, no espaço 
posterior aos decíduos, conseguindo pelo crescimento contínuo da mandíbula em tamanho, e 
aproximadamente três anos após sua erupção, a risogênese se completa. Devido à importância 
da completa assistência odontológica, nessa fase complexa de transição dentária, buscou-se 
realizar um levantamento bibliográfico sobre a erupção dos incisivos centrais e primeiros 
molares permanentes. Não há nenhuma implicação clínica, se a sequência de erupção for 
incisivo central, primeiro molar ou primeiro molar e incisivo central. 

Palavras-chave: Cavidade Bucal. Dentição. Erupção. 
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ODO 

HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA CERVICAL 

DAYSE TATYELE RAMALHO SILVA; ELOINA MONTEIRO DA SILVA;                              
LUZIA HELENA SILVA CUNHA (Orientador) 

A hipersensibilidade dentinária é caracterizada por dor de curta duração, aguda e súbita, 
sugerida pela exposição dentinária em resposta a um estímulo, seja ele mecânico, térmico, 
químico ou osmótico, é transmitido da dentina para a polpa e é mais bem explicado pela “Teoria 
Hidrodinâmica”, em que a estimulação dolorosa é transmitida pelo rápido deslocamento do 
fluido dentro dos túbulos dentinários, ativando os nervos desta polpa e provocando a dor. Esse 
trabalho tem por objetivo conhecer a etiologia da hipersensibilidade dentinária cervical, bem 
como os fatores que identificam essa condição clínica e apresentar terapêuticas existentes para 
essa sintomatologia dolorosa. A etiologia é multifatorial, podendo levar à exposição dos túbulos 
dentinários: tratamento periodontal; trauma de escovação; atrição; abrasão; erosão; recessão 
gengival; estímulos mecânicos; térmicos, químicos e osmóticos, entre outros. A identificação e 
a remoção dos fatores etiológicos serão essenciais no sucesso do tratamento da 
hipersensibilidade dentinária, para obliteração dos túbulos dentinários, tendo-se como resultado 
a efetiva redução do movimento do fluido dentro dos mesmos e a diminuição da dor. Diversas 
formas de tratamento encontram-se disponíveis no mercado, dentre as quais podem ser citadas: 
substâncias de uso tópico, cirurgias muco gengivais, terapias com laser e tratamento 
endodôntico. Contudo, conhecer a etiologia e os tratamentos disponíveis da hipersensibilidade 
dentinária torna-se fundamental para uma conduta clínica segura e eficaz. 

Palavras-chave: Etiologia. Hipersensibilidade Dentinária. Tratamento. 
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ODO 

CIRURGIA ORTOGNÁTICA: ASPECTOS GERAIS PARA O 
CIRURGIÃO DENTISTA 

TARCÍSIO DUARTE MOREIRA CARDOZO; MARCOS AGNELO DA SILVA; RUFINO 
JOSÉ KLUG (Orientador) 

A Cirurgia Ortognática é um procedimento cirúrgico que permite a correção das deformidades 
dentoesqueléticas da maxila e/ou mandíbula, levando os, para uma posição que possibilite ao 
paciente ter uma mordida adequada, uma face mais harmônica próximo aos padrões estéticos de 
beleza, além da respiração normal com via aérea pérvia, com a ATM (articulação 
têmporo-mandibular) e saúde periodontal saudável. É considerada como uma cirurgia funcional 
por buscar uma reabilitação global do paciente, na função mastigatória, fonatória, respiratória e 
da ATM, e também estética facial por motivos indissociáveis. O principal objetivo desta 
pesquisa foi citar os principais aspectos das cirurgias ortognáticas, para o cirurgião dentista 
clínico geral. A análise bibliográfica dos dados demonstrou como ocorrem as deformidades 
dento-faciais, e o planejamento adequado do tratamento, conforme a estrutura óssea. Assim, a 
cirurgia ortognática, é considerada como uma opção de tratamento das deformidades 
dentoesqueléticas severas, que possibilita a correção da deficiência funcional comprometida, 
modificando a estética no paciente. 

Palavras-chave: Cirurgia Ortognática. Deformidades Maxilares. Estruturas Dentofaciais. 



IX Jornada Científica do ITPAC 

206 

 

ODO 

TERAPIA FOTODINÂMICA ANTIMICROBIANA NA ODONTOLOGIA 

ARSENÍ LÁZARO FACUNDES; PATRÍCIA BARROS NEPOMUCENO; ANGÉLICA 
PEREIRA ROCHA OGATA. (Orientador) 

O laser é uma fonte luminosa capaz de emitir simultaneamente luz monocromática, coerente e 
colimada. Várias são as aplicações do laser na Odontologia, desde um simples diagnóstico de 
cárie há aplicação recente e promissora, o combate a microrganismos por meio da terapia 
fotodinâmica antimicrobianos. O objetivo desse trabalho é avaliar o uso da terapia fotodinâmica 
com ação antimicrobiana por meio de revisão de literatura. O laser baixa intensidade é seguro, 
de fácil manipulação promover atividade antimicrobiana quando associado a um corante foto 
sensibilizador. A utilização de laser capaz de matar microrganismos patogênicos surge como 
uma terapia auxiliar ao tratamento odontológico preventivo e restaurador. A terapia 
fotodinâmica antimicrobiana tem sido empregada na odontologia com diversas finalidades. 
Como por exemplo, redução do s. mutans, que está envolvido no desenvolvimento de lesões 
cariosas; na redução de cândida, relacionada ao desenvolvimento candidiase, estomatite 
protética; na redução de enterococcus faecalis, principal microrganismo relacionada às causas 
de insucessos na terapia endodôntica e na redução de microrganismos relacionados ao 
desenvolvimento de periimplantite Professores Licenciados Grande parte desses estudos se 
restringe a estudo invitro e em associação a tratamentos convencionais. Portanto é necessário 
mais estudos in vivo para definir parâmetros adequados ao emprego da PDT. 

Palavras-chave: Laser. Microrganismos. Terapia Fotodinâmica. 
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ODO 

DOENÇA PERIODONTAL NO PERÍODO GESTACIONAL: PARTO 
PREMATURO E BEBÊS DE BAIXO PESO 

EZILLEY DA SILVA ARAÚJO; FILLIPE DE SOUSA BARROS; IZAURA MARIA 
CRUVINEL ARAÚJO (Orientador) 

A prematuridade, considerada a principal causa de morbidade e mortalidade Peri natal, contribui 
com 50 a 70 por cento para a mortalidade neonatal. Associada ao baixo peso ao nascer constitui 
problema especial de interesse para a saúde pública. A doença periodontal tem como fator 
etiológico primário o biofilme dental, sendo agravada por fatores locais e sistêmicos. A 
gravidez agrava a inflamação no periodonto tornando a gengiva mais susceptível ao processo 
inflamatório. Mediadores químicos da inflamação podem atingir a corrente sanguínea entrar em 
contato com a bolsa amniótica e induzir o nascimento de bebês prematuros e de baixo peso. É 
importante que o cirurgião dentista avalie o padrão de higiene oral para a remoção, eliminação e 
controle rigoroso da placa bacteriana e desse modo evitar a instalação e a progressão da doença, 
mantendo a saúde periodontal. Este estudo teve como objetivo, realizar uma revisão 
bibliográfica sobre a doença periodontal em gestantes, verificando a associação desta condição 
com a prevalência de partos prematuros e bebês de baixo peso. 

Palavras-chave: Baixo Peso. Doença Periodontal. Parto Prematuro. 
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ODO 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS NO PRIMEIRO ATENDIMENTO                        
DA CRIANÇA 

LEONARDO DIAS MOTA; IARA PINHEIRO BARROS ANDRADE (Orientador) 

O trabalho visa apresentar a relevância da experiência profissional de odontologia no 
atendimento adequado e eficiente em crianças, considerando que as mesmas necessitam de 
atenção especial, metodologia de trabalho diferenciado, em virtude da insegurança, do medo e 
do incomodo sentido durante o período de tratamento, assim evidenciar que os materiais 
utilizados atualmente favorecem significativamente para que o atendimento seja realizado de 
forma prática, bem como as diversas opções de tratamento, devendo o profissional ter uma 
dinâmica de manuseá-los e buscar prender a atenção da criança, evidenciando a necessidade e 
os riscos da falta de uma higienização adequada e da falta do acompanhamento periódico ao 
dentista para evitar problemas futuros, apresentando-se como um amigo, uma pessoa capaz de 
auxiliá-lo, resolver problemas, considerando que uma criança que possui um atendimento 
inadequado no seu primeiro tratamento dentário, poderá ficar com traumas sérios para todo o 
decorrer da sua vida. 

Palavras-chave: Atendimento. Confiança. Criança. 
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ODO 

REABILITAÇÃO ORAL EM PACIENTES ONCOLÓGICOS 

ANA CAROLINY DAMACENO LUZ; SEBASTIÃO RODRIGUES COSTA;                            
ANELISE RIBEIRO PEIXOTO ALENCAR (Orientador) 

 
O papel do Cirurgião-Dentista frente ao tratamento oncológico, é atuar junto à equipe 
multiprofissional, participando do planejamento e tratamento de modo a prevenir, minimizar e 
controlar os danos bucais decorrentes do mesmo. Todos os pacientes oncológicos, independente 
do tipo e localização do câncer, devem receber tratamento odontológico prévio. Sendo 
prioritário o acompanhamento odontológico daqueles que serão submetidos à radioterapia em 
cabeça e pescoço, assim como a quimioterapia com drogas estomatotóxicas. É recomendada a 
realização de uma consulta odontológica prévia ao tratamento oncológico, seguida de 
acompanhamento do paciente, durante e após a terapia, de modo a reduzir o desconforto bucal 
decorrente do tratamento do câncer. Orientações sobre cuidados preventivos em saúde bucal 
devem ser fornecidas de forma contínua aos pacientes e familiares, sendo reforçadas a cada 
consulta. A permanência do paciente, sob supervisão do Cirurgião-Dentista, pré, trans e 
pós-tratamento oncológico, diminuem o desconforto físico, o número e/ou tempo de internações 
hospitalares, contribui para a diminuição dos custos e conclusão do tratamento sem 
interrupções, assim como para a melhor qualidade de vida do paciente 

Palavras-chave: Câncer. Paciente Oncológico. Saúde Bucal. 
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ODO 

ODONTOLOGIA NA MELHOR IDADE 

ELISTÂNEA DE OLIVEIRA SILVA; WANESSA OLIVEIRA DA SILVA TORRES;              
MARIA LUIZA SEARA (Orientador) 

Odontogeriatria é uma especialidade da Odontologia que cuida da saúde bucal de idosos, 
prevenindo e tratando os problemas comuns a essa faixa etária. Trata-se de uma nova 
especialidade odontológica. Por virem de uma época em que não havia a devida conscientização 
sobre tratamento bucal, a maior parte dos idosos de hoje não desenvolveu interesse pela questão 
da saúde oral. Verificamos nas últimas décadas um declínio nas taxas de natalidade e um 
aumento na perspectiva de vida, com lógico crescimento da população idosa, graças ao 
desenvolvimento da ciência e de novas tecnologias, que tem como objetivo a melhora na 
qualidade de vida. O presente trabalho de revisão bibliográfica tem como objetivo principal 
conscientizar o cirurgião-dentista sobre a necessidade de um tratamento diferenciado para o 
paciente idoso, bem como relembrar alguns aspectos que envolvam sua saúde bucal. E quanto 
mais longa a vida média da população, mais importante se torna o conceito de qualidade de 
vida, e a saúde bucal tem um papel relevante nisso. Saúde bucal comprometida pode afetar o 
nível nutricional e o bem-estar físico e mental e diminuir o prazer de uma vida social ativa. 
Envelhecer e manter a qualidade de vida, com saúde geral e bucal, é metas a serem alcançados 
neste século. Portanto, cuidar do idoso representará a manutenção e o refinamento da qualidade 
de vida deles é um grande aprendizado para o envelhecimento. 

Palavras-chave:  Odontogeriatria. Cirurgião-Dentista. Saúde. 
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ODO 

CÁRIE DO TIPO MAMADEIRA E PROMOÇÃO DE SAÚDE             
NA INFÂNCIA 

ALDO AYRES COSTA FILHO; DIERK ANDRE SIQUEIRA GAMA; TELMA FLORENÇA 
FERREIRA FIUZA (Orientador) 

A cárie dental é a doença predominante na infância, é um marcador primário para a saúde oral 
da criança. A cárie de mamadeira é um tipo de destruição dental que afeta a dentição decídua 
em crianças de 0 a 4 anos, e está associada ao consumo de líquidos açucarados como 
mamadeiras adocicadas noturnas. O tratamento para esse tipo de lesão cariosa depende, entre 
outros fatores, do grau de destruição dentária e da cooperação da criança, pais e/ou 
responsáveis. Sendo o ideal iniciar a prevenção com orientação e educação em saúde à gestante 
estendendo-se também a odontologia voltada para os bebês. O Cirurgião Dentista desempenha 
um papel primordial nesta promoção de saúde, porém o ideal seria a inter-relação pediatra e 
odontopediatra ou equipe interdisciplinar neste desenvolvimento de promoção de saúde 
educacional, fazendo da orientação uma forma de hábito de higiene oral adequada, que 
acompanhará a criança por toda sua vida. 

Palavras-chave: Cárie. Criança. Mamadeira. 



IX Jornada Científica do ITPAC 

212 

 

ODO 

TERAPIA FOTODINÂMICA NA REDUÇÃO DOS 
MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS DA SUPERFÍCIE DENTAL 

POLLYANA ZANINI SOARES; LUZIA HELENA SILVA CUNHA (Orientador) 

A ação antimicrobiana dos lasers de baixa potência só começou a ser efetivamente estudada na 
última década, quando a terapia fotodinâmica inicialmente idealizada para o tratamento do 
câncer foi trazida para a odontologia. A transferência de energia do foto sensibilizador ativado 
para o  oxigênio  disponível  resulta  na  formação  de  espécies  tóxicas de  oxigênio,  
conhecido  como  oxigênio singleto e radicais livres. Estes são espécimes químicos altamente 
reativos que danificam proteínas, lipídeo, ácidas nucléicas e outros componentes celulares 
microbianos. O foto sensibilizador interage com os microorganismos e depois a luz entra em 
ação, matando-o, É, portanto uma terapia odontológica preventiva e restauradora. Objetiva-se 
com o estudo apresentar revisão de literatura, para relatar o uso da Terapia fotodinâmica na 
redução dos microorganismos patogênicos da superfície dental. Conclui-se que a terapia 
Fotodinâmica é de fácil aplicação, rápido, indolor, não-agressivo ao organismo e de custo 
moderado, sendo um eficiente método de redução bacteriana, atuando de forma efetiva na 
intervenção de lesões cariosas e doenças periodontais, auxiliando no tratamento de infecções na 
cavidade oral. 

Palavras-chave: Fotodinâmica. Lazer. Microorganismos. 
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ODO 

A CONSEQUENCIA DO TABAGISMO NA SAÚDE ORAL 

ANA LAURA RODRIGUES NOLETO SILVA; PRISCILLA DE KÁSSIA SILVA BRITO; 
MARIA LUIZA SEARA (Orientador) 

Além de ser prejudicial à saúde geral, o tabagismo também compromete a saúde bucal. Toda 
forma de uso de tabaco é comprovadamente prejudicial à saúde do homem e especialmente da 
boca. A maioria das pesquisas encontradas na literatura é relacionada ao uso de tabaco na forma 
de cigarros. Está comprovado que fumar reduz o tempo de vida, resulta em vaso constrição 
periféricas, consequentemente, em prejuízo à cicatrização de feridas na boca. Fumantes 
geralmente apresentam mais placa do que não-fumantes, mas isso pode estar relacionado à má 
higiene bucal. Não há fortes evidências do efeito do tabagismo na incidência de cárie dental. 
Devido às implicações do tabagismo na saúde em longo prazo, tanto na saúde geral como na 
saúde bucal, os profissionais de odontologia têm por obrigação estimular seus pacientes a 
pararem de fumar. Intervenções dos profissionais da saúde contra o hábito de fumar apresentam 
bom custo-benefício devido à prevenção de doenças relacionadas ao cigarro. A falta de 
conhecimento sobre como ajudar o paciente a parar de fumar e a falta de tempo. Outros 
empecilhos compreendem a ideia de que a intervenção contra o tabagismo não apresenta 
grandes perspectivas de sucesso e não é da responsabilidade dos profissionais. A finalidade 
deste trabalho é esclarecer os profissionais de odontologia que possui oportunidades valiosas 
durante os exames bucais de rotina para influenciar nos hábitos de fumar. O uso crônico de 
tabaco é considerado um fator de risco para uma série de doenças oral. 

Palavras-chave: Cirurgioes Dentistas. Saúde Bucal. Tabagismo. 
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ODO 

CLAREAMENTO DENTAL EM DENTES VITAIS 

ISABELA ALEXANDRE LIMA E SILVA; SUSANNE ROCHA DE CARVALHO;                     
LUZIA HELENA CUNHA SILVA (Orientador) 

O anseio de grande parte da população pela a aparência e um novo padrão estético é 
representado por dentes brancos, bem contornados e corretamente alinhados. Este trabalho tem 
como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre a modalidade de clareamento de dentes 
vitais em consultório. É de suma importância que o profissional saiba diagnosticar as causas das 
alterações cromáticas, e o tempo das mesmas, pois dependendo da etiologia o prognóstico será 
favorável ou desfavorável no sucesso do clareamento. Umas das técnicas mais utilizadas são as 
realizadas em consultório, com o peróxido de hidrogênio a 35% com o auxílio de fontes de luz. 
Apesar das suas limitações, especialmente no que se refere à visualização dos resultados 
imediatos, e a manutenção dos resultados em longo prazo, o clareamento dental ainda é uma 
alternativa viável de tratamento estético na restauração da cor de dentes escurecidos ou 
manchados, principalmente quando realizado de acordo como o protocolo clínico adequado. 

Palavras-chave: Clareamento Dental. Estético. Sorriso. 
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ODO 

HIPNOSE COMO AUXILIAR TERAPÊUTICO NA ODONTOLOGIA 

ELIANE CARNEIRO DA SILVA; TATIANY NARCISO OLIVEIRA; CARLOS SIDNEY 
SILVEIRA (Orientador) 

A prática da hipnose, seus métodos e técnicas propiciam o aumento da eficácia terapêutica em 
todas as especialidades da Odontologia, não necessita de recursos adicionais como 
medicamentos ou instrumentos e pode ser empregue no ambiente clínico, respeitando o limite 
de atuação do campo profissional do cirurgião-dentista. Evolui como ciência, mas a prática 
diminuiu com a descoberta dos anestésicos inalantes. O termo hipnodontia, é utilizado na 
prática odontológica, implantada como estudo acadêmico em 1948, com a criação de uma 
cadeira de hipnodontia na Faculdade de Odontologia de Concórdia, em Moorbead, sendo 
reconhecida para cirurgiões-dentistas desde 1955, por iniciativa da ABO. O Conselho Federal 
de Odontologia reconhece e autoriza o uso da hipnose no exercício da profissão, pelo decreto lei 
nº 5.081; artigo 6º, item quatro, legalizado em 24/08/1966. A hipnodontia melhora as reações 
psicofísicas, próprias do ambiente do gabinete dentário, em pacientes que tenham horror a 
agulhas, a brocas, barulho produzido pelo maquinário odontológico, sendo indicada para 
modificar comportamentos dos pacientes no consultório. Objetiva-se com o estudo relatar a 
aplicação do método hipnótico (hipnodontia) como auxiliar no atendimento clínico em 
consultório odontológico. Concluí-se que o Cirurgião-Dentista deve contribuir para 
desmistificação da técnica hipnótica, através dos achados científicos e evidenciando a sua 
aplicabilidade e contribuição na prática clínica, o que sempre possibilita e facilita a descoberta 
de novos caminhos, a quebra de padrões de sentimentos, a transformação de comportamentos 
indesejáveis em tratamentos diversos, além do controle da dor e auxiliar terapêutico. 
 

Palavras-chave: Desmistificação. Hipnodontia. Hipnose. 
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ODO 

EROSÃO DENTAL 

KARINNE OLIVEIRA SILVA; LARICE PARRIÃO BARROS; JOSÉ FERREIRA DE 
MENEZES FILHO (Orientador) 

A erosão é a perda da estrutura química do dente devido à dissolução por ácidos que não são de 
origem bacteriana, é ocasionada por ácidos que podem ter origem intrínseca, extrínseca ou 
idiopática, provocando a perda irreversível de tecido mineralizado e hipersensibilidade 
dentinária. O consumo frequente de alimentos e bebidas com grande conteúdo ácido é a causa 
mais comum de erosão dentária. Manter ou reter alimentos e bebidas ácidas na boca prolonga a 
exposição dos dentes ao ácido, aumentando assim o risco de erosão. A dieta, e o modo como 
alimentos e bebidas ácidas são consumidos, é a causa mais provável de erosão dentária. 
Entretanto, ela também pode resultar da presença de ácidos gástricos na boca, por exemplo, 
como consequência de bulimia (vômitos) ou indigestão (regurgitação / refluxo gástrico). A 
erosão oriunda de fontes extrínsecas está relacionada a hábitos alimentares e estilo de vida, as 
causas intrínsecas podem ser provocadas por doenças sistêmicas, o que faz do cirurgião-dentista 
profissional decisivo no diagnóstico dessas alterações. As consequências da erosão são: 
hipersensibilidade dentinária, exposição pulpar, diastemas, bordas incisais finas ou fraturadas, 
perda de dimensão vertical, proeminência das restaurações de amálgama, pseudomordida aberta 
e comprometimento estético. O diagnóstico precoce acompanhado do aconselhamento da dieta e 
o monitoramento ajudam a tratar de forma bem sucedida e prevenir a progressão da erosão 
dentária. No entanto, nos estágios avançados da erosão dentária pode haver necessidade de um 
tratamento caro e complicado para restaurar a forma e função normal do dente. 

Palavras-chave: Dieta. Erosão Dental. Hipersensibilidade Dentinária. 
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ODO 

FRENECTOMIA LINGUAL EM CRIANÇA: INDICAÇÃO E TÉCNICA 

BRUNA DOS SANTOS TEIXEIRA; MILENA MOURA DIAS; ALLINE JESUÍNO DE 
OLIVEIRA (Orientador) 

A língua possui função importante no transporte de alimentos e na deglutição, bem como papel 
essencial na articulação das palavras, influenciando na posição dos dentes, nos arcos dentários e 
na amamentação. A frenectomia lingual é uma técnica cirúrgica utilizada quando o paciente é 
portador de anquiloglossia (língua presa), que é uma anomalia oral congênita caracterizada por 
freio lingual curto, inserção lingual do músculo genioglosso excessivamente espesso, ou ainda, 
o que é mais comum, pela associação de ambos. O objetivo do presente trabalho foi realizar 
uma revisão bibliográfica de literatura, enfatizando as indicações da frenectomia lingual em 
crianças e as várias técnicas e métodos utilizados. Esta técnica é indicada em todos os casos 
onde o freio lingual impede os movimentos da língua de tal forma que possa comprometer sua 
correta função. A liberação cirúrgica do freio lingual, quando criteriosamente indicada, 
promove melhora dessa função. Vários tratamentos são sugeridos para a anquiloglossia, desde 
os métodos cirúrgicos sem anestesias até o outro extremo, o de nunca tratá-la. Dentre os 
métodos cirúrgicos, as técnicas anestésicas utilizadas são: a anestesia por bloqueio bilateral da 
mandíbula e uma complementar terminal infiltrativa ao redor do freio lingual e a técnica 
utilizando anestesia tópica, seja ela oftálmica ou através de anestésico tópico em gel ou pomada. 
Conclui-se que o diagnóstico da anquiloglossia em criança deve ser multiprofissional (pediatra, 
fonoaudiólogo, otorrinolaringologista e odontopediatra) e que quando seguido corretamente, 
aliado a oportunidade e necessidade cirúrgica executada adequadamente, contribuem para o 
bom desenvolvimento não só bucal como também geral da criança. 

Palavras-chave: Anquiloglossia. Freio Lingual. Frenectomia Lingual. 
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ODO 

ODONTOLOGIA FORENSE: MÉTODOS PERICIAIS CIENTÍFICOS 

ROGÉRIO ALVES DE SOUSA E WILLAS PAZ DE SOUSA; CARLOS SIDNEY SILVEIRA 
(Orientador) 

A Odontologia Legal, também conhecida como Odontologia Forense (termo que será utilizado 
neste estudo) trás grandes avanços que viabilizam as investigações periciais para desvendar 
muitos crimes, utilizando-se de análises específicas de peculiaridade morfológica da dentição
humana seja através de arcada dentada, de próteses fixas ou móveis em mordeduras, análise de 
DNA, de saliva, radiografias, fotografias e análises de documentação odontológica. A proposta 
é revisionar, através de literatura específica, a importância da Odontologia Forense na utilização
de métodos periciais para a elucidação de crimes através da identificação humana. Porém apesar 
desses métodos serem eficientes, o odontoperito, deve focar sua atenção nos aspectos 
qualitativos presentes nas informações obtidas, pois a conclusão quanto ao estabelecimento da 
identidade e a obtenção da quantidade de pontos convergentes dependem fundamentalmente da 
qualidade do material a ser 
Periciado. 

Palavras-chave: Identificação Humana. Métodos Periciais. Odontologia Forense. 
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ODO 

ABORDAGEM ODONTOLÓGICA AOS PACIENTES HEMOFÍLICOS 

KAMILLA VELOZO BORGES; SHINAIRY CRISTINA OLIVEIRA NORONHA; TELMA 
FLORENÇA FERREIRA FIUZA (Orientador) 

Decorrente de uma desordem no mecanismo de coagulação do sangue, a hemofilia é uma 
doença hemorrágica grave genético-hereditária de caráter recessivo, classificada em dois tipos: 
Hemofilia A, conhecida como Clássica, que se caracteriza pela deficiência do Fator VIII de 
coagulação, e a Hemofilia B, conhecida como Fator Christmas, caracterizada pela deficiência 
do Fator IX. Uma boa anamnese, associada a um bom exame físico e bucal podem ajudar na 
detecção dessa patologia para que seja realizado o tratamento odontológico. O cirurgião dentista 
deve esta preparada para oferecer o tratamento adequado, o qual depende da severidade da 
doença e do tipo de procedimento a ser realizado, a fim de minimizar os riscos de sangramento 
e outras complicações. O hematologista deve ser consultado sempre que qualquer tratamento 
invasivo for planejado. Neste estudo, foram abordados dados históricos, etiologia, 
transmissibilidade, tratamento, sendo necessário o conhecimento de medidas terapêuticas e de 
medicamentos hemostáticos para o controle da hemorragia. Além disso, é relatado sobre os 
riscos a que o hemofílico está sujeito e as complicações que podem ocorrer durante um 
tratamento odontológico e o protocolo correto para realização dos procedimentos. 

Palavras-chave: Hemofilia. Hemofílico. Odontologia. 
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ODO 

INDICAÇÕES E CONTRA-INDICAÇÕES DOS ANESTÉSICOS LOCAIS 
EM CIRURGIA ORAL 

LAIANNY PEIXOTO DE SOUZA; TULIO DUARTE AZEVEDO; MARCELO BRESSAN 
CORRÊA (Orientador) 

Os anestésicos locais são drogas que, quando em contato com as fibras nervosas, bloqueiam 
temporariamente a condução dos impulsos. A grande vantagem de ordem prática dos 
anestésicos locais é o fato de sua ação ser totalmente reversível, determinando perda das 
sensações sem alteração do nível de consciência. Após o termino do efeito anestésico, há 
recuperação completa da função nervosa sem que se evidencie nenhum dano estrutural nas 
células ou nas fibras nervosas. O cirurgião dentista deve ter em seu consultório, pelo menos, 
dois tipos de soluções anestésicas locais, de média e longa duração de ação. Em situações que 
requerem uma anestesia local de curta duração ou em que há contraindicação absoluta ao uso de 
vasoconstritores, podem ser escolhidas a mepvacaína 3% sem vasoconstritor, que promove uma 
anestesia pulpar de até 40 minutos de duração, reduzindo o tempo em que o paciente permanece 
anestesiado após a intervenção. 

Palavras-chave: Anestésico. Local. Odontologia. 
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PED 

AUTOBIOGRAFIA DIGITAL: AUXILIANDO A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA E A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

ISINETE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA SARAIVA; VANDECÍ CARMO DUARTE; 
MARCIA MARIA SAVOINE (Orientador) 

O presente trabalho aborda a relação entre o editor de apresentações gráficas e a Educação, 
especificando exemplo de utilização do aplicativo na sala de aula; cuja finalidade consiste em 
demonstrar os recursos do aplicativo como facilitador da aprendizagem, através da construção 
de uma autobiografia digital e a relação entre as disciplinas de português e geografia, 
promovendo assim, a interdisciplinaridade entre os conteúdos estabelecidos na execução da 
atividade dos educandos do 4º ano do ensino fundamental. Enfatiza-se que através da vivência e 
das experiências de acesso ao computador e aos programas disponibilizados o aluno e professor 
se integrará com os recursos tecnológicos, que vem se tornando um desafio no ramo 
educacional, pois, o computador é uma ferramenta necessária na era da informação. O professor 
sem dúvidas deverá fazer uso dessa ferramenta no seu fazer pedagógico. 

Palavras-chave: Autobiografia Digital. Interdisciplinaridade. Tecnologia. 
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PED 

DESENVOLVENDO A IDENTIDADE HISTÓRICA ATRAVÉS                           
DA TECNOLOGIA 

GERCIVANE BARBOSA DE OLIVEIRA; DEBORAH FRANCO VALADARES MARINHO; 
MÁRCIA MARIA SAVOINE (Orientador) 

O presente trabalho tem como objetivo contribuir para o conhecimento sobre a importância das 
novas tecnologias em específico a Microsoft Excel® no processo de ensino-aprendizagem na 
prática pedagógica. Para o entendimento desse processo utiliza-se o desenvolvimento do projeto 
identidade histórica de alunos do 5º ano do ensino fundamental. O projeto busca uma reflexão 
sobre quais relações existem entre a história pessoal de cada indivíduo e os acontecimentos 
históricos ocorridos em sociedade. Os educando deverão construir uma linha do tempo 
utilizando os diversos recursos que o editor de planilhas oferece. A construção será feita da 
maneira que os alunos escolham as células na horizontal e vertical, utilizando linhas, retângulos; 
ou seja, qualquer recurso disponibilizado pela planilha eletrônica. Na linha do tempo deverá 
conter inicialmente os anos de 2002 a 2012 e as descrições dos acontecimentos que marcarão as 
vidas dos educandos nos anos referidos. O resultado do trabalho realizado aponta para a 
reflexão sobre as aprendizagens que a utilização da ferramenta Microsoft Excel® pode 
proporcionar nas disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa e História. 

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem. Identidade. Novas Tecnologias. 
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PED 

O JOGO DIDÁTICO E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO ENSINO DE 
QUÍMICA: RELATO DE UMA ATIVIDADE 

LUCAS FELIPE REIS DE SOUSA; ELIANE GOMES ARAÚJO;                                             
VIVIANE DE ALMEIDA LIMA (Orientador) 

Uma questão que vem sendo debatida no ambiente Escolar se refere ao Ensino de Química por 
meio de atividades experimentais. Este trabalho aborda a utilização de jogo ludo-didático na 
sala de aula. Com essa perspectiva o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência 
de Química- PIBID da Universidade Federal do Tocantins, numa oficina realizada com alunos 
do 2° ano do Ensino Médio do Centro de Ensino Médio Benjamim José de Almeida, 
desenvolveu um jogo lúdico, demonstrando ser possível, fazer o uso dessas atividades em sala. 
No Primeiro momento foi feito uma breve introdução ao assunto abordado (Termoquímica), 
mostrando seus aspectos químicos que se fazem presente no cotidiano dos alunos. Logo em 
seguida a sala foi dividida em dois grupos, contendo dezoito pessoas cada, utilizando os 
seguintes materiais: cartas confeccionadas com papel cartão, trilha feita de E.V.A, dado, o jogo 
era formado por 70 questões. Na sequência falamos das regras básicas do jogo, sendo as 
seguintes: Cada grupo teria trinta segundos para responder as perguntas, não era permitido dá 
palpites no ato das respostas e o grupo que não obedecessem às regras perderia dez pontos. 
Iniciamos com o membro de cada grupo, em que lançou o dado para saber a respectiva casa que 
ele deveria andar e consequentemente marcar sua pontuação. Perante esse trabalho, foi possível 
fazer uma ampla discussão a respeito do assunto abordado, levando em consideração as 
respostas obtidas durante o jogo. Os resultados mostram o quanto essas atividades têm 
proporcionado respostas positivas. 

Palavras-chave: Aprendizagem Química. Jogos Lúdicos. Química. 
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PED 

A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

DIÔGO JANUÁRIO DA COSTA NETO; GEANE BRIZZOLA DOS SANTOS (Orientador) 

A avaliação é um mecanismo que possibilita a verificação da aprendizagem no ensino, tendo a 
escola o importante papel na formação social dos indivíduos. Além de ter a responsabilidade de 
ensinar e de ao mesmo tempo avaliar o que se foi aprendido pelos alunos, cabe ao professor 
estar apto a selecionar práticas docentes cabíveis à realidade social de cada individuo. De 
acordo com Felipe da Silva (2010) a prática docente por ser entendida inacabada e contingente é 
tomada como objeto de investigação, de indagação, exigindo do professor uma postura 
reflexiva. Assim, a sala de aula é o laboratório dos que ensinam e dos que aprendem. A prática 
pedagógica, ao ser objeto de pesquisa e de reflexão, torna-se práxis transformadora de si mesma 
e do meio que a circunda. Este trabalho tem por objetivo analisar relatos sobre a avaliação da 
aprendizagem no Colégio Estadual Jardim Paulista observada por bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e identificar as formas de avaliação 
utilizadas pelos professores na disciplina de Ciências. De acordo com os relatos analisados, foi 
possível identificar que a metodologia de avaliação mais utilizada pela maioria dos professores 
da disciplina é a diagnóstica, que através de seminários e leituras de livros são detectadas as 
deficiências e habilidades dos alunos e a reguladora, utilizando-se de um caderno especifico são 
anotados os nomes dos alunos que apresentam mau comportamento para informar aos pais. 
Conclui-se que as metodologias utilizadas para avaliação possibilitam avaliar tanto o 
conhecimento como a formação social. 

Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem. Ciências. Práticas Docentes. 
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PED 

CONSIDERAÇÕES SOBRE AQUECIMENTO GLOBAL – PERCEPÇÕES 
ATUAIS E FUTURAS 

SAULO BORGES DE AZEVEDO; WAGNER DOS SANTOS MARIANO (Orientador) 

Objetivou-se traçar um levantamento bibliográfico com informações atuais sobre o tema meio 
ambiente, trazendo a tona uma discussão ambiental e assim promover a sensibilização da 
comunidade acadêmica para os problemas que estimula o efeito estufa e o aquecimento global.  
Aquecimento global é um fenômeno climático, em que há um aumento na temperatura média da 
Terra. Dados relatados no Intergovernamental Panel on Clima te Chang (IPCC) de 2007, 
mostra que os principais responsáveis pelo ritmo do aquecimento global vigente são: o aumento 
de gases do efeito estufa (...), onde exercem a função de estabilizar a temperatura da terra, ou 
seja, não deixá-la muito fria e emissão de clorofluorcarbono que, sobe luz ultravioleta solar, 
libera cloro que reage e elimina o ozônio da atmosfera. Relatos da literatura revelam que até o 
final deste século XXI haverá um aumento de até quatro graus na temperatura, trazendo 
diversas consequências, uma delas é a elevação do nível do mar, que poderá chegar á 60 cm, 
devido ao derretimento das calotas polares, ocasionando perda de biodiversidade aquática e 
terrestre. Concluímos que este problema ambiental abrange setores políticos, econômicos e 
principalmente sócio educacional para a humanidade, sendo necessárias práticas educativas de 
ensino sobre a reflexão dos causadores, efeitos e minimização dos danos ecológicos. 

Palavras-chave: Aquecimento Global. Meio Ambiente. Sensibilização Ambiental. 
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PED 

A UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR NO ENSINO SUPERIOR: 
REPENSANDO A PRÁTICA DOCENTE 

LARISSA JÁCOME BARROS SILVESTRE 

O crescente uso e a consequente dependência de recursos tecnológicos dão sinais de que um 
número bastante expressivo de pessoas, instituições, organizações em todo o mundo presenciam 
uma revolução digital. Assim como nos campos da saúde, política, economia, a educação 
também deve ser protagonista e não simplesmente coadjuvante de uma tendência, na qual o 
conhecimento sobre informática é fator decisivo. A utilização de computadores nas escolas tem 
sido palco de discussões há várias décadas. Seria necessário então, repensar a educação, uma 
vez que o computador representaria algo novo, desafiador. O que o computador representaria 
para a educação? Seria necessário refletir sobre as práticas pedagógicas? O professor do ensino 
superior está preparado para utilizá-lo de forma a alavancar a aprendizagem do aluno? Essa 
pesquisa visa refletir e em alguns momentos responder a alguns desses questionamentos. O 
objetivo principal da educação é a aprendizagem do aluno, porém, ensinar nem sempre significa 
que o aluno aprendeu. Trata-se de um uma revisão bibliográfica a cerca da utilização do 
computador no ensino superior. O professor deverá ter uma postura crítica, reflexiva, 
instigadora, analisar suas práticas pedagógicas, criando situações de aprendizagem que induzam 
o aluno à construção do seu próprio conhecimento. Seu papel será então de mediador, 
facilitador do aprendizado, como numa via de mão dupla. O uso do computador não garante a 
aprendizagem, mas quando bem empregado pode ser o catalisador nesse processo. Usar o 
computador com essa finalidade requer a análise minuciosa do que significa ensino e 
aprendizagem, isto é, implica repensar a prática docente. 

Palavras-chave: Computador. Docente. Ensino Superior. 
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PED 

O ENTORNO DA RODOVIA BELÉM-BRASÍLIA EM ARAGUAÍNA                
NO SÉCULO XXI 

REGES SODRÉ DA LUZ SILVA DIAS; ELISEU PEREIRA DE BRITO (Orientador) 

Está pesquisa teve por objetivo analisar o entorno da rodovia Belém-Brasília no perímetro 
urbano de Araguaína-TO. Buscamos igualmente demonstrar através da categoria território, qual 
a importância para a cidade no tocante a econômica, do entorno da rodovia. Nosso trabalho está 
respaldado em autores que tratam do tema em estudo como: Aquino (2002), Gaspar (2002), 
Valverde e Dias (1967), Sousa (2002), Haesbaert (2006), Santos (2008), Corrêa (1989) e 
(2003), Villaça (2001). Realizamos também pesquisas empíricas no local de estudo a fim de 
coletar dados para respaldar o discurso teórico. A construção da rodovia Belém-Brasília foi um 
divisor de águas na história espaço/temporal da cidade de Araguaína, a partir de sua construção 
a cidade passou a crescer continuamente e, no final do século XX se estruturou como um pólo 
econômico na região Norte do Estado do Tocantins. Hoje, o entorno da rodovia comporta um 
território altamente flexível, baseado na prestação de serviços especializados, tanto no 
seguimento do agronegócio como no de rodantes. Entendemos que ali estão situados os pontos 
comerciais que dão suporte para que Araguaína seja um centro de gestão do território a partir da 
produção/distribuição de produtos terciários.  
 

Palavras-chave: Araguaína. Belém-Brasília. Território. 
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PED 

BULLYING, ESSA BRINCADEIRA NÃO TEM GRAÇA! 

ANNY CHRYSTINNY MIRANDA VERAS; FLÁVIA DE ARAÚJO RODRIGUES; 
MARCIA MARIA SAVOINE (Orientador) 

O BULLYING é considerado uma questão social que traz transtornos mundiais e pode ocorrer 
em toda e qualquer escola e sociedade. É caracterizado como uma agressão física, verbal ou 
psicológica que acontece de forma individual ou em grupo, de maneira repetitiva e sem motivos 
aparentes. A prática do BULLYING ocorre com mais freqüência no âmbito escolar, onde a 
criança tem um maior convívio social. Todos os alunos de alguma forma estão envolvidos com 
o BULLYING direta ou indiretamente, ou seja, alguns praticam o ato, uns são alvos e outros 
são expectadores que se habituam a essa prática. Segundo estudos os meninos estão mais 
propícios a pratica do BULLYING. Acredita-se que o combate a este mal acontece através da 
conscientização de toda a sociedade. Neste sentido, este projeto visa ajudar a combater o 
BULLYING nas escolas, utilizando como ferramenta de apoio ao aprendizado o software 
MOVIE MAKER, visto que as tecnologias são consideradas ferramentas primordiais para a 
contextualização da teoria e da prática. 

Palavras-chave: Bullying. Sociedade. Tecnologia. 



IX Jornada Científica do ITPAC 

229 

 

PED 

CULTURA INDÍGENA DA TRIBO KRAHÔ-CANELA MOSTRADA 
ATRAVÉS DE UM OLHAR TECNOLÓGICO 

ALANA MARA FARIAS MACIEL; SUELY DIAS BRITO; MÁRCIA MARIA SAVOINE 
(Orientador) 

O presente trabalho objetiva relacionar o aplicativo editor de texto no processo ensino e 
aprendizagem, através da realização de um folder informativo com base em pesquisas e 
apreciação da cultura dos índios Krahô-Canela, dando ênfase nos seguintes áreas do 
conhecimento: português (leitura); matemática (formas geométricas); história (fatos, origens, 
territorialidade e modos de vida dos índios); ciências (plantas medicinais) e artes (tradição 
indígena, entre elas: danças e músicas); será abordada especificamente edição de textos e 
imagens. É importante ressaltar que além de adquirir conhecimentos sobre os índios 
Krahô-Canela, este trabalho também tem como objetivo fundamental, estimular a leitura e fazer 
a integração da tecnologia na educação, já que através dos recursos disponibilizados pelo 
computador e seus aplicativos o processo ensino e aprendizagem vem se tornando cada vez 
mais inovador, possibilitando ao aluno o estímulo na realização das atividades escolares, assim 
como do próprio professor. 

Palavras-chave: Cultura. Ensino-Aprendizagem. Krahô-Canela. 
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PED 

ESPÉCIES VEGETAIS MEDICINAIS COM CARACTERÍSTICAS 
TÓXICAS UTILIZADAS PELA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

ARAGUAÍNA 

BEATRIZ CARDOSO RORIZ; ROSELY DAS CHAGAS SILVA; CLAUDIA SCARELI DOS 
SANTOS (Orientador) 

No Brasil e em vários outros países, a intensificação dos trabalhos etnobotânicos leva ao 
conhecimento das espécies que são utilizadas, podendo servir como instrumento para delinear 
estratégias de utilização e conservação das espécies nativas e seus potenciais principalmente no 
que se diz respeito aquelas de uso medicinais, entretanto poucos são os estudos que avaliam o 
potencial tóxico presente em espécies utilizadas na medicina caseira. Este trabalho teve por 
objetivo identificar as plantas medicinais, com potencial tóxico, utilizadas pela população da 
cidade de Araguaína, TO. Foram aplicados questionários a 300 famílias, 30 casas por bairro, 
moradoras dos seguintes bairros: Cimba, Araguaína Sul, Setor Brasil, Neblina, Bairro São João, 
Tiúba, Patrocínio, Tecnorte, Noroeste e Eldorado. A análise dos resultados evidenciou que 60% 
dos entrevistados fazem uso habitualmente de plantas medicinais. Foram citadas 56 espécies 
distribuídas em 27 famílias botânica, sendo 19,64% correspondem a espécies medicinais com 
características tóxicas, a saber: Euphorbia tirucalli (Euphorbiaceae), Rosmarinus officinales e 
Ocimum basilicum (Lamiaceae), Ruta graveolens (Rutaceae), Aloe vera (Aloeaceae), 
Symphytum officinale e Heliotropium indicum (Boraginaceae), Carica papaya, (Caricaceae), 
Geissospermum sericeum (Simarubaceae), Phyllanthus niruri (Phyllanthaceae) e Punica 
granatum (Lythraceae). Não foi relatado nenhum caso de intoxicação por parte dos 
entrevistados. Com os resultados obtidos podemos afirmar que parte da população amostrada 
utiliza dessas espécies vegetais para tratamento de enfermidades, sem conhecimento adequado 
de suas características tóxicas. 

Palavras-chave: Euphorbia Tirucalli. Boraginaceae. Lamiaceae. 
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PED 

UMA PEQUENA ANÁLISE DAS DESIGUALDADES NA HISTÓRIA E 
NA ATUALIDADE EDUCACIONAL 

MIRIAM CONCEIÇÃO SOUZA; REGIS SODRÉ DA LUZ SILVA DIAS; LUIZ ROBERTO 
PEEL FURTADO DE OLIVEIRA (Orientador) 

Esta pesquisa teve por objetivo fazer uma análise histórica da educação para que se possa
entender a sua atualidade; no entanto, temos a consciência de que não foi feito uma revisão 
exaustiva, mas apenas uma síntese dos processos mais importantes. Este trabalho possui como 
respaldo teórico autores que tratam da temática em estudo como Aranha (2006), Freire (1967), 
Piletti (2000), Brandão (2007). Observou-se estudando a história da educação que ela sempre 
esteve ligada a interesses de uma minoria desde que deixou de ser igualitária nos primórdios. 
Portanto, diante disso pode-se fazer um questionamento inevitável: para quem a educação está 
direcionada na atualidade? Isso deve apontar para uma visão crítica da educação, a qual nos 
levará a entender melhor nosso papel enquanto educadores na sala de aula e na sociedade como 
um todo. A partir das leituras realizadas e uma análise empírica da realidade, entendemos que a 
resposta ao questionamento precedente se direciona para os donos do poder. Eles estudam nas 
melhores escolas de nosso país. Sendo assim, compreende-se de maneira incipiente, que a 
educação ainda está voltada para a classe médio-alta. Reconhece, todavia que nos últimos anos 
as classes menos favorecidas tem tido maior acesso a educação de qualidade, através de 
programas oferecidos pelo Governo Federal. 

Palavras-chave: Atualidade. Desigualdade . Educação. 
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PED 

OCORRÊNCIA DE ESPÉCIES VEGETAIS TÓXICAS EM 14 BAIRROS 
DA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO 

MIRNA BATISTA ARAÚJO; BEATRIZ CARDOSO RORIZ; ROSELY DAS CHAGAS 
SILVA; CLAUDIA SCARELI DOS SANTOS (Orientador) 

Neste trabalho apresentamos o censo das plantas tóxicas realizado nos bairros Centro, Jardim 
Filadélfia, Senador, Santa Helena, Vila Aliança, Raizal, Coimbra, Alaska, São João, Setor 
Oeste, Araguaína Sul, Jardim Esplanada e Patrocínio, da cidade de Araguaína, TO, onde foram 
amostradas 194 exemplares, pertencentes a seis espécies e três famílias botânicas: Caladium
bicolor e Dieffenbachia seguine (Araceae); Thevetia peruviana e Allamanda catartica 
(Apocynaceae), Jatropha gossypiifolia e Euphorbia milii (Euphorbiaceae). De forma geral, J. 
gossypiifolia foi a espécie com maior representatividade com 41,24%, e a menor foi  C. bicolor 
com 7,22% cada. No bairro São João verificou-se o maior número de exemplares seguidos pelos 
setores Araguaína Sul, Teresa Hilário, Jardim Filadélfia e Raizal, entretanto no setor Santa 
Helena foi registrado somente uma ocorrência. Foram amostradas a Praça das Bandeiras e praça 
Luis Orione, ambas localizadas na região central e a praça São João, localizada no setor São 
João; os demais bairros não apresentam praças. Somente a Praça Luis Orione apresentou plantas 
tóxicas da espécie C. bicolor, a qual apresenta potencial ornamental e são causadoras de 
intoxicações, por contato e/ou ingestão de parte da planta.  Com os resultados obtidos na 
presente pesquisa concluímos que a cidade de Araguaína apresenta plantas tóxicas utilizadas 
como ornamentais em suas vias públicas e que J. gossypiifolia é a espécie mais representativa e 
foi coletada em 92,85% dos bairros amostrados. 

Palavras-chave:  Treventia Peruviana. Jatropha Gossypiifolia. Tocantins. 
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PSI 

A INTERNET COMO NOVO DISPOSITIVO DE SUBJETIVAÇÃO: 
PERSPECTIVAS TEÓRICAS ATUAIS 

JULIO NELÇO FERREIRA DE SOUSA; ADRIANO MACHADO OLIVEIRA (Orientador) 

O presente trabalho versa sobre as incidências subjetivas da internet na juventude 
contemporânea. Em particular, os autores tiveram como objetivo analisar perspectivas 
latino-americanas e europeias que buscam compreender os atuais impactos da virtualidade e 
suas plataformas na forma como os sujeitos jovens têm vivenciado seus processos de construção 
de si. Para tanto, foi efetuada extensiva pesquisa bibliográfica a fim de verificar os principais 
sintomas desse processo, a partir, principalmente, dos posicionamentos teóricos de Paul Virilio, 
Sérgio Balardini e Manuela Castells. Como resultado, destaca-se entre os autores a questão do 
poder subjetivador da internet, o qual implica não somente em novos modelos de 
relacionamentos sociais, mas, igualmente, em um enfraquecimento dos laços sociais agora 
substituídos pelas “redes”. Estas últimas, pois, configura um vínculo flexível entre os 
internautas, algo bastante distinto das relações face a face, nas quais a revogabilidade dos laços 
não pode se der sem dissabores inevitáveis. Somando-se a isso, para esses autores já nos 
encontramos em um contexto de socialização digital, fato este que aponta para a construção de 
uma condição juvenil subjetivada a partir da tecnologia e já bastante distinta daquela vigente 
nas décadas de setenta e oitenta do século XX. Trata-se, portanto, de um processo irreversível, 
mas que, ao mesmo tempo, necessita de reflexões a fim de que possamos compreender os rumos 
desse processo e seus potenciais perigos 

Palavras-chave: Internet. Juventude. Subjetividade.  
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SIS 

A APLICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO       
DO CONHECIMENTO E DO CAPITAL INTELECTUAL                                

NAS ORGANIZAÇÕES 

FABÍOLA FERNANDES ARAÚJO; CIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS (Orientador) 

São muitos os sinais de que o conhecimento se tornou um dos recursos econômicos mais 
importantes para a competitividade das empresas e dos países. O surgimento da era do 
conhecimento gera mudanças na sociedade e, consequentemente, nas organizações. A sociedade 
está percebendo, através das mudanças, que para sobreviver no mercado competitivo é preciso 
participarem de todo processo evolutivo, buscando estar devidamente qualificado e 
proporcionar melhores resultados a essa nova estrutura organizacional que tem privilegiado o 
capital intelectual. As empresas atualmente necessitam de uma abundância de dados e 
informações sobre as diversas áreas no mundo, podendo assim, ter uma maior competitividade 
em relação aos seus concorrentes. Por isto, cada executivo precisa de um instrumento para 
minerar informações. Os Sistemas de Informações, na verdade, atendem as camadas estratégicas 
da empresa, ou de uma organização, atuando através da identificação de indicadores que são ou 
de negócios ou de gestão, para que se possa tomar uma decisão rápida ou uma decisão certa. 
Dentro desse cenário, este trabalho se preocupa em discutir vários elementos constituintes da 
Gestão do Conhecimento, suas estratégias e tecnologias e investigar como as empresas 
automobilísticas da cidade de Araguaína-TO estão investindo em conhecimento. 

Palavras-chave:  Capital Intelectual. Conhecimento. Gestão do Conhecimento. 
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SIS 

ANÁLISE DA ADERÊNCIA DOS MÉTODOS ÁGEIS XP, SCRUM E TDD 
EM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS CASE/IDE 

LEANDRO BARROS DE MOURA; MÁRCIA MARIA SAVOINE (Orientador) 

Este trabalho mostrar a aderência existente entre as ferramentas de desenvolvimento e 
ferramenta-case na criação de software de forma ágil, sendo eles: ScrumHalf, Netbeans, 
Eclipse, JUnit; com o foco nas metodologias ágeis Scrum, XP e TDD. Descreve-se o 
comportamento de tais ferramentas no âmbito do desenvolvimento ágil de software, a fim de 
produzir um cenário capaz de mensurar a produção de sistemas por meio da utilização de 
métodos ágeis. Cada método ágil é autossuficiente, porém, este trabalho propõe a ideia da 
complementaridade das metodologias; ou seja, a utilização de determinado método em seus 
limites dentro do projeto de software, então de maneira análoga, no momento do 
desenvolvimento do software, utilizam-se as características da metodologia XP; para gerenciar 
o projeto ágil, faz-se necessário as técnicas de gerenciamento do Scrum; e por fim, utiliza-se a 
TDD, que envolve as técnicas de testes no desenvolvimento ágil. Neste sentido, é realizada uma 
análise da aderência das ferramentas CASE e IDE’s ao utilizá-las no desenvolvimento de 
software, a fim de apontar um índice de satisfação na implementação de projetos ágeis. 

Palavras-chave: Aderência. Ferramentas. Metodologias Ágeis. 



IX Jornada Científica do ITPAC 

236 

 

SIS 

CLOUD COMPUTING: ESTUDO DE CASO NA CIDADE DE 
ARAGUAÍNA–TO 

KAMILA GONÇALVES DA SILVA ALENCAR; MÁRCIA MARIA SAVOINE (Orientador) 

Este trabalho apresenta uma abordagem sobre Computação em Nuvem abrangendo conceito, 
tipos de serviços, classificações (tipos de nuvens), características, suas vantagens e 
desvantagens; e descreve-se também, sobre a segurança na utilização após o esclarecimento 
desta nova tecnologia. Realizou-se um estudo de caso realizado na cidade de Araguaína – TO, 
tendo como foco obter o nível de utilização desta tecnologia inovadora, para realização do 
estudo, selecionou-se empresas de médio e grande porte para a avaliação de seu uso. Para a 
coleta dos dados formulou-se um questionário contemplando todos os tópicos da Computação 
em Nuvem, como também, apontar o perfil de cada profissional da área de Tecnologia da 
Informação das empresas participantes. Posteriormente a aplicação dos questionários, 
realizou-se a análise dos dados coletados, onde obteve-se o índice tecnológico na cidade de 
Araguaína. Com esse resultado pretende-se incentivar as empresas a utilizarem este novo 
conceito na área de TI e mostra-lhes sua vantagem competitiva. 

Palavras-chave: Cloud Computing. Computação em Nuvem. Tecnologia. 
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SIS 

PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM PARA APOIO A PROCESSOS EDUCACIONAIS  

SORAYA ANDRADE DOS SANTOS; KERLLA DE SOUZA LUZ (Orientador) 

O objetivo deste trabalho é mapear algumas etapas iniciais e fundamentais para implantação de 
um ambiente virtual que possa servir de apoio aos alunos de pós-Graduação do ITPAC. Desde a 
infraestrutura tecnológica necessária até a liberação de um protótipo do ambiente baseado em 
uma disciplina e possíveis atividades de suporte ao acompanhamento do curso. Para alcançar os 
objetivos, será realizada uma análise comparativa de três dos principais ambientes virtuais de 
aprendizagem: MOODLE, AULANET, TELEDUC e E-PROINFO, que são os mais usados no 
Brasil, e servirão como amostra dentro da categoria analisada. A partir desta análise, será então 
indicado um desses ambientes a partir de um projeto de implantação para auxílio didático nos 
módulos dos cursos de Pós-Graduação do ITPAC. A importância desse trabalho se dá, uma vez 
que atualmente apenas é disponibilizado aos alunos tanto de graduação quanto de pós-
graduação da instituição produto de estudo, um ambiente conhecido como “portal do aluno”, 
apenas para acompanhamento de notas e disponibilização de documentos para download. Dessa 
forma, a ideia do ambiente é servir de extensão às atividades, possibilitando interação entre 
professor aluno a cada módulo, já que o tempo em sala de aula é de apenas vinte horas somado 
a cinco horas de atividades extraclasses. 

Palavras-chave: AVA. Informática Aplicada a Educação. Moodle. 
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SIS 

PROPOSTA DE UMA METODOLOGIA HÍBRIDA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

GLEUCINELHIA TEIXEIRA REIS FRIZZERA; LUCIVALDO GUIMARÃES (Orientador) 

        
Para desenvolver um software é necessário escolher a metodologia adequada ao determinado 
tipo de plano; existem várias disponíveis, porém, diferem-se em relação a projetos de grande, 
médio e pequeno porte. O presente trabalho apresenta um levantamento dos principais conceitos 
e características para o desenvolvimento de software das metodologias tradicionais: Cascata, 
Espiral e Evolutiva. Também, são especificados os meus aspectos em relação ao método ágil, 
deste, serão citadas apenas: XP e SCRUM. Após serem descritos os dois tipos de técnicas, será 
apresentada uma nova metodologia, criada com base apenas nas vantagens que foram 
encontradas nos modelos tradicionais e ágeis, visto que em cada tipo pode-se encontrar não só 
pontos positivos, mas negativos também, por isso, a ideia de se criar um modelo que aproveite 
apenas as características vantajosas. Este pode ser considerado um método hibrida, ou seja, 
composto por partes de outras já existentes. 

Palavras-chave: Ágil. Metodologia. Tradicional.  
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SIS 

ANÁLISE DO RENDIMENTO ACADÊMICO DO CURSO DE SISTEMAS 
DE INFORMAÇÃO DA FAHESA 

WALQUIRIA ALENCAR DOS SANTOS; MÁRCIA MARIA SAVOINE (Orientador) 

Ao ingressar em um curso superior, muitos jovens acreditam ter alcançado o ponto mais alto 
para percorrer um longo período no sistema educativo; porém essa transição do ensino médio 
para o ensino superior poder trazer vários desafios, os obstáculos que possam surgir poderá 
influenciar negativamente no rendimento acadêmico. A forma com que cada acadêmico irá 
sobressair a esses desafios dependerá das características pessoais e do apoio da universidade 
que tem um papel extremamente importante no desenvolvimento total do aluno. O presente 
trabalho tem como objetivo analisar o rendimento acadêmico do curso de Sistema de 
Informação, com o intuito de descobrir se os estudantes estão tendo um bom ou mau 
aproveitamento e quais itens podem ser melhorados. Com este trabalho os acadêmicos poderão 
tomar conhecimento do desempenho do curso de maneira geral e em conjunto com a faculdade 
poderão elaborar medidas para melhorar a realidade encontrada. 

Palavras-chave: Rendimento Acadêmico. Sistema de Informação. Universidade. 
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SIS 

VÍDEO DIGITAL: EVOLUÇÃO E APLICAÇÃO 

YURI SILVA OLIVEIRA; CIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS (Orientador) 

A evolução da produção do vídeo proporcionou novas necessidades de equipamentos, de novos 
softwares, assim como imagens em alta definição e uma visão tridimensional que transforma o 
vídeo em uma experiência inesquecível. A produção de vídeo para televisão, cinema, e a mais 
nova moda, que são os vídeos de internet, aumentaram em grande número o consumo de 
dispositivos e softwares para se obter e processar vídeos, promovendo a popularização de sua 
produção. A maioria das pessoas que consomem essa tecnologia, pouco sabe sobre os detalhes 
do que está diante de seus olhos, assim como nem todos que produzem vídeos conhecem as 
particularidades dos artefatos que estão trabalhando, e tão pouco fazem com qualidade. Cada 
tipo de vídeo tem sua peculiaridade, e cada equipamento permite trabalhar isso de forma própria 
e diferente, sendo este um conhecimento que o mercado profissional de produção de vídeo tem 
usado para se destacar. O presente estudo busca detalhar características dos vídeos, seus tipos, 
softwares, como funcionam, em que se aplicam e por que devem ou não ser usados em 
determinado contexto, abrangendo sua origem de criação e finalização, gerando um 
comparativo como produto final. 

Palavras-chave: Aplicação de Vídeo. Evolução do Vídeo. Vídeo. 
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SIS 

A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DA UML COMO FERRAMENTA 
PARA MODELAGEM DE UM SISTEMA LEGADO 

MAGSLEI SILVA DE FARIAS; MARCELO HENRIQUE DE ARAÚJO; WANDERSON 
ROSADO BORGES (Orientador) 

Existem algumas empresas que possuem sistemas computacionais antigos para gerenciamento 
do seu negocio, mais de grande importância para executar as rotinas diárias da empresa na 
gestão. Geralmente sistemas empresariais passam por uma serie de modificações a fim de se 
adequar as necessidades da empresa e/ou da legislação, sendo que em alguns casos esses 
sistemas não possuem documentação e quando possuem não é atualizada em paralelo com as 
mudanças que venham a ocorrer no sistema o que causa grande dificuldade na manutenção do 
mesmo, pois nesse caso a única documentação confiável é o próprio código fonte. O problema é 
que o código fonte não é uma linguagem de fácil entendimento e cada programador tem sua 
forma de codificar. Todos esses fatores podem contribuir para esse sistema se tornar um sistema 
legado. Em alguns casos se consegue refazer toda a documentação do sistema e resolver o 
problema da manutenção pôr, em outros casos é necessário refazer todo o sistema iniciando pela 
parte de engenharia, desenvolvimento, implantação e testes. Este trabalho tem como objetivo 
mostrar que através da aplicação da modelagem UML pode evitar vários tipos de erros que 
podem ser cometidos pelo desenvolvedor quando tenta criar um software sem antes elaborar o 
projeto do mesmo. Para isso será utilizado um sistema de automação de posto de combustível 
que já está no mercado em funcionamento, sistema este que sua manutenção se tornou muito 
difícil por não haver nenhuma documentação. 

Palavras-chave: Modelagem . Sistema. UML. 
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SIS 

PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO DE SERVICE DESK BASEADO                   
NO ITIL V3 

ATAÍDES LOPES DE ARAÚJO; KERLLA DE SOUZA LUZ (Orientador) 

Neste trabalho apresenta-se uma proposta de estruturação de SERVICE DESK baseado no ITIL 
v3, a partir da realização de pesquisa bibliográfica e etnográfica, onde busca-se analisar o 
funcionamento do departamento de tecnologia da informação da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), através da observação dos processos de trabalho, visando melhorar a 
realização dos mesmos. Uma vez que, a SEMED além da sua infraestrutura tecnológica interna 
administrativa presta atendimento na área de informática a todas as escolas municipais da 
cidade de Araguaína. Partindo-se do cenário existente onde se totaliza 30 escolas na zona 
urbana, 17 escolas na zona rural e mais 24 creches. A elaboração deste trabalho é importante, 
pois percebe-se claramente a ineficiência do departamento de tecnologia da informação no 
sentido de servir como ponto de apoio às escolas que necessitam de suporte imediato para 
restabelecimento das atividades que dependem da infraestrutura de TI, entre eles: laboratórios 
de informática e departamento administrativos. 

Palavras-chave: ITIL. Service Desk. Suporte. 
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SIS 

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO ALGORITMO DE SÉRIES TEMPORAIS 
EM REPOSITÓRIO DE DADOS 

WANDERSON SOUSA SILVA; ANDRÉ MAGNO COSTA DE ARAUJO (Orientador) 

Nos dias atuais, as organizações processam e armazenam um grande volume de informações 
decorrentes de suas transações diárias. Apesar da constante evolução das tecnologias de 
gerenciamento de Banco de Dados, a descoberta de conhecimento e a manipulação destas 
informações em grandes repositórios de dados têm sido relatadas como uma das grandes 
dificuldades encontradas na busca de padrões e tendências que auxiliem o processo de tomada 
de decisão das organizações. Nesse contexto, o conceito de Data MINING visa extrair por meio 
de um conjunto de técnicas da Inteligência Computacional, como por exemplo: Redes Neurais, 
Árvore de Decisão, Algoritmos Genéticos e Séries Temporais, padrões e tendências de Banco 
de Dados organizacionais. Dentre essas técnicas, o algoritmo de Séries Temporais se destaca 
por permitir que um conjunto de dados temporais seja analisado, e a partir do seu histórico, 
novas tendências sejam diagnosticadas. Este trabalho tem como objetivo investigar a aplicação 
do algoritmo de Séries Temporais na descoberta de conhecimento em Bases de dados 
organizacionais, e descrever como as evidências encontradas por meio desta técnica podem ser 
úteis na estratégia competitiva de uma organização. Para tanto, este trabalho avalia a exploração 
de dados, a identificação de padrões e a realização de previsões do algoritmo Microsoft Times 
Series. 

Palavras-chave: Banco de Dados. Mineração de Dados. Séries Temporais. 
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SIS 

MELHORES PRÁTICAS PARA IMPLANTAÇÃO DO COMÉRCIO 
ELETRÔNICO NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO 

ADILSON JÚNIOR BATISTA DE ARAÚJO; DAYANY ALVES LIMA;                               
KERLLA DE SOUZA LUZ (Orientador) 

Este trabalho tem com objetivo indicar através de um estudo de viabilidade como o comércio 
eletrônico pode ser mais bem utilizado através de estratégias e tecnologias por pequenas e 
médias empresas e até mesmo por vendedores informais dentro da cidade de Araguaína. 
Pretende-se através do levantamento e entendimento de como vem sendo utilizado o comércio 
eletrônico no mercado brasileiro, identificar os melhores métodos utilizados pelas empresas 
para implantação e utilização do E-COMMERCE. A principal contribuição da proposta é a de 
incentivar o comércio tradicional a fazer uso da internet sem medo, tendo em vista que o 
comércio pela internet pode ser realizado de diferentes formas. Como contribuição oficial será 
sugerida um conjunto de boas práticas para que as empresas desta cidade se adéqüem a esta 
nova realidade comercial podendo assim, agregar valor ao seu negócio. 

Palavras-chave: Comércio Eletrônico. Empresas. Internet. 
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SIS 

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE MÉTODOS DE AVALIAÇÃO: 
MA-MPS. BR VERSUS SCAMPI (CMMI) 

MARCOS HALLANDERSON CHAVES LEAL; ANDRÉ MAGNO COSTA DE ARAÚJO 
(Orientador) 

Visto como um dos principais referenciais de produtividade na área da computação, a qualidade 
de software pode ser definida como uma conformidade a requisitos pré-estabelecidos no 
desenvolvimento de software. A qualidade de software garante a normatização e o 
acompanhamento dos processos de desenvolvimento de software definidos no início do projeto, 
buscando assim resultados satisfatórios para a entrega do produto final ao cliente. A constante 
busca pela qualidade de software ocasionou o surgimento de vários modelos de referência de 
qualidade de software, modelos estes que auxiliam de forma prática e eficaz a melhoria nos 
processos de desenvolvimento de software. Para garantir que o modelo de qualidade adotado 
seja executado em conformidade com o guia de referência, uma avaliação deve ser feita de 
modo a julgar tais processos de desenvolvimento de software. Este trabalho tem como objetivo 
investigar dois métodos de avaliação de processos de desenvolvimento de software, o 
MA-MPS. BR (Método de Avaliação – Melhoria de processos de Software Brasileiro) e o 
SCAMPI (CMMI), e descrever por meio de um quadro comparativo suas principais 
características, métodos de avaliação e abordagem de aplicação por parte do avaliador. 

Palavras-chave: CMMI. Métodos de Avaliação. MPS-BR. 
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SIS 

APLICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETO E 
ESTRUTURADA, UTILIZANDO UMA FERRAMENTA HÍBRIDA DE 

DESENVOLVIMENTO 

ERICK COSTA SILVA; NELSON JESUINO DE O. JÚNIOR; WANDERSON ROSADO 
BORGES (Orientador) 

Este trabalho visa mostrar uma síntese das vantagens e desvantagens da programação orientada 
a objeto e da programação estruturada, não para fins de comparação, pois ambas tem muitas 
peculiaridades, mas sim, para que fiquem bem evidenciados os pontos fortes e fracos de cada 
uma, de forma a subsidiar profissionais desenvolvedores para que possam ter um material de 
apoio na escolha da que melhor possa se adaptar para um tipo de projeto proposto. Pretende-se 
então, a partir do levantamento de algumas das principais características que ambas possam 
apresentar como: tempo, custo e estrutura. O trabalho tem como meta também, definir qual a 
viabilidade de uma linguagem hibrida e em quais pontos cada uma delas deve ser aplicada, com 
uma estrutura sólida, clara e robusta. O estudo será feito através de pesquisa bibliográfica 
aplicada na área de engenharia de software mais especificamente programação de software. 
Contudo, para fins de aplicação da teoria levantada demonstra-se a partir da utilização da 
ferramenta Delphi XE2 da empresa Embarcadero®, a qual é compatível tanto com programação 
orientada a objetos quanto com programação estruturada, desenvolvendo pequenas aplicações 
em ambas as abordagens, mas também enfatizando aplicações hibridas, mesclando em uma 
mesma aplicação, para assim ser possível analisar mais claramente o melhor caminham a se 
seguir para projetos de desenvolvimento de software. A escolha desta ferramenta se deu por 
utilizar uma linguagem híbrida, tudo isso numa única linguagem e dentro de uma só ferramenta 
de desenvolvimento, muito utilizada no mercado, o que aproxima este trabalho, do mercado de 
aplicação. 

Palavras-chave: Ferramenta Híbrida. Programação Estruturada. Programação Orientada. 
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SIS 

ANÁLISE COMPARATIVA DAS FERRAMENTAS DE DETECÇÃO E 
PREVENÇÃO UTILIZADAS EM SISTEMA DE SEGURANÇA EM REDE 

ANDERSON RAMOS; LUCIVALDO GUIMARÃES (Orientador) 

Atualmente o assunto de segurança em redes tem sido bastante discutido devido ao que se faz 
referência à internet, pois é da onde a maioria das informações trafega e está exposta a ataques, 
devido a isso se faz necessário a implantação de sistemas de segurança bastante eficientes que 
atendam em qualquer rede de computadores seja de pequeno porte, doméstica ou até a rede 
mundial de computadores à internet. A necessidade de segurança em redes é um fato que vem 
crescendo os limites de produtividade e de funcionalidades, os ataques a redes corporativas hoje 
em dia isso é peculiar pelos famosos crackers, o mundo da segurança está em um processo de 
evolução contínua, onde novos ataques são criados e respectivamente são elaboradas novas 
formas de proteção, o que acaba criando um ciclo. Existem vários meios de proteger essas 
informações com métodos e técnicas, como firewalls, backup, antivírus e sistemas de detecção
de invasão entre outras ferramentas. Existem diversas ferramentas que auxiliam na segurança 
dessas redes de computadores, tanto ferramentas proprietárias como ferramentas open source. A 
grande vantagem de se utilizar ferramentas open source é o baixo custo, por não ter gasto com 
licenças comparado as ferramentas proprietárias. Por ser uma ferramenta gratuita, ainda são 
necessários investimentos como implantação, treinamento e suporte aos usuários finais para um 
máximo aproveitamento. Além do baixo custo, as ferramentas open source apresentam outras 
características importantes como qualidade, segurança, independência dos fornecedores, 
estabilidade, adequação a necessidades especificas e suporte técnico. 

Palavras-chave: Ferramentas. Sistemas de Prevenção. Sistemas de Segurança. 
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SIS 

ANÁLISE COMPARATIVA DOS ALGORITMOS DE COMPRESSÃO DE 
IMAGENS COM PERDAS 

ANDRÉ LUIZ COSTA BRAGA; CIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS (Orientador) 

Com o avanço da tecnologia de imagens digitais, o uso de técnicas de compressão de imagens 
tornou-se imprescindível para a troca de informação de forma eficiente. Grande parte das 
informações extraídas da digitalização de uma imagem possuem redundâncias que podem ser 
eliminadas ou reduzidas para facilitar a transferência de dados, as vezes acarretando em perdas 
na qualidade das imagens. A compressão de imagens digitais com perdas de dados visa diminuir 
a redundância de uma imagem digital para facilitar o envio de informação de um local para 
outro, ocasionando perdas perceptíveis ou não ao olho humano. Esta monografia tem por 
objetivo expor uma análise detalhada dos algoritmos usados nas técnicas de compressão de 
imagens com perdas. 

Palavras-chave: Algoritmo. Compressão. Digital. 


