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ADM 

GESTÃO INTEGRADA: O VALOR DOS RECURSOS HUMANOS             
EM REDE 

GENIVALDO DE SOUZA CARVALHO; MAGDA MARISE DE B. A. CARVALHO 

Este trabalho discorre sobre as mudanças ocorridas nos últimos tempos nos ambientes 
organizacionais. A proposta é apresentar as vantagens adicionadas às empresas quando há a 
adoção de uma gestão compartilhada remodelando as formas verticalizadas para tomadas de 
decisão predominante no inicio do século XX. Na atualidade, com a globalização, as 
organizações para alcançarem o sucesso mercadológico têm que operacionalizar suas atividades 
de forma interligada. Ao executar todas as funções, do planejamento a distribuição ao mercado 
consumidor, o “foco” está no resultado final do processo e na satisfação do cliente. Os Recursos 
Humanos de uma empresa é a matéria prima essencial para o êxito do processo produtivo. 
Assim sendo, o comprometimento, conhecimento, determinação, garra, eficiência, eficácia e 
visão coletiva organizada e sistematizada são componentes necessários para que cada 
colaborador esteja inserido e se enxergue dentro de todo processo produtivo. A gestão integrada 
descentraliza as operações, divide responsabilidades e potencializa resultados do trabalho 
sistêmico que forma uma única “cadeia ou rede” de serviços com as características necessárias 
para que a organização alcance os resultados desejados. 

Palavras-chave: Capital Humano. Gestão Integrada. Recursos Humanos. 



 

ADM 

ACEITABILIDADE DO PRODUTO HIDROPÔNICO 

CAROLINE CARVALHO PIVA; CARINA ANDREIA RIZZI; TAYRO RIBEIRO 
PANCERA; GENIVALDO CARVALHO  

Dentre as diversas vantagens competitivas oferecidas pela Faculdade de Ciências Humanas, 
Econômicas e da Saúde de Araguaína – FAHESA / ITPAC aos acadêmicos do curso de 
administração está, na possibilidade de realização de pesquisas de mercado, vivência de novas 
técnicas de produção e boas práticas de fabricação em empresas rurais com impacto ambiental 
praticamente zero, novas formas de produzir agregando valor ao produto, comprometimento 
com a qualidade e com o intuito de oferecer ao mercado consumidor uma alface mais saudável, 
de maior durabilidade e menos agrotóxicos. Os produtos hidropônicos têm como um de seus 
grandes atrativos, a baixa necessidade de utilização de produtos nocivos a saúde, com 
necessidade de manuseio bem inferior aos aplicados em outras culturas e o reaproveitamento 
dos recursos naturais. O cultivo dos produtos hidropônicos demonstra que são competitivos no 
mercado, pois a perda de produção é inferior a 1%, a capacidade de produção operando em 
estágio inicial, sendo previsto dobrar a produção no início do ano de 2013 e a prospecção para o 
futuro é crescer 50% ao ano. A hidropônica nos ensina que é possível alinhar produção com 
desenvolvimento sustentável, fazendo assim com que a empresa rural se torne um modelo de 
gestão de recursos naturais e de boas práticas de produção, visando sempre a qualidade do 
produto e a satisfação do consumidor final. 

Palavras-chave: Aceitabilidade. Hidropônico. Mercado. 



 
 

ADM 

A DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS NAS 
CONCESSIONARIAS VOLVO CAMINHOES E FIAT VEICULOS                 

EM ARAGUAÍNA-TO 

ANA PAULA ALMEIDA SILVA, ÁTILLA LUDIMILA TAVEIRA DIAS E JOÃO 
GREGÓRIO ALVES XAVIER; JOSÉ FRANCISCO MENDANHA  

O Trabalho tem por objetivo averiguar se os procedimentos de destinação de resíduos sólidos e 
líquidos nas Concessionárias Volvo Caminhões e Fiat Veículos na cidade de Araguaína 
atendem as normas legais expedidas pela CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) e, 
também , identificar as rotinas e métodos atualmente utilizadas por essas empresas. A 
Metodologia desenvolvida consiste basicamente na visitação das instalações físicas das 
empresas e depoimentos dos responsáveis por cada setor que trabalhem diretamente com 
descarte de resíduos líquidos e sólidos complementadas com relatório conclusivo sobre o 
processo da situação observada. Visto a situação diante dessas visitas podemos concluir que na 
nossa região existe uma carência enorme em destinar esses materiais. 

Palavras-chave: Araguaína. Destinação. Resíduos. 



 

ADM 

RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL DE RESÍDUOS LIQUIDOS EM 
POSTOS DE COMBUSTIVEIS 

CLAUDIANNE FONSECA DA SILVA BARBOSA; JAKELINE LIMA DE SOUSA;            
JOSÉ FRANCISCO MENDANHA  

O presente trabalho tem como objetivo analisar responsabilidade empresarial de resíduos 
líquidos em postos de combustíveis. Trata-se de um procedimento metodológico de estudo 
bibliográfico/documental, segundo orientação teórica de produção do conhecimento. Utilizou-se 
como instrumentos para coleta dados, o banco de dados do IBAMA, IBGE e NATURATINS. A 
problemática ambiental, ainda remota, vem tornando-se cada vez mais presente na vida da 
população. Em função dos desastres naturais que estão ocorrendo em todo o mundo, nasce na 
população um anseio por sustentabilidade. Nesse aspecto, as empresas devem adotar novas 
formas de interatuar com o meio ambiente, para garantir a ininterrupção de seus negócios. É o 
caso dos postos de combustíveis, que são empresas ‘potencialmente’ poluidoras, em função dos 
produtos comercializados e dos resíduos gerados em suas atividades. Nesse sentido, este 
trabalho buscou constatar sobre a responsabilidade dos empresários quanto a este cenário e 
ainda analisar qual é o destino dado aos resíduos líquidos gerados nas atividades desenvolvidas 
pelos postos de combustíveis. O gerenciamento dos resíduos deve ocorrer corretamente, para 
que não venha causar dano ao meio ambiental e evitando assim, multas por parte da 
fiscalização. 

Palavras-chave: Meio Ambiente. Postos de Combustível. Resíduos Líquidos. 



 

ADM 

A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE ESTRUTURAL DA EMPRESA 

ADRIANO LINS FRANCO; FERNANDO OLIVEIRA MAZARIN; ISAQUIEL DA SILVA 
OLIVEIRA; EUGÊNIO JOSÉ PIVA  

Este trabalho consiste em apresentar a importância da análise estrutural de uma empresa, 
proporcionando dados que possibilitem a elaboração de estratégias de atuação, com base no que 
a empresa possui e no que seja necessário adquirir, atingindo com mais facilidade as metas 
estabelecidas. A análise estrutural é sustentada por um tripé formado pelos seguintes pilares: A 
Estrutura Financeira que deve ser analisada com muita cautela, tomando conhecimento do que 
se tem disponível e do que a empresa necessita para desenvolver suas atividades. Na Estrutura 
Física deve ser observada tudo o que a empresa possui que pode ser utilizado para desenvolver a 
ação a ser realizada, levando-se em consideração o cuidado com na utilização do que já está 
obsoleto. A Estrutura Humana deve ser moldada de forma que atenda a necessidade da empresa, 
as capacitações realizadas devem ser voltadas para utilização e desenvolvimento dos processos 
que a empresa possui. 

Palavras-chave: Empresa. Estrutura. Física. 



 

ADM 

LAVA-JATOS E OS IMPACTOS AMBIENTAIS 

HÉLIO JÚNIOR MARQUES RIBEIRO; JOSÉ FRANCISCO MENDANHA  

O presente trabalho tem como objetivo analisar importância da preservação dos recursos 
hídricos e o seu uso em lava jatos. Trata-se de um procedimento metodológico de estudo 
bibliográfico/documental, segundo orientação teórica de produção do conhecimento. Utilizou-se 
como instrumentos para coleta dados, o banco de dados do IBAMA, IBGE e NATURATINS. A 
proteção dos recursos hídricos é de fundamental importância no desenvolvimento de diversas 
atividades econômicas e que o uso desses recursos causará prejuízos infindáveis ao próprio ser 
humano. Desse modo, ressaltamos que há a necessidade de utilizar a água de forma prudente e 
racional, evitando o desperdício. Como prova disso, foram apresentadas idéias sustentáveis para 
serem executadas nos serviços prestados pela lava – jatos, os chamados lava-jatos ecológicos 
que já representam grande parte dessa modalidade empresarial em todo o mundo. 

Palavras-chave: Conservação. Preservação. Recursos Hídricos.  



  

ADM 

PONTO DE EQUILÍBRIO CONTÁBIL 

ROSELI OLIVEIRA BEZERRA; NILZA PAULA DOS SANTOS; TAYRO RIBEIRO 
PANCERA; EUGÊNIO JOSÉ PIVA  

O trabalho que iremos apresentar é referente ao ponto de equilíbrio de uma empresa, no qual 
através de cálculos e gráficos iremos demonstrar seu ponto de equilíbrio, ou seja, o mínimo que 
ela pode produzir e o Maximo de sua produção que é sua capacidade instalada, qual sua 
margem de segurança que é o espaço entre o ponto de equilíbrio e sua produção atual, qual sua 
produção atual quanto ela ta produzindo e vendendo, iremos diminuir seus custos e despesas e 
manter a produção depois diminuir seus custos e despesas e aumentar a produção e verificar 
suas mudanças entre seu ponto de equilíbrio e sua capacidade produção que ira aumentar ou 
diminuir. 

Palavras-chave: Empresa. Equilíbrio. Ponto. 



 

ADM 

O POTENCIAL DA ALFACE HIDROPÔNICO NO MERCADO DE 
ARAGUAÍNA E REGIÃO 

ALEXSANDRO ALVES CARDOSO; KAROLLYNE CRUVINEL DE FREITAS SANTOS; 
GENIVALDO DE SOUZA CARVALHO  

A crescente preocupação com a degradação do meio ambiente e a valorização de uma 
alimentação saudável fomentou a sensibilização dos consumidores quanto ao meio ambiente e 
as técnicas de produção que não contribuam para tal degradação. Em pesquisa feita pelo 6° 
período de administração da faculdade ITPAC (instituto tocantinense presidente Antônio
Carlos) neste ano de 2012 no município de araguaína e região. Verificou-se que a maioria da 
população pesquisada consome a hortaliça por hábito de consumo ou gosto pela mesma, porém 
uma parcela significativa demonstrou consumi-la preocupados com sua saúde e os benefícios 
que a mesma lhe proporciona; sendo a freqüência de consumo diária. Por fim, identificou-se a 
percepção que os entrevistados pagariam até R$ 1,00 a mais pela alface hidropônica, após 
conhecer todas as suas vantagens nutricionais e sustentáveis. 

Palavras-chave: Alface Hidropônica. Alimentação Saudável. Vantagens  



 
 

ADM 

ANÁLISE MERCADOLÓGICA 

MAYKE VINICIUSDOSSANTOSPIMENTEL; SAVANA PEREIRA MARANHAO; 
MAGDA RIBEIRO; EUGÊNIO JOSÉ PIVA  

Analisar o mercado é visualizar a maneira de um negócio se concretizar no mercado, 
considerando os consumidores, a concorrência e os fornecedores. E a forma mais comum de se 
fazer esta análise é por meio da pesquisa de mercado. O trabalho que iremos apresentar através
dos dados obtidos vai desenvolver analise mercadológica de uma empresa onde 
demonstraremos a situação atual do mercado e com isso verificar se a empresa esta suprindo 
toda a necessidade do mercado ou se esta deixando o mercado a desejar deixando ele 
desabastecido, ou seja, tendo uma demanda reprimida onde os clientes procuram produtos e não
acham. 

Palavras-chave: Análise. Empresa. Mercadológica. 



 

ADM 

A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E EMBALAGENS EM POSTOS DE 
GASOLINA NA CIDADE DE ARAGUAINA–TO 

RENAN LOUREIRO SANTANA; TATIANE ALVES SILVA FERREIRA; ROSANE DO 
REMÉDIO ABREU RIBEIRO; JOSÉ FRANCISCO MENDANHA  

O objetivo deste trabalho foi o de identificar a destinação dada a resíduos e embalagens tais 
como óleos lubrificantes por parte de postos gasolina na cidade de Araguaína – TO; como parte 
de avaliação dos métodos corretos a serem utilizados em relação aos que são empregados 
utilizou-se os normativos presentes na resolução do CONAMA - Conselho Nacional do Meio 
Ambiente; para obtenção de dados utilizou-se o método de abordagem direta no qual foram 
aplicados questionários com perguntas estruturadas direcionadas a questões ambientais como a 
existência ou não de empresas responsáveis pela coleta desses materiais, ou o conhecimento ou 
não das normas a serem seguidas em relação a esses materiais; entre outras. Para viabilizar a 
ampliação das informações, utilizou-se um estudo por amostragem em postos de gasolina 
estabelecidos em pontos estratégicos, estabelecendo critérios como fluxo elevado de veículos, 
mais de vinte funcionários registrados e questionário aplicado diretamente ao gerente do 
estabelecimento. Os dados auferidos após a aplicação dos questionários apontaram que 
nenhumas das embalagens de óleo são recicladas; mostrou também que os proprietários de 
postos não possuem conhecimento a cerca das resoluções regulamentadoras para a destinação 
de óleos lubrificantes e embalagens; entretanto, todos afirmaram ter interesse em obter 
informações e assessoria a cerca da forma correta da destinação de seus resíduos. Após a 
realização dessa pesquisa constatou-se que a falta de informação e a inexistência de empresas 
locais responsáveis pela coleta de resíduos acarreta na cidade de Araguaína um grave problema 
em relação à destinação de resíduos nocivos ao meio ambiente. 

Palavras-chave: Gestão Ambiental. Regulamentação. Resíduos. 



 

ADM 

GESTÃO AMBIENTAL EMPRESARIAL: RELAÇÃO 
CUSTO/BENEFÍCIO COM VISÃO E PENSAMENTO ESTRATÉGICO 

MAX GARCIA DE MOURA; WASHINGTON PEDROSO SOARES; ROBSON PEREIRA 
ALVES; JOSÉ FRANCISCO MENDANHA  

O meio ambiente não é apenas uma responsabilidade empresarial, vem transformando se em 
atitudes voluntárias, surpreendendo as expectativas da sociedade. Visando compreender as 
vicissitudes deste cenário é se comprometer com processo de melhoria contínua, pois o mercado 
está, a cada dia, mais aberto e competitivo, fazendo com que as empresas tenham que se 
preocupar com os impactos ambientais, que as mesmas poderão gerar. Vê este cenário como 
uma oportunidade e um diferencial estratégico, para que as organizações passem agregar
práticas sustentáveis em seus setores, não por apenas exigências legais ou pressões de grupo 
ambientalistas, mas sim com a intenção de obter vantagens competitivas. A metodologia 
utilizada foi pesquisa bibliográfica, buscando informações sobre os benefícios gerados com a 
gestão ambiental empresarial em consultas a livros, periódicos, trabalhos acadêmicos e sites da 
internet, buscando esclarece objetivo do tema proposto. Percebe-se que o Sistema de Gestão 
Ambiental, está se tornando parte da cultura das organizações que buscam manter seus 
processos, aspectos e impactos ambientais sob controle. 

Palavras-chave: Gestão Empresarial. Impacto Ambiental. Responsabilidade Empresarial. 



 

ADM 

ANALISE DE CONTROLE CUSTO FIXO PRODUÇÃO 

MARIA JOSEANE CORDEIRO DA SILVA; LUCIVANIA ALVES FONSECA; NAYHARA 
MENEZES DE SOUSA MEIRA CARVALHO; EUGÊNIO JOSÉ PIVA  

A Importância do Sistema de Custo na Empresa: O conhecimento de conceitos relativos a 
custos é de grande importância para que esse tipo de informação possa ser usado nas decisões 
empresariais. As decisões utilizando informações de custo são fundamentais para a obtenção de 
um nível adequado de rentabilidade. À ausência de informação de custo ameaça a estabilidade 
econômica - financeira e o crescimento da empresa. Já no Planejamento da capacidade de 
produção: a partir da previsão de demanda de médio e longo prazo e da análise da capacidade 
instalada, determina-se a necessidade de adequação (aumento ou redução) da capacidade de 
produção para melhor atender a demanda no médio e longo prazo. 

Palavras-chave: Custo Fixo. Empresa. Produção. 



 

ADM 

ANALISE DO COMPORTAMENO DO CUSTO                             
VARIÁVEL X PRODUÇÃO 

ANA PAULA DA CONCEICAO; EDILAINE DA SILVA BORGES; RENATA;                
EUGÊNIO JOSÉ PAIVA  

Sabe-se que o processo de planejamento empresarial envolve a seleção de objetivos, bem como 
a definição dos meios para atingir tais objetivos. Neste sentido, cabe assinalar que a 
maximização dos lucros constitui o objetivo mais relevante e clássico de qualquer organização 
empresarial com fins de lucro Nas últimas décadas, o mundo observou um movimento crescente 
em prol da redução da participação estatal na economia. O Brasil iniciou seu processo de 
desestatização no início da década de 80, mas somente na década de 90, com a criação do 
Programa Nacional de Desestatização, é que evoluiu para um quadro de efetiva retirada do 
Estado na economia. Com isso, o mercado torna-se mais dinâmico e exigente quanto ao preço e 
qualidade dos produtos e serviços ofertados. Com a sua abertura, as empresas aqui estabelecidas
precisam cada vez mais se adequar ao novo modelo como forma de se manterem competitivas. 
Logo, a busca por novas ferramentas para auxílio dos gestores tornou-se constante. 
Investimentos em programas de qualidade e em otimização de custos no processo produtivo, 
com o intuito de tornar os produtos mais competitivos em termos de preço e qualidade, são 
exemplos de diversas decisões relevantes adotadas pelas companhias. Dessa forma, a 
otimização dos custos assume papel importante em prol da produtividade, pois foi a partir dela 
que as organizações passaram a concorrer de uma forma mais igualitária, com os preços já 
praticados. 

Palavras-chave: Análise. Custo. Produção 



 

ADM 

A IMPORTÂNCIA DA MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO DOS 
PRODUTOS PARA OS ADMINISTRADORES DE EMPRESA 

JOSEBEL RIBEIRO DE FRANÇA 

Este trabalho procura evidenciar aos acadêmicos do Curso de Administração de Empresas, qual a 
importância do conhecimento e determinação da margem de contribuição para o sucesso do 
empreendimento administrado.  Conhecer a margem de contribuição dos produtos da empresa 
possibilita ao administrador a tomada de decisões relativas à produção e venda de determinado tipo 
ou grupo de produtos, sempre levando em consideração o melhor resultado possível. Através da 
margem de contribuição individual dos produtos é possível saber quais são os mais lucrativos e 
quais mais contribuem para amortização das despesas e custos fixos da empresa; e para a obtenção 
de resultado na empresa. 
 

Palavras-chave: Administração. Custos. Margem de Contribuição. 



 

BIO 

USO DE ESPÉCIES VEGETAIS MEDICINAIS NATIVAS NO 
MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA-TO 

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

Os trabalhos etnobotânicos levam ao conhecimento das espécies que são utilizadas, podendo 
servir como instrumento para delinear estratégias de utilização e conservação das espécies 
nativas. Este trabalho teve por objetivo identificar as plantas medicinais brasileiras, utilizadas 
pela população da cidade de Araguaína, TO. Foram entrevistadas 600 famílias, 30 casas, das 
seguintes bairros: Ana Maria, Araguaína Sul, Céu Azul, São João, Coimbra, Cimba, Eldorado, 
Jardim das Flores, Santa Terezinha, Brasil, Urbano, Neblina, Morada do Sol, Noroeste, 
Patrocínio, Raizal, Tecnorte, Tereza Hilário, Tiúba e Tocantins. Os resultados mostraram que 
75,5% dos entrevistados afirmaram fazer uso da medicina popular em suas residências. Foram 
entrevistadas pessoas entre 15 e 90 anos, com maior predomínio da faixa etária de 31-40 anos 
(22,83%) e do público feminino (56,17%). Das 85 espécies vegetais citadas somente 19 
(22,35%) correspondem às espécies nativas, de nove famílias botânicas, utilizadas 
principalmente como cicatrizantes (38,1%) e no tratamento inflamações (19,05). O maior número 
de citações foi observado para Caryocar brasiliense (Caryocaraceae), Copaifera langsdorfii e 
Pterodon emarginatus (Fabaceae). Quanto à parte da planta utilizada, 42,11% citaram as folhas, 
26,32% os frutos e 21,05 o caule; o menor percentual foi atribuído às flores e sementes (5,26% 
cada). Com relação à forma de preparo, 57,89% mencionaram o chá, seguida de 21,05% dos 
óleos e 15,79% da garrafada; somente 5,26% fizeram referências ao banho com espécies 
medicinais. Os resultados obtidos corroboram como a literatura, com pequenas variações quanto 
aos nomes regionais, usos e formas de preparo, típico de um país de grande extensão como o 
Brasil. 

Palavras-chave: Copaifera Langsdorfii. Fabaceae. Mauritia Flexuosa. 



 

CON 

A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA CONTABILIDADE E SEUS IMPACTOS 
NA ECONOMIA NACIONAL: UMA ABORDAGEM COM ÊNFASE NA 

CONTABILIDADE BRASILEIRA 

LEONARDO DOS SANTOS BANDEIRA; KLAUCIENY SOUSA LESSA; LUCIANO 
ROCHA FERREIRA; REASSILVA TRILHA MUNIZ  

A evolução histórica de uma determinada ciência que mantém laços de dependência com outra, 
faz com que ambas tenham teorias e marcas evolucionistas coincidentes. Enquanto a Ciência 
Econômica estuda a riqueza envolvida nas relações humanas, a Contabilidade visa à análise da 
produção e do consumo dessa riqueza gerada. Nessa perspectiva, à medida que a Contabilidade 
passa por processos modificativos, isso afeta a Economia, tendo esta relação de usuário com 
aquela. Este trabalho, nesse contexto, aborda os impactos causados na economia brasileira 
através da contabilidade em seu aspecto histórico evolutivo. Através de análises bibliográficas 
são apresentadas a História da Contabilidade Geral e no Brasil e o Quadro Geral e atual da 
Economia Brasileira. 
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CON 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO, UMA FERRAMENTA 
ÚTIL NA GESTÃO EMPRESARIAL 

RICARDO DOS SANTOS MOURA; WALLEX FERREIRA SILVA; FERNANDA 
RODRIGUES BANDEIRA  

A demonstração do valor adicionado representa a riqueza criada pela entidade, ou seja, o que a 
empresa obteve em reais durante o exercício e sua distribuição nas etapas operacionais do 
funcionamento da mesma como a produção com seus insumos, salários e ordenados, impostos, 
financiamentos e outros insumos adquiridos de terceiros. Inclui também o valor adicionado 
recebido em transferência, ou seja, produzido por terceiros e transferido à empresa. A DVA está 
fundamentada em conceitos macroeconômicos, buscando apresentar, eliminados os valores que 
representa dupla-contagem, a parcela de contribuição que a entidade tem na formação do 
Produto Interno Bruto (PIB). Essa demonstração apresenta o quanto à entidade agrega de valor 
aos insumos adquiridos de terceiros e que são vendidos ou consumidos durante determinado 
período. A DVA, além de oferecer uma análise mais profunda do desempenho econômico e 
social das empresas, pode em muito enriquecer com a prática de sua publicação, o enfoque 
gerencial a todos que se empregam a analisar as demonstrações contábeis e financeiras. No 
entanto, a DVA pode oferecer muito mais que uma análise que se destine ao estudo da 
macroeconomia, no que tange a aproximação da contabilidade comercial à contabilidade 
nacional. A DVA apresenta dados gerenciais importantes e úteis para a tomada de decisões 
interna das organizações. A DVA é capaz de evidenciar a relação da empresa com a sociedade. 

Palavras-chave: Adicionado. Demonstração. Valor. 



 

CON 

CONCEPÇÕES GENÉRICAS SOBRE ARRENDAMENTO               
MERCANTIL–LEASING 

ELIEDA CLARET DE MATOS ARANTES; NATHALIA SANTOS FERREIRA;         
GEOVANE DE OLIVEIRA PEREIRA  

Arrendamento Mercantil ou Leasing é um contrato no qual uma empresa cede à outra um bem 
por meio de um contrato, durante um determinado tempo, com pagamentos periódicos, o direito 
de usufruí-lo e obter rendimentos ou entradas de caixa com a sua posse de propriedade a 
outrem. O Leasing surgiu no século XVII nos Estados Unidos por meios dos colonos ingleses, e 
só nos anos 70 as operações ganharam impulso no Brasil com a legalização através da 
promulgação da Lei nº 6.099/74. Devido à internacionalização das normas contábeis e a criação 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC em 2005, o Leasing se reafirma em 2008 com 
a aprovação do CPC 06. Através do grande avanço na legislação brasileira, classifica-se o 
Leasing de duas maneiras: Financeiro onde transfere os riscos e benefícios inerentes à 
propriedade e operacional em que não transfere substancialmente os riscos e benefícios 
inerentes à propriedade. Porém para determinar o tipo de um arrendamento mercantil se faz 
necessário que essência da transação se sobressaia às cláusulas contratuais. A classificação é 
obtida por meio da análise das características intrínsecas presentes no contrato, a saber: a 
transferência de propriedade, a opção de compra, prazo do arrendamento, a vida econômica do 
bem, e os pagamentos da contraprestação. 
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CON 

 
IRPF-IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 

NIVIA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS; ROSANA TAVEIRA DE SOUSA;                 
EUGÊNIO JOSÉ PIVA  

O presente trabalho foi desenvolvido através de pesquisa empírica, contando com a colaboração 
dos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis. Estaremos subordinados a temática, Imposto 
de Renda de Pessoa Física (IRPF) sendo um tributo federal brasileiro, ou seja, administrado pela 
união, tem como fato gerador o acréscimo patrimonial que é tanto fruto do trabalho como 
decorrente do capital, é pago pelas pessoas físicas. A alíquota é variável e proporcional à renda 
tributável, a prestação de contas é feita anualmente pela Declaração de ajuste anual (DIRPF), 
para apurar possíveis débitos ou créditos. Contribuintes com renda até determinado valor são
considerados isentos. A não realização da declaração acarreta em algumas punições tais como, a 
indisponibilidade de movimentações financeiras e multas, dentre outras. Temos como proposta 
inicial a verificação do grau de conhecimento sobre o tema abordado, para a partir dos dados 
coletados, buscar esclarecer ou amenizar as duvidas que são pertinentes ao referido 
assunto.Elaboramos um questionário para nortear nossa pesquisa, com o seguinte esquema: 
nove questões discursivas e uma objetiva. Distribuídas entre vinte e seis acadêmicos. Com base 
nos dados coletados, verificamos que os acadêmicos que contribuíram com a nossa pesquisa, 
representam um percentual superior a 50%, fato que é alarmante, pois alguns já executam a 
contabilidade na prática. Questão como: “Você conhece alguns dos princípios do imposto de 
renda?” Não foi respondida por nenhum dos colaboradores da pesquisa. Pensamos ter aberto 
caminhos para que os próximos graduandos tenham a oportunidade de atrelar pratica e teoria 
ainda na faculdade, exemplo nivelamento. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIAS: PROJETO DE EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA PARA JOVENS E ADOLESCENTES 

GIZELE PEREIRA DA SILVA; CHARLLES DA MASSENA NOLÊTO;                 
EVILANE LEÃO CORDEIRO  

O presente trabalho visa relatar as experiências vivenciadas no desenvolvimento do projeto de 
extensão "Educação Financeira para jovens e adolescentes", o mesmo teve como público-alvo 
alunos que cursam o ensino médio em escolas públicas na cidade de Araguaina. Foram 
desenvolvidas oficinas em sala de aula e proferidas palestras em auditório, as temáticas 
abordadas nos encontros foram às seguintes: orçamento doméstico, planejamento financeiro, 
desperdício: uma questão financeira e socio-ambiental, consumismo e empreendedorismo. As 
temáticas elencadas acima foram escolhidas tendo em vista os objetivos do projeto que eram: 
formar jovens e adolescentes para a cidadania, orientar para o consumo consciente, ensinar a 
planejar em curto, médio e longo prazo, além de proporcionar a possibilidade de superar e evitar 
dificuldades econômicas. Nesse contexto pretende-se mostrar as atividades desenvolvidas, bem 
como os resultados alcançados nas mesmas. 
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CON 

IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

GLEYCE MARA COSTA MATOS ANDRADE; ISABELLA ALVES DA SILVA 

O objetivo que norteou o desenvolvimento deste estudo foi ampliar conhecimentos, com relação 
à importância da análise das demonstrações contábeis, para levar à decisão necessária de uma 
maneira bastante eficaz. As Demonstrações Contábeis são relatórios que informam a situação 
patrimonial e financeira de uma empresa de um determinado período aos seus usuários para 
tomada de decisões, sendo, no entanto, imprescindível que seus dados sejam confiáveis a fim de 
demonstrar a real “saúde” da empresa. Desde então, desenvolveu-se cada vez mais 
demonstrativos a fim de se analisar todos os aspectos financeiros de todos os níveis de 
organizações. As empresas, por sua vez, passaram a enxergar os demonstrativos como 
instrumentos de grande utilidade, uma vez que os dados extraídos podem se transformar em 
informações extremamente valiosas ao desenvolvimento financeiro das organizações. Sendo 
assim, é possível afirmar que o uso de demonstrativos na análise financeira estabelece 
informações sólidas e de relevante importância para a sobrevivência de tais empresas em meio a 
um mercado cada vez mais competitivo, onde a eficiência e a eficácia das decisões tomadas são 
fatores que determinam o sucesso ou o fracasso das empresas. Todavia, atualmente, as grandes 
empresas já passaram a reconhecer a importância de uma análise bem formulada, e aos poucos 
tal importância é verificada também por pequenos empresários, afinal, toda decisão tomada na 
gestão de uma empresa implica custos, perdas, ganhos e gastos. 
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A IMPORTÂNCIA DO CAPITAL DE GIRO E CITAÇÕES DE 
SOLUÇÕES PARA O CAPITAL DE GIRO NAS MICRO E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE  

MARCELA GOMES DE ARAUJO; TATYANE BURJACK BRANDÃO; KARLLA MORAIS 
DA SILVA; ADRIANO MELO NEPOMUCENO  

Este trabalho científico apresenta de maneira geral e simplificada, a importância do capital de 
giro para as empresas de pequeno porte, analisa e mostra como solucionar alguns problemas 
com o capital de giro dentro das mesmas. Mas sendo que este não se aplicara apenas nas micro 
e pequenas empresas, mas também para as empresas de um modo geral, pois todas, apesar de 
possuírem problemas diversificados com o capital de giro, todas necessitam de resolvê-los, 
independente de serem ou não micro ou pequenas empresas; a solução, porém, está ao alcance 
de todos, necessitando apenas de coragem de alguns, habilidades especificas de outros, para que 
se formem uma reserva de capital. 
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CON 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO PARA EMPRESAS DE ARAGUAÍNA: 
UM ESTUDO DE CASO SOBRE SUA RELEVÂNCIA  

HAMILTON ALVES DE SOUSA; NAILTON DE ANDRADE OLIVEIRA;                 
FÁBIO DOS ANJOS OLIVEIRA  

A legislação tributária brasileira apresenta constantes alterações, que demanda a cada entidade 
acompanhamento de seus gestores: contadores, empresários, administradores, advogados e 
profissionais afins.  A gestão de tributos é relevante por influenciar diretamente nos seus custos 
operacionais e preços de venda. Um planejamento tributário, objeto de nosso estudo, pode 
preceder uma adequada gestão operacional na área de compras, de produção, financeira e de 
vendas. Diante deste contexto realizamos uma revisão literária quanto aos conceitos de 
planejamento e tributação, dos diplomas legais vigentes, com intenção de verificar se os 
contribuintes consideram a relevância de elaborar e acompanhar seu planejamento. Este 
trabalho está em fase de conclusão, e se caracteriza como uma pesquisa empírica, tendo como 
base a descrição de fatos reais. A metodologia é certamente de cunho exploratório e descritivo, 
uma vez que demandou um levantamento bibliográfico em fontes primárias e secundárias, e 
com a análise de casos acerca do planejamento tributário nas empresas situadas na cidade de 
Araguaína. Sendo assim, a pesquisa baseou na formulação do problema e em unidades de casos: 
a tributação federal, estadual e municipal em empresas araguatinenses. A justificativa ocorre 
pela contribuição aos estudos tributários para a empresa, e a análise de alternativas mais 
vantajosas no planejamento tributário voltado para uma gestão eficiente. Um dos fatores que 
determinam a necessidade de sua elaboração é primeiramente o elevado ônus fiscal incidente no 
universo dos negócios, e o segundo, a consciência empresarial do significativo grau de 
complexidade, sofisticação, alternância e versatilidade da legislação tributária. 
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CON 

ORÇAMENTO EMPRESARIAL UM INSTRUMENTO DE 
PLANEJAMENTO E CONTROLE 

MARCONIO FERREIRA DA SILVA ALMEIDA; WALLYSON SOUSA LEITE; NAILTON 
DE ANDRADE OLIVEIRA; JOSÉ FERNANDO LUNCKES  

Uma das principais dificuldades que impossibilitam o funcionamento e crescimento das 
empresas é a falta de um planejamento orçamentário, visto que muitos empresários, 
principalmente os que pretendem abrir um micro ou pequena empresa utilizam de presunções 
próprias ao invés de optar por este sistema estratégico, que possibilita uma melhor execução dos 
resultados futuros da entidade. Este trabalho visa apresentar a importância do Orçamento 
empresarial para as organizações, como mecanismo de planejamento e controle, fazendo 
referência à sociedade empresária Almeida e Andrade LTDA, que faz parte do trabalho de 
conclusão do Curso de Ciências Contábeis do ITPAC na forma simulada. Para a 
contextualização deste assunto fez-se necessária uma revisão literária sobre o planejamento  
orçamentário, por meio de livros, revistas e sites especializados. 
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CON 

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

IVIA MILHOMEM DE MELO; KLISCIA BORGES ROCHA; JOSÉ FERNANDO LUNCKES 

A rescisão de contrato de trabalho demonstra os direitos do trabalhador e a forma que ele se 
desvincula da empresa. Os motivos de desvinculações mais usados são dispensa sem justa causa 
e pedido de dispensa, mas ainda existem outros motivos como: Dispensa por justa causa, 
Término de contrato e a rescisão por morte do funcionário, como citado acima em todas as 
rescisões os trabalhadores recebem seus direitos, de acordo com a nova lei nº 12.506/2011 do 
aviso prévio, na rescisão por dispensa sem justa causa o trabalhador, a cada ano trabalhado tem 
direito a receber mais três dias indenizados, lembrando que esse procedimento só funciona para 
o motivo acima mencionado, pois ao se desligar da empresa o funcionário receberá além do 
valor depositado no seu FGTS o seguro desemprego se continuar desempregado, onde a parcela 
a receber vai depender da quantidade do tempo trabalhado. 
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CON 

REGIMES TRIBUTÁRIOS FEDERAIS 

ERIQUI FEITOZA CIRQUEIRA; HENALDO TAVARES DE CARVALHO;                     
JOSÉ MILTON LIMA MARINHO; ADEMAR DE CASTRO  

Os tipos de regimes tributários mais utilizados nas empresas brasileiras: • Simples Nacional – é 
um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Os principais impostos incidentes nas empresas 
optantes pelo Simples Nacional são o PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, IPI, INSS, ICMS e ISSQN, 
cuja apuração deverá ser feita mensalmente. • Lucro Presumido – neste tipo de regime 
tributário, o montante a ser tributado é determinado com base na receita bruta, através da 
aplicação de alíquotas variáveis em função da atividade geradora da receita. No regime do 
Lucro Presumido são quatro os tipos de impostos federais incidentes sobre o faturamento são o 
PIS e COFINS, que devem ser apurados mensalmente, IRPJ e CSLL cuja apuração deverá ser 
feita trimestralmente. Lucro Real – é o lucro líquido do período, apurado com observância das 
normas das legislações comercial e societária, ajustado pelas adições, exclusões ou 
compensações prescritas pela legislação do Imposto de Renda. Os impostos federais incidentes 
nas empresas optantes pelo Lucro Real são o PIS, COFINS, que devem ser apurados 
mensalmente sobre o faturamento, IRPJ e CSLL, apurados trimestralmente ou anualmente.  • 
Lucro Abstrato – é aplicável pela autoridade tributária quando a pessoa jurídica deixar de 
cumprir as obrigações acessórias relativas à determinação do lucro real ou presumido, conforme 
o caso de enquadramento. A tributação com base no lucro arbitrado ocorrerá trimestralmente. 
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CON 

AUDITORIA EXTERNA OU INDEPENDENTE 

CAMILA SOUSA BARROS; DEUZIANE DOS SANTOS DA SILVA; LIBIA VIEIRA 
PEREIRA FRANCO; JAILSON DUARTE  

Auditoria externa constitui em um conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a 
emissão do parecer sobre adequação e que representam à posição e o resultado as operações da 
empresa. É possível destacar diversas informações sobre auditor externo, como por exemplo, não
possui vinculo empregatício possui maior grau de independência, executa somente auditoria 
contábil, tem como principal objetivo emitir um parecer sobre as demonstrações contábeis e é 
necessário um menor numero de testes. No caso de auditores independentes, esse risco se traduz 
na manifestação, através de um parecer, sobre se as demonstrações contábeis de uma entidade 
representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
dessa, o resultado das suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e as origens e 
aplicações de seus recursos, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, ou 
não. 

Palavras-chave: Adequação. Procedimento. Vantagens. 



 

CON 

DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO 

DENILTON GONÇALVES SANTOS; CLAUDIONOR LOPES DA COSTA;               
MAKS FLAVIO FONSECA SILVA; EUGÊNIO JOSÉ PIVA  

Demonstração das mutações do patrimônio líquido DMPL é relatório contábil que visa a 
evidenciar as variações decorridas de toda conta que compõem o patrimônio liquido em 
determinado período. DMPL considerando que nesta, as informações serão relativas a 
movimentos de todas as contas de patrimônio líquido. As empresas elaboram DMPL em um 
gráfico em coluna, sendo que cada integrante do patrimônio liquido tem sua coluna sendo que a 
primeira coluna é reservada para a inscrição da natureza das transações, que provocam as 
mutações e as últimas colunas são utilizadas para os totais. A DMPL sempre contará com 
quantas linhas forem nas transações ocorridas e que mereça ser evidenciada em relação à
movimentação de cada conta, sendo que na primeira linha serão transcrito os saldos iniciais de 
cada conta e na ultima linha os respectivos saldo finais. Sendo assim a somado ultimo 
demonstrativos que será indicado na ultima coluna reservada aos totais. O dado para elaboração 
é extraído do livro razão, consultando a movimentação ocorrida durante o exercício, em cada 
uma das contas do patrimônio liquida. 
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RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO NO ÂMBITO CARCERÁRIO 

BRENA LARYSSA ALVES TRINDADE; OTÁVIO BINATO JÚNIOR  

O preso é tratado com descaso e falta de respeito. O código penal adota medidas educativas e de 
ressocialização, não a realidade que é encontrada na maioria dos presídios brasileiros. O tema 
aborda educação e lazer aos carcerários para que ambos possam cumprir as penas de maneira 
que após as mesmas, possam ingressar no mercado e ter uma nova oportunidade. Sabemos que 
um sistema burocrático que o apenado já custa um valor extremo para o governo e que seria 
mais gastos, mas o objetivo principal é profissionalizar e disponibilizar oportunidades para que 
os mesmos sejam tratados com respeito, dignidade e oportunidades. 
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A INTERNET E OS DIREITOS AUTORAIS 

DANIEL SOUZA SILVA; OTÁVIO BINATO JÚNIOR  

Conhecido como ramo autônomo do direito privado, o Direito autoral se torna intrigante quanto 
em relação à internet. Observar e questionar os principais aspectos da revolução tecnológicos 
aplicados à internet é o nosso ponto principal de estudo. Abordando a relação existe entre a 
propriedade intelectual e a proteção econômica. Downloads indevidos, pelo qual são repassados 
vídeos, músicas, imagens, jogos, hardwares, softwares e etc., sem a autorização de seus tem se 
tornado cada vez mais comum. Segundo a norma vigente, os direitos morais e patrimoniais 
sobre a obra pertencem ao autor que a criou, sendo os mesmos alienáveis e irrenunciáveis, 
cabendo ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou 
científica. Os dados audiovisuais digitalizados se incluem no rol de bens intelectuais protegidos 
pelos Direitos de Autor, pelo fato de serem facilmente manipulados e distribuídos pela internet, 
podendo ser corrompidos, editados e copiados de forma simples e rápida. O que torna difícil o 
controle dos direitos autorais no ciberespaço é a emissão de licenças para os seus titulares, 
causando uma enorme despesa e trabalho, provocando gastos de serviços profissionais 
especializados, podendo se confrontar com a “liberdade de informação”. Uma vez que cada país 
é responsável pela proteção de suas obras intelectuais dentro do seu território, há uma 
necessidade de um tratado internacional eficaz para a proteção das obras intelectuais 
digitalizadas espalhadas por toda a rede mundial de computadores. 
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A IMPORTÂNCIA DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS NAS AÇÕES DE 
ALIMENTOS NO RITO DA LEI N.º 5.478/68. 

FRANCISCO FERREIRA; MAINARDO FILHO PAES DA SILVA  

Os alimentos de um modo geral são um tema bastante discutido na atualidade, tanto no seio 
familiar como nos meios jurídicos. O seu assunto é bastante amplo, envolvendo várias situações 
que merecem serem estudadas e discutidas com bastante atenção, sendo disciplinadas pela Lei 
n.º 5.478/68, que dispõe sobre as Ações de Alimentos e demais providências, estabelecendo o 
seu rito como especial. Em meio a tantos assuntos, destacamos os alimentos provisórios que são 
uns dos institutos de grande importância, onde o legislador preocupado com a demora nas 
tramitações processuais, que podem demorar de meses e até anos para ter o seu desfecho final 
com a sentença judicial que define os alimentos definitivos, estabeleceu no artigo 4º, que o 
magistrado ao despachar o pedido, fixará desde logo os alimentos provisórios a serem pagos 
pelo devedor, com a ressalva de o credor, ou seja, o pedinte de alimentos, expressamente 
declarar que deles não precisa. 
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O NOVO PANORAMA DA DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO, A 
POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE SEPARAÇÃO  

ANGÉLICA SACCARDO FARIA SPIRLANDELLI; JORGE PALMA DE                   
ALMEIDA FERNANDES  

O trabalho e voltado à atual discussão referente à prevalência ou a completa extinção do 
instituto da separação judicial do nosso ordenamento jurídico brasileiro após as alterações 
trazidas pela Emenda Constitucional n°66/2010 que aboliu o prévio requisito de tempo para o 
então divórcio, pondo fim ao casamento sem qualquer prévio requisito ou exposição de 
motivos. Várias correntes são exploradas, trazendo junto dessas a evolução histórica da 
dissolução do casamento e a complementação de discussão de culpa nas matérias relacionadas 
ao fim do matrimonio. Tende a expressar as possibilidades, conseqüências e benefícios, além de 
abarcar princípios constitucionais relacionados ao Direito de família e as relações entre 
indivíduos. 
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ESTRUTURA SINDICATO PATRONAL / SINDICATO RURAL DE 
ARAGUAÍNA 

KÁTIA MARINA DE CARVALHO; JORGE PALMA DE ALMEIDA  

Neste trabalho procuramos decompor analiticamente o sindicalismo rural, mais precisamente no 
Tocantins, tomando como base o Sindicato Rural de Araguaína. Para esta apreensão 
observaremos um breve contexto histórico vivido no mundo, no Brasil e no campo. Estudo da 
denominação do Direito Coletivo veja o objetivo e função, para por fim chegarmos ao sindicato 
referido (Sindicato Rural de Araguaína). Nessa perspectiva seguiremos à análise que levaram a 
fundar o referido sindicato, a estrutura administrativa e esclarecimento sobre esta questão, 
ideologia e motivação dos fundadores do sindicato. A este propósito organizamos ponderações 
teórico-metodológicas referentes à questão política e social e envolve o SRA. 

Palavras-chave: Direito Coletivo. Sindicato Patronal. Sindicato Rural. 



 

DIR 

O AMPARO DA MINORIA SOCIAL HOMOSSEXUAL PELA 
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ATUAL 

JOSÉ RORYHONE SOUSA DE OLIVEIRA; CALIXTA MARIA SANTOS  

O presente trabalho tem como tema “O Amparo da Minoria Social Homossexual pela
Legislação Brasileira Atual”, realizado através de pesquisas bibliográficas e via internet, sob o 
método dedutivo, com qualidade, sem apresentar fato novo. Tento em vista as dificuldades de 
acesso das minorias homossexuais e abusos diante das Garantias Constitucionais, especialmente 
quanto a homo afetividade e a sua participação na sociedade brasileira atual, o objetivo geral do 
estudo é analisar a legislação nacional frente às minorias homossexuais, quanto aos seus direitos 
inseridos na Constituição Federal/88. Em específico, o trabalho visa demonstrar o amparo 
Constitucional devido à população homossexual, de forma a fazer cumprir os ditames legais à 
mesma, em observância aos avanços da sociedade atual tal como a sua aplicabilidade a fim de 
proporcionar direitos iguais à minoria social homossexual. O estudo inicialmente apresenta o 
histórico do surgimento de minorias e maiorias no aspecto social, traçando os seus conceitos, tal 
como os diversos tipos de minorias e sua interação com a sociedade, fazendo alusão aos povos 
indígenas e aos negros. A pesquisa aborda o aspecto histórico da minoria social homossexual, 
trazendo conceitos e a sua evolução social, bem como a Constituição Federal/88 e suas 
Garantias Fundamentais e Individuais. Por fim, a pesquisa trata da minoria sexual homossexual 
e a legislação brasileira, reportando as lutas desta população pela reforma legislativa nacional, 
visando adquirir direitos e amparo legal do homo afetividade. 

Palavras-chave:  Amparo legal. Constituição Federal. Homo afetividade. 



 

DIR 

O DEVER DE URBANIDADE DO ADVOGADO 

GEORGE MICHAEL DIAS NERES; CALIXTA MARIA SANTOS  

O presente trabalho tem como tema “O Dever de Urbanidade do Advogado”, desenvolvido 
através de pesquisas bibliográficas e via internet, sob o método dedutivo e de forma qualitativa, 
sem apresentar fatos novos. Tendo em vista a falta de respeito do advogado no exercício da sua 
profissão, com o cliente, com o colega, com o magistrado, com o promotor de justiça, até então, 
em relação aos procedimentos processuais e à parte adversária, o estudo analisa de modo geral 
que o dever de urbanidade do advogado é importante no exercício profissional, em observância 
às regras de ontológicas do Código de Ética e Disciplina da OAB/95. Em específico, o estudo 
visa reconhecer a importância do dever de urbanidade do advogado no exercício profissional, e 
ainda entender e compreender que o dever de urbanidade faz parte da ética e da moral, 
imprescindível ao operador do direito. A pesquisa, inicialmente apresenta um histórico da De 
ontologia, sua etimologia, origem e importância. Traz a etimologia e conceito de ética, os 
deveres ético-profissionais, justiça e direito. Versa, também sobre Direito e moral, fazendo uma 
distinção entre ética e moral. Traça considerações ao Estatuto da OAB, à ética do advogado e ao 
Código de Ética e Disciplina. O trabalho finalmente demonstra o dever de urbanidade do 
advogado em relação ao cliente, ao colega, ao judiciário, ao representante ministerial, ao 
processo e às partes, como também a sua ilibada conduta. 

Palavras-chave: Advogado. Dever de Urbanidade. Ética. 



 

DIR 

AS PREOCUPAÇÕES, INCERTEZAS E DÚVIDAS EXISTENTES NAS 
PESSOAS VÍTIMAS DO IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO PELA 
USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO-CESTE EM CAROLINA-MA  

PALMERIO SOUSA DE MIRANDA; JOSÉ FRANCISCO MENDANHA  

Este trabalho monográfico de conclusão de curso situa-se no âmbito do Direito Ambiental e traz 
como tema de estudo: As preocupações, incertezas e dúvidas existentes nas pessoas vítimas do 
impacto ambiental causado pela Usina Hidrelétrica de Estreito – CESTE, em Carolina-MA. O 
objetivo geral proposto é verificar quais os principais impactos causados pela formação do lago 
da Usina Hidrelétrica de Estreito, para a população urbana e ribeirinha do município de 
Carolina-MA, especialmente as que foram deslocadas. Busca analisar os impactos causados 
pela formação do lago da Usina Hidrelétrica de Estreito-MA; Apontar os achados relativos aos 
impactos negativos com o EIA/RIMA e os programas nele existentes como medida 
compensatória ou mitiga tória de danos; E por fim, registrar os impactos negativos ocasionados 
pela Usina Hidrelétrica de Estreito à população de Carolina-MA. O método utilizado para a 
realização desta pesquisa foi o hipotético-dedutivo, vislumbrando a concretude da situação 
vivida pelas populações atingidas pela formação do lago da Usina Hidrelétrica de Estreito. O 
estudo do caso proposto por Robert Yin (2009), pois se trata de uma observação empírica que 
investigará um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contesto de vida real. 
Inicialmente foi realizada uma revisão de literatura, com pesquisa bibliográfica sobre o tema, 
considerando os conceitos que nortearam o trabalho, para em seguida realizar uma pesquisa 
documental indireta. 

Palavras-chave: Direito Ambiental. IEA/RIMA. Impactos Ambientais. 



 

DIR 

O DIREITO DA PENSÃO POR MORTE NA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

LENILDA BATISTA DOS SANTOS; CALIXTA MARIA SANTOS  

Versa o presente estudo sobre “O Direito da pensão por morte na Previdência Social”, realizado 
mediante pesquisas bibliográficas em obras jurídicas e pela internet, de forma clara, sob o 
método dedutivo, sem apresentar qualquer fato novo. O objetivo geral do trabalho é analisar o 
direito da pensão por morte na legislação previdenciária ao dependente do segurado falecido e 
inscrito na previdência social. Em específico, a pesquisa visa demonstrar o direito da pensão por 
morte ao menor dependente do segurado e na condição de cônjuge, e ou companheiro na união 
estável e na relação homo afetiva, embora esta ainda não esteja positivada pela Lei 
Previdenciária, como também ao dependente do recluso segurado, junto ao INSS. Inicialmente, 
o estudo traz a evolução histórica da Previdência Social no Mundo e no Brasil. Trata sobre o 
direito do cidadão à Seguridade Social, à Previdência Social e a distinção entre as mesmas. 
Traça a evolução histórica da pensão por morte, avultando a Constituição Federal de 1988, e 
adentra sobre os direitos sociais e suas garantias. Aborda ainda, sobre os direitos da pensão por 
morte, identificando a concessão da pensão do segurado falecido aos dependentes beneficiários, 
quer seja o menor, o cônjuge, o companheiro, os da relação homo afetiva e os do recluso. Por 
último, o trabalho tece considerações sobre as alterações à Lei nº 8.213/91.  
 
 

Palavras-chave: Dependente. Previdência Social. Segurado Falecido. 



 

DIR 

O DIVÓRCIO DIANTE DA LEI N. 11.441/07 E A PARTICIPAÇÃO           
DO ADVOGADO 

CAMILLA SOARES PEIXOTO; CALIXTA MARIA SANTOS 

O presente trabalho tem como tema “O divórcio diante da Lei nº 11.441/07 e a participação do 
advogado”, realizado através de pesquisas bibliográficas e via internet, sob o método dedutivo, 
na forma qualitativa, sem apresentar qualquer fato novo. Tendo em vista o avanço da sociedade 
em relação ao divórcio e a agilização do mesmo junto aos Cartórios de Notas, o objetivo geral 
do trabalho visa analisar a importância da desburocratização deste instituto via extrajudicial, 
sem necessidade de processar-se judicialmente, a fim de atender um desejo da sociedade. Em 
específico, o estudo demonstra a eficácia da realização do divórcio extrajudicial através da Lei 
nº 11.441/2007, de forma consensual, com os seus pressupostos, sem maiores delongas, com a 
assistência do advogado e seus efeitos. Inicialmente, a pesquisa traz a evolução histórica do 
divórcio no Brasil e a Lei que o instituiu. Faz referências à Emenda Constitucional 66/2010. 
Aborda sobre o divórcio litigioso e consensual e também sobre o art. 226 da Constituição 
Federal/88 e seus benefícios. A pesquisa ainda traz o histórico sobre a Lei nº 11.441/2007, seus 
requisitos, procedimentos e o avanço do divórcio extrajudicial no Cartório de Notas, tal como 
seus efeitos jurídicos. Por fim, o trabalho fala da obrigatoriedade da assistência do advogado no 
procedimento extrajudicial do divórcio, como também a segurança extrajudicial às partes. 

Palavras-chave: Advogado. Cartório de Notas. Divórcio. 



 

DIR 

ÉTICA, MORAL E DEONTOLOGIA JURÍDICA NA ADVOCACIA 

CLAUDINEI VIDAL TAVARES; CALIXTA MARIA DOS SANTOS  

O presente estudo tem como tema “Ética, Moral e Deontologia Jurídica na Advocacia”, 
realizado através de pesquisas bibliográficas e via internet, sob o método dedutivo, na forma 
qualitativa, sem mostrar fato novo. Tendo em vista grandes discussões quanto ao desrespeito à 
ética e à moral por parte de advogados no exercício profissional, o objetivo geral do trabalho é 
analisar a importância da ética e da moral segundo preconiza o Estatuto da OAB e o Código de 
Ética e Disciplina. Em específico, a pesquisa visa demonstrar que a ética e a moral são 
princípios básicos do advogado no exercício da sua profissão, bem como identificar que tais 
princípios são importantes na advocacia. A pesquisa, inicialmente, traz o histórico da 
deontologia geral e considerações à deontologia jurídica. Traça um breve histórico sobre a ética 
nas profissões de modo geral e a ética forense. Fala sobre a importância da ética do advogado, 
tal como o Estatuto da OAB/94, o dever moral, regras deontológicas, os deveres do advogado e 
a consciência moral do profissional do Direito no exercício da profissão. O estudo aborda 
também sobre o advogado perante a Constituição Federal e sua relação com o cliente, com a 
sociedade e o judiciário. Por fim, a pesquisa faz considerações ao Código de Ética e Disciplina 
da OAB/95.  
 
 
 

Palavras-chave: Deontologia. Ética. Moral. 



 

DIR 

O DEVER DE URBANIDADE COMO INSTRUMENTO ÉTICO           
E SOCIAL DO ADVOGADO 

EVANY SANTIAGO SANTANA TAVARES; CALIXTA MARIA DOS SANTOS  

O presente trabalho é sobre “O Dever de Urbanidade como Instrumento Ético e Social do 
Advogado”, realizado sob o método dedutivo e via internet, com qualidade, sem apresentar fato 
novo. Tendo em vista o tratamento desrespeitoso do advogado para com o seu cliente e 
magistrado no exercício de sua profissão, o objetivo geral do trabalho é analisar a importância 
do dever de urbanidade do advogado no exercício profissional. Em específico, o estudo visa 
ressaltar que o dever de urbanidade é um instrumento ético do profissional do direito; 
demonstrar que este dever é um princípio ético do advogado no exercício da advocacia para 
com o cliente, juízes, promotores de justiça, colegas e a sociedade de modo geral. Inicialmente, 
a pesquisa traz um breve histórico sobre a deontologia geral e jurídica, dever moral e 
consciência moral. Aborda sobre a ética no campo das profissões especialmente na advocacia 
traçando comentários aos artigos 31, 32 e 33 do Estatuto da OAB/94; sobre o Código de Ética e 
Disciplina da OAB/95, exortando as regras deontológicas, conceito de urbanidade e o princípio 
da urbanidade. O trabalho por fim, fala do dever de urbanidade do advogado, incluindo o 
aspecto jurídico, bem como relevâncias aos artigos 44, 45 e 46 do referido Código de Ética. 
 

Palavras-chave: Advogado. Ética. Urbanidade. 



 

DIR 

MINORIAS SOCIAIS E EXCLUÍDAS DA SOCIEDADE ATUAL: 
A POSIÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS INDIVÍDUOS NA 

SOCIEDADE TENDO COMO ASPECTO ENSEJADOR O SISTEMA             
DE ESTRATIFICAÇÃO 

DÉYVID ALVES PEREIRA; RODRIGO EDER ZAMBAM  

Este trabalho apresenta como tema central o estudo da posição de individualização dos 
indivíduos na sociedade tendo como aspecto ensejado o sistema de estratificação e tem como 
objetivo geral a caracterização deste processo dentro da sociedade. O Estado como soberano 
determinava preceitos políticos e econômicos, no entanto cada povo trás sua bagagem cultural, 
seus costumes onde apesar da imposição de novos conceitos faziam valer os seus ideais. A 
mobilidade social dentro deste contexto de sistema de estratificação social, na qual a sociedade 
se encontra dividida em pessoas ou grupos, de acordo com a posição em que cada indivíduo se 
encontra na hierarquia estabelecida. Faz-se necessário uma releitura para o entendimento de 
privilégios e prestígios, como também, o grau de desigualdade existente e a possibilidade das 
mesmas ascender ou decair socialmente. As classes sociais e o papel do Estado dentro destes 
mecanismos sociais acabam sendo relevantes para que os indivíduos se encontrem dentro deste 
status de separação social, já que o próprio Estado sendo detentor de um poder hierárquico, às 
vezes acaba se valendo disso e deixa seus integrantes em total insegurança. Buscou-se a 
abordagem histórica para entendimento deste assunto, como se desenvolveu separações sociais, 
e como ainda se encontram vivas nos dias atuais. E os direitos humanos como meio protetivo 
para que essas formas de estratificação social não venham tornarem-se preponderantes na 
sociedade. 

Palavras-chave: Estratificação Social. Mobilidade Social. Sociedade. 



 

DIR 

RESPONSABILIDADE AVOENGA DE ALIMENTAR 

MÁRIO JOSÉ ALMEIDA CASAS MOURÃO; ELI GOMES DA SILVA FILHO  

A presente pesquisa versará primeiramente acerca do Direito Fundamental aos Alimentos onde 
serão explanados os aspectos históricos e conceituais da obrigação de alimentar. Em seguida 
passaremos ao estudo no nascituro no Direito brasileiro, verificando a sua proteção no Código 
Civil e em seguida a analise da obrigação de alimentar decorrente da gravidez e posterior estudo 
da Lei dos Alimentos Gravídicos. Por fim, será feito o levantamento de dados acerca da 
responsabilidade dos avós pelos alimentos, tais como os critérios para a responsabilização dos
avós, a exigibilidade dos alimentos em nome do nascituro, os critérios para a fixação e os 
aspectos processuais acerca dos alimentos avoengos. 

Palavras-chave: Alimentos. Avoengos. Gravídicos. 



 

DIR 

RESPONSABILIDADE CIVIL CARTORÁRIA NO DEVER DE 
INFORMAÇÃO AOS NUBENTES 

IRACEMA NEGRI DE FREITAS; ELI GOMES DA SILVA FILHO  

O objetivo desse trabalho é analisar a responsabilidade civil cartorária dos oficias registradores 
junto aos nubentes no dever de informação sobre os regimes de bens na habilitação do 
casamento. A falta de informação, o não conhecimento, e a falta de esclarecimento da parte 
cartorária, faz com que se casem no regime de comunhão parcial de bens, sem ao menos saber 
como ele funciona. Só tomam conhecimento do mecanismo após a necessidade do divórcio, ou 
no direito sucessório após a morte de um dos cônjuges. Visto que é um problema de ordem 
pública, e para melhor entendimento será esclarecido os regime de bens existentes em nosso 
ordenamento jurídico, a responsabilidade civil em matéria de lei dos registros públicos, 
relacionarem a aplicação constitucional sobre a responsabilidade cartorária, verificar a 
responsabilidade civil em relação aos notários, por meios de pesquisas bibliográficas. 

Palavras-chave: Cartório. Informação. Responsabilidade Civil. 



 

DIR 

TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS ELETRONICAMENTE E SUA 
IMPORTÂNCIA PARA O COMÉRCIO ELETRÔNICO 

ARNALDO PEREIRA BRINGEL; MAINARDO FILHO PAES DA SILVA  

Trabalho de Conclusão de Curso que tem por tema central os títulos de crédito emitidos 
eletronicamente.  A evolução tecnológica influencia a dinâmica negocial contemporânea, 
fortalecendo os negócios virtualmente travados. Neste contexto, a possibilidade do manejo desta 
espécie de títulos de crédito é uma realidade. Analisar a importância, validade e efetividade tais 
títulos de crédito a luz das características que jurídico-positivamente marcam o gênero, se 
configura como objetivo geral desta pesquisa. Analisar sua validade em relação à cartularidade, 
literalidade e autonomia é objetivos específicos. Esta pesquisa vale-se do método dedutivo para 
sua realização. Tem como procedimento a revisão de bibliografia e documentos. Apresenta 
breve esboço histórico dos títulos de crédito. Analisa os conceitos aplicáveis ao gênero 
reconhecidos pela teoria, suas características e espécies, bem como especificamente os 
referentes aos títulos de crédito emitidos eletronicamente. Analisa a importância desta espécie 
de título de crédito para a circulação de riquezas e dinâmica negocial, e também sua eficácia no 
contexto da atualidade. Conclui ser imprescindível a normatização da emissão eletrônica dos 
títulos de crédito. 

Palavras-chave: Importância e Eficácia. Negócio Virtual. Títulos de Crédito Eletrônicos. 



 

DIR 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO 
EM CIRURGIA PLÁSTICA EMBELEZADORA 

VONES PEREIRA DA SILVA; ELI GOMES DA SILVA FILHO  

Definição do Tema: erro médico Delimitação do Tema Responsabilidade civil por erro médico 
em caso de cirurgia plástica embelezadora. Objetivo Geral: o grande objetivo é analisar a 
responsabilidade civil em decorrência de erro médico em cirurgia plástica embelezadora, vez 
tratar de uma prestação de serviço em que as parte devem cumprir com determinadas 
obrigações. Objetivos Específicos: Analisar o erro médico em decorrência de cirurgia plástica
embelezadora; verificar quais os atos médicos deve ser tomado durante o tratamento de cirurgia 
plástica embelezadora; analisar se a culpa exclusiva da vitima; verificar se é cabível a inversão 
do ônus da prova; verificar se a indenização em caso de erro médico decorrente de cirurgia 
plástica embelezadora. 

Palavras-chave: Cirurgia. Erro Médico. Responsabilidade Civil. 



 

DIR 

A IMPORTÂNCIA DA CONSERVAÇÃO DAS APPS NAS ÁREAS 
URBANAS NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 

JOÃO BATISTA DO CARMO; JOSÉ FRANCISCO MENDANHA  

Este trabalho teve o objetivo de analisar a Importância das Áreas de Preservação Permanentes 
nas Áreas Urbanas no Município de Araguaina. Trata-se de um procedimento metodológico de 
estudo bibliográfico/documental, segundo orientação teórica de produção do conhecimento. 
Utilizou-se como instrumentos para coleta dados, o banco de dados do IBAMA, IBGE e 
NATURATINS. Procurou-se compreender a lógica da criação e preservação das APPs no 
município e sua importância para o sistema de proteção da qualidade de vida, para tanto foram 
abordados aspectos da evolução de vários conceitos de áreas de preservação permanente, matas 
ciliares e suas definições jurídicas. Versa ainda sobre as principais alterações no meio ambiente 
quando da não conservação dessas matas. Aborda também a cerca das mudanças ocorridas no 
Novo Código Florestal bem como apresenta uma síntese histórica do município de Araguaína 
apresentando o córrego Neblina, o qual corta a cidade, priorizando a área entre a Avenida 
Filadélfia e a Av. Cônego João Lima, Assim aferiu-se que a preservação das matas ciliares é de 
suma importância tanto para o homem, como para a fauna e a flora de uma região. 

Palavras-chave: Áreas de Preservação Permanente. Conservação. Preservação. 



 

DIR 

A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO MINORITÁRIO NA 
EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA. 

BRENON ALVES NASCIMENTO SOUSA; LEONARDO ROSSINI DA SILVA  

O presente trabalho tem como objeto de estudo o Direito Tributário, com ênfase na aplicação da 
responsabilidade solidária do sócio minoritário na execução fiscal tributária. A finalidade da 
pesquisa que resultou neste trabalho foi de comparar as teorias imanentes à responsabilidade 
dos sócios na execução fiscal, a fim de estabelecer uma análise crítica destas visando verificar 
qual possui melhor adequação prática, e, com o intuito de atingir um parâmetro teórico 
suficiente à satisfação do objeto geral do presente projeto. Na investigação e no relato fora 
utilizado o recurso da revisão teórica realizada mediante pesquisa bibliográfica. Considera-se, 
que esta pesquisa se mostra de grande importância no sentido que permitirá uma atualização dos 
conceitos de responsabilidade tributária e o seu redirecionamento ao sócio minoritário, 
construindo um entendimento consolidado e aprofundado sobre o tema proposto. A monografia 
é composta por três capítulos base: O primeiro trata da introdução ao conceito de tributo; o 
segundo da Responsabilidade Patrimonial, reprisando-se ainda as peculiaridades das 
responsabilidades dos sócios; e o terceiro trata da responsabilidade tributária, como esta incide 
ao sócio-gerente e ao sócio minoritário, demonstrando sua aplicação dentro do procedimento da 
execução fiscal. Constatou-se que a jurisprudência pátria e a doutrina se deparam com análise 
do tema ora proposto, posto ainda não haver unanimidade doutrinária. A posição majoritária, 
conforme será demonstrado mantém posicionamento no sentido de não poder o sócio 
minoritário ser responsabilizado pelas obrigações tributárias contraídas pela pessoa jurídica, 
considerando que não preenche os requisitos expostos no art. 135, inciso III, do Código 
Tributário Nacional. 

Palavras-chave: Responsabilidade Tributária. Sócio Minoritário. Tributo. 



 

DIR 

 A DEMARCACÃO DA ÁREA TERRITORIAL NA LEI LEI Nº. 6.729/79 
(LEI RENATO FERRARI), A LUZ DOS PRINCÍPIOS 

JÚLIO CÉZAR DE OLIVEIRA FILHO; MAINARDO FILHO PAES DA SILVA  

Neste trabalho será abordada uma análise sistemática quanto a regulamentação do sistema de 
distribuição automotiva no Brasil, através das modificações do artigo 5 da Lei 6.729/79, Renato 
Ferrari. A Lei dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos 
automotores de via terrestre estabelecendo critérios e parâmetros para o relacionamento entre 
eles, uma vez que, antes da presente Lei, os acordos entre fabricantes e seus distribuidores eram 
feitos em contratos individuais.  Foi definido com clareza, o papel de cada um, além de criar as 
convenções coletivas, importantes instrumentos jurídicos que definem os papéis de cada marca 
e sua Rede. A escolha deste tema foi baseada na necessidade do conhecimento dessas alterações 
dos integrantes do setor automotivo, para o comprimento de tal Lei, uma vez que altera a 
economia deste segmento comercial aumentando seu desenvolvimento e sua manutenção. A 
demarcação da Lei 6.729/79 entra em confronto com os princípios constitucionais da ordem 
econômica, como o valor constitucional da livre iniciativa, expressa o desdobramento da 
liberdade e a livre concorrência que se baseia em livre jogo das forças de mercado na disputa da 
clientela. A metodologia adotada neste trabalho foi à busca de estudos científicos relacionados 
ao tema, através de banco de dados, revistas científicas e livros. 

Palavras-chave: Demarcação da Área. Lei Renato Ferrari. Princípios  



 

DIR 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR AÉREO: 
EXTRAVIO DE BAGAGENS DOS PASSAGEIROS NOS VÔOS 
DOMÉSTICOS SOB A PERSPECTIVA DO CÓDIGO DE DEFESA                

DO CONSUMIDOR 

ADEMIR PEREIRA FREITAS; MAINARDO FILHO PAES DA SILVA  

O tema versa sobre a questão da responsabilidade civil do transportador aéreo, questionando 
situações que envolvem o extravio da bagagem dos passageiros nos vôos domésticos, 
atentando- se para a relação consumidor/fornecedor e a amplitude da responsabilidade que está
sujeito o transportador como também os direitos do transportado. Verificando em um primeiro 
momento qual o tipo de obrigação existente entre eles, qual tipo de contrato firmado entre as 
partes e como deverá se ferir a responsabilidade civil do transportador, qual tipo de 
responsabilidade civil que ele está sujeito e como ela será aplicada de acordo com o código de 
defesa do consumidor. Utilizando os métodos de abordagem sobre o prisma dedutivo onde irá 
partir das questões referentes à responsabilidade civil do transportador aéreo: “extravio de 
bagagens dos passageiros nos vôos domésticos sob a perspectiva do código de defesa do 
consumidor, podendo assim demonstra qual a responsabilidade do transportador aéreo pelos 
danos causados em diferentes situações”. Buscando também jurisprudências que envolvem o 
extravio de bagagens para especificar melhor como se dá na pratica a indenização por extravio 
de bagagens nos transporte aéreo brasileiro. 

Palavras-chave: Extravio de Bagagem. Responsabilidade Civil. Transporte Aéreo. 



 
 

DIR 

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO NO DANO CAUSADO 
PELA NÃO REALIZAÇÃO OU MÁ REALIZAÇÃO DA ANAMNESE 

RAIANY FIGUEREDO DE SOUSA; JORGE PALMA DE ALMEIDA FERNANDES  

O presente trabalho tem por objeto a analise de questões que permeiam a discussão a respeito da 
responsabilidade civil do médico enquanto prestador de serviço, no dano causado ao paciente 
como pessoa do consumidor deste mister, se consolidando no que tangencia os danos 
decorrentes do erro que é transparência da não realização da anamnese ou da realização desta de 
maneira relapsa. O objetivo embrionário desta pesquisa é discorrer a respeito da forma de 
responsabilização do profissional da medicina, fazendo reverência de algumas especialidades 
por apresentarem peculiaridades significativas, buscando ainda distinguir as hipóteses em que o 
médico se vê diante da obrigação de meio ou obrigação de resultado. Em se tratando da 
anamnese, se faz um apanhado a respeito da importância da realização desta pelo médico no 
exercício de sua profissão, na tentativa de identificar o mal que aflige o paciente e ainda 
almejando evitar diagnósticos e procedimentos errôneos, fazendo observações que elucidam em 
relação ao que se sugere, de uma forma geral, sobre a maneira que esta deve ser realizada e 
ainda a relevância de cada uma das fases de sua realização a partir da exposição do intuito de 
cada uma dessas fases. O estudo hora exposto é fundamento por meio do que a doutrina e a 
jurisprudência vêm refletindo na área. 

Palavras-chave: Anamnese. Erro médico. Responsabilidade civil. 



 

DIR 

A ÉTICA DO ADVOGADO E O SIGILO PROFISSIONAL 

LEYLA MOTA ALVES; CALIXTA MARIA SANTOS  

O presente trabalho realizado através de pesquisas bibliográficas, sob o método dedutivo, com 
qualidade, sem apresentar qualquer fato novo. Tendo em vista alguns advogados desrespeitarem 
o Estatuto da Advocacia, agindo em arrepio às regras deontológicas causando graves problemas 
ao seu cliente e à sociedade, o objetivo geral do estudo é analisar a importância que tem a ética 
e o sigilo profissional ao advogado no exercício da sua profissão. Em especifico, a pesquisa visa 
demonstrar que o profissional do direito tem o dever de prestar eticamente e moralmente o seu 
serviço ao cliente, como também apontar as regras deontológicas e os seus deveres ao exercer a 
sua atividade, inclusive a importância do sigilo, e o respeito devido ao magistrado, representante 
ministerial e os serventuários da justiça. Inicialmente, a pesquisa traça um breve histórico da 
deontologia, seu aspecto geral e jurídico. Traz um breve histórico da advocacia, a missão do 
advogado e o novo Estatuto da OAB. O estudo fala da ética e da moral no Direito, conceito e 
sua etimologia, especialmente sobre a ética do advogado de acordo o Estatuto, fazendo 
considerações aos seus artigos 31, 32 e 33. Por último, fala da importância do sigilo profissional 
na advocacia, especificando os artigos 25, 26 e 27 do Código de Ética e Disciplina da Ordem, 
explanando também sobre a relação do advogado com o cliente, as confidências e a parte 
processual. 

Palavras-chave: Cliente. Ética do Advogado. Sigilo Profissional. 



 

DIR 

BEM AMBIENTAL E A QUESTÃO DA BIOPIRATARIA NA      
AMAZÔNIA BRASILEIRA 

FLÁVIO GONÇALVES SOUSA; MYRIAN NYDES MONTEIRO DA ROCHA  

O presente trabalho teve como objetivo discutir a problemática da biopirataria na Amazônia 
Legal brasileira, pautando-se pelos princípios jurídicos estabelecidos pelo Direito Ambiental. 
Para tal, foi traçado um panorama histórico-jurídico do Direito Ambiental no Brasil, discutida a 
natureza jurídica do bem ambiental e a prática, bem como conseqüências, da biopirataria na 
Amazônia. Para a realização desta pesquisa, foi desenvolvido um levantamento bibliográfico 
sobre os assuntos abordados. No que se refere ao Direito Ambiental no Brasil, algumas leis 
relativas ao meio ambiente já foram instituídas ainda durante as fases colonial, imperial e 
republicana. No entanto, é mais recentemente que o Direito Ambiental ganha impulso e se 
estabelece como ramo específico do Direito. Os bens ambientais, em uma perspectiva jurídica, 
constituem-se dos recursos naturais, os quais todos os cidadãos têm direito. A Convenção sobre 
Diversidade Biológica, de 1992, é um importante documento norteador na criação de 
instrumentos jurídicos para apropriada exploração e preservação dos bens ambientais. A 
biopirataria é uma prática que se encontra hoje no ranking das atividades criminosas com maior 
movimentação financeira no mundo, ao lado do tráfico de drogas e do comércio ilegal de armas. 
Vários são os exemplos de casos de tráfico de animais e plantas brasileiras, sendo alguns deles 
de espécimes ameaçados de extinção. Alguns instrumentos administrativos e penais são 
aplicados na tentativa de se reprimir a prática da biopirataria, embora ainda insipientes. 
Destaca-se a importância um sistema fiscal efetivo e um sistema legislativo específico para a 
contenção da biopirataria na Amazônia e no restante do país. 

Palavras-chave: Bem Ambiental. Biopirataria. Direito Ambiental. 



 

DIR 

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA E SEUS EFEITOS JURÍDICOS 

PEROLINA SOUSA MADEIRA COELHO; CALIXTA MARIA DOS SANTOS  

O presente trabalho apresenta 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 à 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 sócia afetividade 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. 



 

DIR 

CRISE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: CAUSAS                          
E ALTERNATIVAS 

DIRLLEY DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA; LEONARDO ROSSINI  

O presente trabalho tem por finalidade analisar a crise da pena privativa de liberdade no Brasil, 
destacando a importância e vantagens da aplicação das penas alternativas, haja vista a falência 
da prisão enquanto principal forma de sanção penal, assim como pelos efeitos 
sócios - psicológicos que ocasionam ao apenado. Para tanto, rememora a evolução histórica do 
instituto da pena desde os tempos mais remotos até os dias atuais, em que a pena se reveste de 
um caráter mais racional e humano. A considerar a situação dos nossos presídios, nem sempre a 
pena é cumprida de forma proporcional à conduta do agente que, no ambiente carcerário, fica 
propenso a se tornar um indivíduo muito pior. Assim, as penas alternativas, surgem com a 
função de, tanto punir o agente, como também, de resgatá-lo ao bom convívio na sociedade. O 
caminho metodológico escolhido foi à pesquisa bibliográfica, constituída principalmente de 
legislações, obras doutrinárias, artigos científicos, dentre outros. Conclui - se que, diante do 
caos instalado no sistema prisional brasileiro, as penas alternativas configuram - se como um 
acertado caminho, no sentido de evitar que se prive 'a liberdade infratores menos perigosos, 
possibilitando a sua reabilitação longe do ambiente carcerário, o qual deve ser reservado apenas 
para casos de maior gravidade, sendo indispensável, entretanto, que se criem mecanismos que 
permitam sua efetividade, entretanto, que se criem mecanismo que permitam sua efetividade, 
com a fiscalização correspondente. 

Palavras-chave: Falência da Pena de Prisão. Penas Alternativas. Ressocialização. 



 

DIR 

A ÉTICA NA ADVOCACIA 

REBECCA MAGALHÃES DE ARRUDA; CALIXTA MARIA DOS SANTOS  

A Ética, também descrita como a “ciência da moralidade”, tem na atividade profissional jurídica 
uma importância avulta. Nenhuma outra profissão se coloca de forma tão contundente dentro 
desse debate ético como a advocacia, a temática integra a própria essência da profissão. O 
advogado é o fiel depositário, o legitimo interprete da lei não limitando o direito apenas a 
técnica processual, mas também a objeto da paz social, embasado na regra justa que é a lei. Em 
tese, a sociedade espera transparência nos informes da justiça devendo ter assim um 
comportamento ético-profissional inquestionável, ou seja, virtudes tais como responsabilidade, 
lealdade, honestidade, sigilo, competência, prudência, coragem, perseverança, compreensão, 
humildade, imparcialidade e otimismo. Procedendo com boa fé em suas relações profissionais é 
em todos os atos de seu oficio. 

Palavras-chave: Advocacia. Ética. Profissionalismo. 



 

DIR 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO EM MATÉRIA DE 
PRECLUSÃO NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO VIGENTE 

MEIRISON FERNANDES DA SILVA; ELI GOMES DA SILVA FILHO  

O presente trabalho realizado através de pesquisas bibliográficas, em obras jurídicas, doutrinária 
e jurisprudencial, sob o método dedutivo, sem apresentar fato novo. O objetivo a ser alcançado 
é compreender a responsabilidade do profissional liberal (advogado) voltada à matéria de 
preclusão. O tema responsabilidade é muito importante, pois suscita muita discussão. 
Freqüentemente os advogados no exercício da profissão têm deixado passar em brancos prazos 
processuais, constituindo assim erros graves, tirando do seu cliente a possibilidade de ganhar à 
causa. O trabalho aborda as espécies de responsabilidade civil, as modalidades de preclusão, são 
frisadas o entendimento jurisprudencial sobre a perda do prazo (preclusão) e responsabilidade 
civil do advogado para traçar os contornos necessários para surgir o dever de indenizar. Versa 
também sobre a responsabilidade do advogado enquanto profissional liberal e da sociedade de 
advogados. 

Palavras-chave: Advogado. Preclusão. Responsabilidade Civil . 



 

DIR 

ESTADO DE NECESSIDADE PRÓPRIO E DE TERCEIRO 

RAYONE FERREIRA SILVA; JORGE PALMA DE ALMEIDA FERNANDES  

O presente trabalho tem o escopo de elucidar o que seja estado de necessidade próprio e 
terceiro, excludente de ilicitude disposta no artigo 24 do Código Penal Brasileiro. O estado de 
necessidade, próprio e também em prol de terceiro, possibilita ao agente uma ação danosa para 
defender a si mesmo ou a terceira pessoa, em uma situação de perigo atual, cuja única saída é 
lesionar um bem juridicamente protegido. Para caracterização desta justificante, necessário que 
o agente não tenha provocado o perigo, bem como atue de forma razoável e sabendo que está 
em estado de necessidade. Em verdade, trata-se de uma relação entre o Estado e o sujeito 
provocador do injusto. Ainda acerca desta benesse, para que o agente possa invocá-la, não pode 
este ter a obrigação de defrontar o perigo, sabendo-se dessa premissa, tal norma também não 
pode exigir daquele ato de heroísmo. Todavia, mesmo agindo de forma legítima, o agente 
poderá ser apenado pelo estatuto repressor acima mencionado, nas situações em que exceder os 
limites isso se da, quando já cessada a situação de perigo o mesmo continua agindo. 

Palavras-chave: Estado de Necessidade. Próprio. Terceiro. 



 

DIR 

A (IM)POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA 

ALINNY ROMA PEREIRA; MYRIAN NYDES MONTEIRO DA ROCHA  

Considerando as mudanças ocorridas no cenário social brasileiro que implicaram na alteração 
dos valores familiares, bem como as inovações trazidas pela Constituição Federal de 1988 que 
trouxe em seu bojo princípios que norteiam o Direito de Família, entre eles o da dignidade da 
pessoa humana, da paternidade responsável, do melhor interesse dos filhos, da posse do estado 
de filho e da igualdade jurídica dos filhos, buscou-se analisar as situações de (im)possibilidade 
de desconstituição da paternidade socioafetiva. Para tanto, procedeu-se à pesquisa bibliográfica, 
analisando e discutindo as produções acadêmicas, científicas e técnicas, bem como os enfoques 
de diversos doutrinadores pátrios para o problema lançado, apresentando também o 
entendimento de alguns tribunais brasileiros. Desse modo, observou-se que, por tratar-se de 
matéria ainda não regulamentada em lei, faz-se imprescindível a aplicação do entendimento 
jurisprudencial. Ademais, que o tema ainda não é pacífico, no entanto, mesmo diante de um 
tema controverso, os aplicadores do direito vêm buscando a concretização dos princípios e 
direitos fundamentais contidos na Constituição Federal. 

Palavras-chave: Desconstituição. Paternidade Socioafetiva. Posse do Estado de Filho. 



 

DIR 

EFEITOS DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

VERONICA SOUZA DIAS GODOI; MYRIAN NYDES MONTEIRO DA ROCHA  

 
O presente trabalho apresenta um levantamento teórico sobre os efeitos da alienação parental, 
considerando os prejuízos morais e psicológicos que podem ocasionar as crianças, ressaltando 
que a família possui amparo do Estado, por ser a base essencial da sociedade, sendo 
regulamentadas em todos os estágios, desde a sua formação, manutenção e dissolução, cabendo 
ao Estado alicerçar a família de forma equilibrada, onde os filhos menores possuam garantidos 
os seus direitos de suprimento de suas necessidades básicas, evidenciando que a relação afetiva 
existente entre os membros que a compõem, são essenciais, independente de sua formação, pois 
a alienação parental consiste de uma estratégia errônea que pode trazer prejuízos irreparáveis 
para as crianças, pois alicerçados nos laços de afetividade alguns responsáveis tendem a 
manipular a cabeça dos filhos, sendo que o poder de família consiste de um dever dos pais, que 
podem ser atribuídos a terceiros, embora que os mesmos não perdem o poder sobre os filhos, 
embora que na realidade os fatos não ocorrem como deveria, pois no ato de dissolução da 
família, tende a ocorrer a ruptura dos deveres inerentes aos filhos, ficando na maioria das vezes 
essa obrigação somente a quem ficar com a guarda das crianças, considerando que o ato de 
alienação parental representa a interferência sob a formação psicológica da criança e ou 
adolescente, que esteja na responsabilidade de um dos genitores ou quem tenha a autoridade 
sobre a criança, para que repudie ou cause prejuízo à manutenção, formação e atribuição de 
valores morais dos mesmos. 

Palavras-chave: Alienação Parental. Efeitos. Guardas. 



 

DIR 

O MINISTÉRIO PÚBLICO NO AMBITO DA INVESTIGAÇÃO 
CRIMINAL - COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAR 

HÉVILLA GODINHO DOS SANTOS; OTÁVIO BINATO JUNIOR  

O presente trabalho tem como tema “O Ministério Público no âmbito da Investigação Criminal 
– competência para investigar“, realizado através de pesquisas bibliográficas e via internet, sob 
o método dedutivo, de forma qualitativa, sem apresentar fato novo. Considerando-se as 
divergências pautadas na legitimidade do Parquet em proceder à investigação criminal, ou não, 
a fim realizar a missão estabelecida pela Carta Magna, o objetivo geral visa “Analisar a 
legalidade do Ministério Público em presidir o inquérito policial criminal e investigar a ação 
penal pública, ressaltando a gravidade dos acontecimentos e as situações onde a Constituição 
está sendo violada pelos procedimentos de Membros do Parquet. O estudo vem demonstrar que 
o conhecimento acerca do poder conferido ao Ministério Público, suas funções e atribuições são 
relevantes a todos, independentemente de seu grau de instrução, uma vez que todo cidadão tem 
garantido pela constituição federal direitos de ordem fundamental, social e difuso. Em primeira 
instância aborda-se a evolução histórica do Ministério Público em âmbito mundial e depois no 
Brasil. Em seguida apresenta-se o Ministério Público descrevendo suas funções, atribuições e 
competências em conformidade com a prescrição constitucional brasileira de 1988; o capítulo 
quatro traz informações relevantes sobre a investigação criminal. O quinto capítulo descreve 
aspectos argumentativos de doutrinadores favoráveis e contrários à investigação criminal 
realizada pelo Ministério Público. O capítulo seis traz o posicionamento do Supremo Tribunal 
acerca da legitimidade acerca da investigação criminal realizada pelo Parquet. E no sétimo 
capítulo traçamos nossas considerações acerca do tema em estudo. 

Palavras-chave: Constituição. Investigação Criminal. Ministério Público 



 

DIR 

TEORIA DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL – E O PRINCÍPIO 
DO MELHOR INTERESSE DO MENOR 

LETICIA CARDOSO PEREIRA; LUCIA MARIA  

Considerando a criança como pessoa em desenvolvimento, objetiva-se compreender os 
fundamentos da Doutrina da Proteção Integral como pilar dos direitos da criança, a partir da 
Constituição Federal de 1988. Realizou-se um estudo técnico no âmbito de direitos Humanos e 
fundamentais, de modo a delinear a evolução legislativa do Direito da Criança. Observou-se 
que, os direitos da criança passam por diferentes momentos de regulamentação no Brasil. A 
Doutrina da Proteção Integral, adotada pela Constituição Federal de 1988, tem como pilar o 
Princípio do Melhor Interesse do Menor, e propõe a proteção dos seus interesses, mais rigor e 
cuidado deverão ser tomados, quando da aplicação do direito em relação a esses menores. 
Diante dessa realidade, o questionamento é saber o que compreende, e quais são os objetivos 
dessa doutrina. Inicialmente é tida como um grande instrumento para melhor atender as crianças 
em situação de risco. Adotada pela Constituição Federal Brasileira, através do artigo 227, em 
concordância com os princípios básicos da Convenção Internacional dos Direitos Sobre a 
Criança, da Assembléia-Geral das Nações Unidas no dia 20.11.1989, a Doutrina da Proteção 
Integral, foi regulamentada em nosso país, através da Lei nº 8069/90, Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA. Desta Forma, a Teoria da Proteção Integral e o princípio do melhor 
interesse do menor, por meio de uma análise na historia, evidenciando assim, a evolução da 
legislação brasileira sobre o tema. Conclui que, essa doutrina é melhor e mais adequada no 
atendimento de crianças em comparação aos antigos Códigos de Menores que vigoraram no 
Brasil. 

Palavras-chave: Direito Brasileiro. Menor. Proteção. 



 

DIR 

 APRESENTAÇÃO DE CHEQUE PÓS-DATADO NO DIREITO 
BRASILEIRO E O DANO MORAL 

PAULO RAUL SOUZA FERREIRA; ELI GOMES DA SILVA FILHO  

 
   Apresentação deste trabalho traz como ponto principal, evidenciar as probabilidades de 
requer danos moral mediante a apresentação antecipada de cheque pós-datado, considerando 
que o mesmo não está positivado na legislação pátria, embora que o cheque pós-datado consiste 
de uma forma de pagamento amplamente utilizada nas negociações comerciais brasileiras, 
tornando-se uma prática comum na sociedade contemporânea. Razão pela qual objetiva-se em 
demonstrar que o cheque pós-datado finda em gerar implicações no mundo jurídico, embora que 
não haja uma posição firmada em relação ao assunto, em virtude de não estar regulamentado na 
legislação. Sendo que uma dessas implicações representa o teor principal desse trabalho, que é o 
dano moral mediante a apresentação antecipada do cheque pós-datado, considerando que 
trata-se de um assunto controverso. O trabalho evidencia duas correntes doutrinarias, sendo a 
primeira em relação de não haver possibilidade de indenização em virtude de se tratar de título 
de crédito pagável à vista e a segunda e majoritária afirma que deve indenizar o emitente, 
devido ao acordo firmado com o documento cheque e que foi descumprido pelo sacador no ato 
da apresentação antecipada, ocasionado dano a outrem, de forma intencional. Vale considerar 
que existem julgados do Superior Tribunal de Justiça favoráveis a essa decisão, a partir da 
adaptação da antiga legislação referente ao cheque, porém tomando como base a quebra de 
contrato firmado com a elaboração do documento para ser pagável em data posterior a emissão 
do cheque. 

Palavras-chave: Cheque. Danos Morais. Pós datação. 



 

DIR 

ANÁLISE DO CASO CESARE BATTISTI A LUZ DO DIREITO PÁTRIO 

ALICIANE MILHOMENS BEZERRA; SERGIO FERRADOZA  

 
O presente trabalho faz um estudo sobre o instituto da extradição, com intuito de fazer o
operador do Direito saber atuar na pondere dos princípios que regem esse instituto, 
descriminando o que é extradição, sua origem histórica e como a extradição vai ser admitida e 
inadmitida. A extradição como ato administrativo, diplomático e jurídico em que um 
determinado Estado, ora requerente, requer a outro Estado, ora solicitado, a entrega de um 
individuo delituoso, para que o mesmo seja submetido a julgamento ou a cumprimento de pena. 
Tendo como base o caso Cesare Battisti que foi condenado à prisão perpétua pela Justiça de 
Milão, acusado de ser autor de quatro homicídios atribuídos aos PAC- Proletários Armados pelo 
Comunismo fugiu para o Brasil e, em 2007, foi preso, e agora está em liberdade. Um ato de 
soberania do Presidente. Essa foi à definição decretada pelo STF, pondo fim ao polêmico caso 
de Cesare Battisti no Brasil. Juridicamente, o caso está encerrado. Não assim para o governo 
italiano, que ameaça questionar o Brasil na Corte Internacional de Justiça da ONU, em Haia. 
(ANTONIO RODRIGUES, 2011). 

Palavras-chave: Cesare Battisti. Direito. Extradição. 



 

DIR 

A FIDELIDADE PARTIDÁRIA COMO INSTRUMENTO DE 
SEDIMENTAÇÃO POLÍTICA DOS PARTIDOS 

INGRID CUNHA HALUM; SERGIO FERRADOZA  

O presente trabalho tem por finalidade analisar a questão da fidelidade partidária e sua 
repercussão junto às instituições partidárias no Brasil. Para tanto, traz a evolução dos partidos 
políticos no Brasil, o conceito da fidelidade partidária, seu contexto histórico, decisões 
jurisprudenciais, bem como as questões controvertidas sobre o tema. O caminho metodológico 
escolhido para a realização desse estudo foi à pesquisa bibliográfica, constituída principalmente 
de legislações, obras doutrinárias, jurisprudências, artigos científicos, dentre outros. O objetivo 
central desse estudo é buscar estabelecer uma relação entre o instituto Fidelidade Partidária e o 
fortalecimento dos partidos políticos, sob a perspectiva de que a troca de partido traz prejuízos 
às instituições políticas e, conseqüentemente, à democracia. Busca ainda analisar os aspectos 
mais relevantes quanto à Resolução n. 22.610/2007, editada pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
que disciplina o processo de perda de cargo eletivo e de justificação de desfiliação partidária. 
De acordo com tal Resolução, o partido político interessado pode pedir, na Justiça Eleitoral, que 
seja decretada a perda do mandato daquele que abandonar o partido sob cuja legenda tenha sido 
eleito. Com base no entendimento dos Tribunais pátrios e da doutrina, conclui-se que a 
fidelidade partidária contribui para a sedimentação dos partidos políticos, bem como para o 
fortalecimento da democracia. 

Palavras-chave: Fidelidade Partidária. Partidos Políticos. Perda do Mandato Eletivo. 



 

DIR 

INCOSTITUCIONALIDADE DA LEI 12.683/12 

WALDEVANIA CARVALHO DE SOUSA; MAINARDO FILHO PAES SILVA  

O tema versa sobre o dever de sigilo do advogado frente à inconstitucionalidade da Lei n. 
12.683/12, que tenta tornar mais eficiente a persecução penal nos crimes de lavagem de 
dinheiro. O advogado sem sombra de dúvidas cumpre uma função indispensável na sociedade, 
uma vez que garante o exercício dos direitos, ao passo em que defende seus clientes perante o 
juiz, ou seja, auxilia diretamente as pessoas em seus conflitos. É sabido que as pessoas 
procuram pelo advogado visando alcançar justiça, exatamente após sentirem-se ofendidas nos 
seus direitos. Dessa forma, cria-se uma relação de confiança entre ambos. Tamanha 
responsabilidade exige do profissional advogado uma conduta pura e irrepreensível, sustentada 
nos alicerces da ética. Como em qualquer profissão, existem segredos de que o advogado tem 
conhecimento que devem permanecer em sigilo, para que não ocorra prejuízo para a parte. O 
segredo profissional, por qualquer motivo, é devidamente reconhecido pelo Direito brasileiro. 
Diante da essencialidade do advogado para a sociedade, bem como da necessidade do respeito 
ao seu dever de sigilo, temos como objetivo promover uma reflexão sobre a 
inconstitucionalidade da Lei n. 12.683/12, que regula os crimes de lavagem de dinheiro no 
Brasil, frente àquele dever do advogado. Que a pesquisa foi feita através do método dedutivo, 
com pesquisa bibliografia e jurisprudencial. No primeiro capítulo tratamos do advogado e da 
regulamentação da profissão, no segundo do Código de Ética e do dever de sigilo, no terceiro 
crime de lavagem de dinheiro e, no último discutiremos a inconstitucionalidade da lei 
12.683/12. 

Palavras-chave: Advogado. Lei 12.683/12. Sigilo. 



 

DIR 

GUARDA COMPARTILHADA E A EFETIVA PRESERVAÇÃO DO 
SUPERIOR INTERESSE DO MENOR NO DIREITO BRASILEIRO 

PAULA FERNANDES CORRÊA; JORGE PALMA DE ALMEIDA FERNANDES  

O presente trabalho de Conclusão de Curso versa acerca do instituto da guarda compartilhada, 
tema de grande relevância na sociedade atual. O estudo se inicia com a análise histórica do 
poder familiar, sua evolução no decorrer do tempo, bem como suas atribuições, deveres e 
direitos de seus detentores, enfatizando a necessidade do poder familiar ser exercido por ambos 
os genitores, mesmo na separação conjugal. Passa-se, então, para a análise dos tipos de guarda 
utilizados em nosso ordenamento jurídico, mostrando que cada uma de suas espécies possui 
pontos positivos e negativos. Como se haverá de perceber, o estudo dá ênfase ao modelo 
tradicional de guarda, a saber, a guarda unilateral, apontando suas falhas, o distanciamento 
ocasionado entre filhos e genitor não guardião e o consequente prejuízo causado à prole. 
Posteriormente, aprofunda-se no instituto da guarda compartilhada, sua fundamentação legal a 
partir da promulgação da Lei 11.698/2008, a necessidade de sua aplicação frente à evolução da 
família contemporânea e sua nova roupagem, suas vantagens e desvantagens, fazendo ainda 
pequenos apontamentos do instituto em outros países. Como poderão concluir aqueles que 
realizarem a sua leitura, o principal objetivo deste trabalho é evidenciar a correspondência da 
guarda compartilhada com a preservação do superior interesse do menor, ressalvando-se que o 
estudo do tema foi realizado através da utilização de pesquisa bibliográfica, legislativa e 
jurisprudencial. 

Palavras-chave: Guarda Compartilhada. Interesse do Menor. Poder Familiar 



 

DIR 

ASSÉDIO MORAL NAS EMPRESAS E COMO PREVENIR 

ANTONIO DIVINO DE PAULA; OTÁVIO BINATO JÚNIOR 

O com tema central no estudo de como se apresenta o assédio moral nas empresas e como pode 
o empresário inibir este fenômeno. Identificou a etimologia das palavras para um entendimento 
claro do fenômeno jurídico. O assédio na empresa tem três formas, sendo a vertical, a horizontal 
e a mista, conforme a relação hierárquica entre os sujeitos. A relação doentia se apresenta nas 
empresas e tem aspectos psicológicos de relacionamento e a vitima sofre um cerco psicológico 
insistente, repetitivo e com objetivo de obter vantagem para quem assedia,gera desconforto e 
fere a dignidade e a honra da vítima. Apresenta, aspectos jurídicos, doutrinários e 
jurisprudenciais, para melhor entendimento dos motivos que levam o Judiciário sentenciar 
favorável ou desfavoravelmente aos que o buscam para apresentar o juízo do estado pondo fim 
ao conflito apresentado nas relações de trabalho. Para o meio empresarial, existem meios que 
podem usar e implantar na administração de seus negócios com o fim de inibir o assédio moral 
nas empresas. É claro que a responsabilidade jurídica do empresário se configura 
corriqueiramente quando este deixa de praticar atos que garantam uma construção de relações 
mais efetivas, em gerar produtividade e lucros na sua empresa, sem esquecer-se de seus deveres 
constitucionais, sua autoridade na condução dos procedimentos internos da empresa e afasta-se 
da função social da empresa. É salutar e imperioso que as empresas se estruturem internamente 
com o fim de promover o bem estar dos funcionários, bem como o desenvolvimento e o respeito 
da pessoa humana de forma integral e plena. 

Palavras-chave: Assédio Moral. Empresas. Meios de Inibir Assédio. 



 

DIR 

OS EFEITOS PRESCRICIONAIS DO CHEQUE PÓS-DATADO NA 
RELAÇÃO CAMBIAL, SEGUNDO O ATUAL ORDENAMENTO  

ANTONIO GLÉBERSON SOARES FERREIRA E SILVA; MAINARDO FILHO PAES               
DA SILVA  

O presente trabalho apresenta a contagem prescricional do cheque pós-datado, levando em 
consideração os prazos estabelecidos em lei para a apresentação do mesmo. Esta obra ainda 
elenca uma panorâmica dos títulos de crédito, como seu conceito, suas características essenciais 
e não essências, classificação, os títulos tidos como próprios e sua regulamentação no Código 
Civil. Na ótica dos títulos próprios o foco maior será sobre o cheque, no qual abordamos o 
conceito, bem como, os requisitos, pressupostos para emissão e modalidades de circulação que 
se subdividem em três: cheque ao portador, nominativo e à ordem. Trata ainda da modalidade 
de cheque com data de pagamento posterior ao da emissão, o chamado vulgarmente “cheque 
pós-datado”, uma tendência em nossa sociedade que só aumenta a cada dia, por esse motivo, o 
interesse especial em retratar o que de fato acontece com os prazos prescricionais pelo simples 
fato de inserirmos data futura no cheque, para que as pessoas se utilizem deste instrumento com 
o intuito de conhecimento para os atos que já praticaram ou venham a praticar, tendo em vista, 
como supramencionado, que essa modalidade vem crescendo significativamente. 

Palavras-chave: Cheque Pós-Datado. Prescrição. Títulos de Crédito. 



 

DIR 

AS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR 

JAQUELINE TOMAZELLI DE OLIVEIRA; JOSÉ FRANCISCO MENDANHA  

Este trabalho buscou analisar As Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar da União, 
Estados e Municípios. Trata-se do procedimento de pesquisa bibliográfica e documental e 
descrição do conhecimento científico. Para tanto utilizou de livros, artigos científicos, decisões 
do STF, Leis ordinárias e complementares, a Constituição Federal vigente e as anteriores e o 
site do Senado Federal.  Acompanhou através de uma linha do tempo estabelecida desde a 
colonização do Brasil por Portugal em 1822 até a vigente Constituição de 1988 a transformação 
dos tributos no país, que começou com os donatários pagando uso das Capitanias Hereditárias à 
Portugal,  seguida pelo pagamento do “Quinto do Pau-Brasil”, junto das primeiras limitações 
ao poder de tributar, concedidas aos nobres e ao clero de acordo com conveniência real. O 
sistema tributário hoje vigente no país é fruto de uma lenta evolução auxiliada por princípios 
que visão limitar o poder de tributar, e proteger o contribuinte, contra o arbítrio Estado, e 
assegurar seus direitos fundamentais, estando relacionados diretamente com as limitações ao 
poder de tributar. A Constituição atribui a competência tributária para cada ente político, e este, 
com base na lei procede à exação tributária, dentro dos limites que a própria Constituição 
assinalou, inclusive quando tratam de normas negativas, as conhecidas imunidades tributárias. 
As imunidades tributárias são as últimas limitações ao poder de tributar, determinadas através 
de privilégios ou considerações de interesse geral, que excluem determinados sujeitos da 
atuação do estado em cobrar tributos. 

Palavras-chave: Competência. Limitações. Tributação. 



 

DIR 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS NO BRASIL: A 
INCIDÊNCIA DE TARIFAS E SUAS LEGALIDADES 

DYANINY THEODORO SANTOS MACHADO; JORGE PALMA DE ALMEIDA 
FERNANDES  

Firmando-se no campo dos negócios jurídicos, a pesquisa realizada trata dos contratos de 
adesão, sendo estes aquela espécie de pacto em que o fornecedor é quem dita à regra, pois o 
contrato já vem com suas cláusulas pré-estabelecidas, ficando o consumidor somente com a 
decisão de aceitar ou não as cláusulas ali impostas. Os contratos de financiamentos são modelos 
de contratos de adesão, pois estes vêm confeccionados pelas financeiras. Os contratos de 
financiamento de veículos no Brasil contêm algumas tarifas e taxas que em sua maior parte não 
são conhecidas pelos consumidores, principalmente no que diz respeito a sua legalidade. 
Portanto se faz necessário à identificação destas tarifas e taxas incidentes, e seu fato gerador, 
isto é quando estas tarifas têm fato gerador e é permitido pelo Banco Central, órgão responsável 
pela disciplina destas cobranças. Neste sentido, a publicidade midiática é muito importante 
neste caso, pois, é ela quem mostra para sociedade quais as tarifas cobradas que não são 
disciplinas pelos bancos, trazendo ainda explicações de especialistas para que estes expliquem 
se estas cobranças são ou não devidas. Presta, ainda, a mídia relevante serviço ao divulgar as 
penalizações feitas pelas instituições financeiras aos consumidores que se atrevem a levá-los a 
justiça para que tais taxas e tarifas sejam analisadas sobre sua cobrança excessiva, 
lamentando-se o fato de que quando isto acontece o consumidor acaba por se ver incluído em 
uma inconfessável lista negra, não mais conseguindo obter qualquer financiamento neste e, por 
vezes, em outras instituições semelhantes. 

Palavras-chave: Contratos. Tarifas. Taxas. 



 

DIR 

ASPECTOS CIVIS DO ARRENDAMENTO AGRÍCOLA E DA 
PARCERIA AGRÍCOLA 

JOSÉ HENRIQUE FELICIANO DE SOUZA; ELI GOMES DA SILVA FILHO  

O presente trabalho tem por finalidade demonstrar de forma objetiva os aspectos civis dos 
institutos do arrendamento agrícola e da parceria agrícola, desenvolvendo uma linha de 
raciocínio voltada para o esclarecimento das principais peculiaridades de cada um destes. Deste 
modo esta obra ressalta a importância destes institutos contratuais típico do direito agrário, mas 
que nos quais encontrasse subsidiariamente amparados pelo direito civil, para com as relações 
de uso e posse temporária da terra, que muitos de seus agentes praticantes, sendo estes o homem 
do campo, provocam inúmeras confusões com em relação aos temas, seja na sua função ou 
aplicabilidade para com a relação pratica de seu cotidiano. Confusão esta que provocam 
algumas incertezas e debates, pelos juristas militantes desta área. É de relevância salientar que 
no meio histórico e econômico desta nação, tais institutos tem tão grande importância, por estes 
regulamentarem uma das atividades agrárias que neste país tem como uma de suas principais, e 
sobre uma forte relação econômica no setor de produção, sendo que esta tem seu inicio no 
Brasil desde a descoberta pelos portugueses. Por fim, por esta obra em analise procura-se 
esclarecer os pontos contra vertidos e a aplicabilidade dos instrumentos, mostrando para aqueles 
de dependem destes para exerce suas atividades agrárias o caminho correto que estes devem 
percorrer para se chegar sem qualquer tipo de confusão ao negocio jurídico perfeito. 

Palavras-chave: Conceito dos Institutos. Direitos e Deveres dos Contratantes. Distinção 



 

DIR 

FUNÇÃO JURISDICIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA: ESTUDO DE 
DADOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DE ARAGUAÍNA-TO  

MORGANNA SARAIVA MOUTINHO; MYRIAN NYDES MONTEIRO DA ROCHA  

O presente trabalho de Conclusão de Curso verifica o papel desempenhado pelo Órgão 
Defensoria Pública da cidade de Araguaína do estado do Tocantins, demonstrando a sua 
essência, seus objetivos e sua função primordial que é a defesa dos hipossuficientes. Justifica-se 
o presente trabalho ser de grande relevância para toda a sociedade por se tratar de questão 
pública tutelada pelo Estado, e garantida constitucionalmente. Através de pesquisa de campo, 
ilustra-se de maneira clara, por meio de gráficos explicativos a atuação da Defensoria no estado 
do Tocantins em especial, nossa cidade de Araguaína, sua abrangência e relevância, 
demonstrando através de números a quantidade de atendimentos, as principais ações propostas, 
bem como o perfil do assistido pela Defensoria Pública. Diante disto, é de se verificar através 
deste trabalho a importância dada a este órgão: Defensoria Pública, capaz de concretizar a 
acessibilidade a justiça, indispensáveis a sua implementação propiciando o devido auxílio aos 
mais necessitados. Analisando, assim, em nosso cotidiano o seu efetivo funcionamento. 
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DIR 

A ÉTICA DO ADVOGADO E SEU DEVER DE URBANIDADE 

JOÃO LEITE NETO; RODRIGO EDER ZAMBAM  

A necessidade de tal estudo se dá devido ao fato de que por ser o Direito uma carreira de 
extrema importância para a sociedade a mesma exige de seus profissionais uma postura de 
licitude, respeito e de total cumprimento dos deveres de advogado dentro e fora do tribunal do 
júri. Tal postura de cumprimento e descumprimento de obrigações é de responsabilidade toda,
entretanto, o advogado ao descumprir tais princípios tem este ato imediatamente ligado à 
personalidade profissional. Por isso no decorrer deste trabalho demonstraremos de que forma se 
dará o respeito e o desrespeito a normas do Código de Ética da OAB e normas do código de 
ética geral que são as normas de boa convivência da sociedade como um todo. No que se refere 
à estrutura do trabalho, destacamos que este terá em sua parte inicial definições sobre a ética e 
seu dever de urbanidade, princípios éticos profissionais do advogado, postura do advogado 
como cidadão comum e no exercício do seu dever de urbanidade e tratados sobre o dever de 
urbanidade do advogado. Feito isto, será dado inicio à segunda parte do trabalho que trata 
objetivamente da relação ética do advogado com o cliente, do decoro e da falta de decoro no 
tribunal do júri para então partimos para as considerações finais sobre a temática do trabalho 
que se propôs a verificar como um todo a importância do agir corretamente de acordo com o 
Código de Ética do profissional do Direito. 
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DIR 

A EFETIVIDADE DA TUTELA DOS DIREITOS DIFUSOS NA SAÚDE, 
ATRAVÉS DAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS, PROPOSTAS PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS NA COMARCA 
DE ARAGUAÍNA NOS ÚLTIMOS SEIS ANOS 

EDERSON SOUZA SILVA; EVENISE RIBEIRO DE ALMEIDA  

Após 25 anos da criação da Lei nº 7.347/85, da Ação Civil Pública, presenciou-se um crescente 
número de demandas no campo dos direitos metaindividuais, principalmente quanto à saúde 
pública, que tem deixado a desejar, levando a cabo inúmeras ações judiciais buscando a tutela 
de tais direitos difusamente distribuídos. Assim, foi realizado levantamento e estudo histórico 
da tutela dos direitos supra-individuais no Brasil, com fito de verificar a efetividade das Ações 
Civis Públicas, quando manejadas pelo Ministério Público, no âmbito da saúde em Araguaína 
nos últimos seis anos, período a partir do qual se iniciaram os registros no sistema de 
acompanhamento processual de primeira instância do Tribunal de Justiça do Tocantins. Para 
tanto foram realizados estudos bibliográficos e documentais a partir de processos existentes no 
Fórum da Comarca local, bem como pesquisa in loco onde foram entrevistados representantes 
do poder público municipal e estadual, responsáveis pela saúde em Araguaína. Dessa forma, 
observou-se que há por parte do Ministério Público o manuseio constante de ações civis 
públicas, porém nem sempre é verificado resultado satisfatório aos usuários que buscam seus 
direitos, seja por ausência de normatização que defina a competência de cada um dos governos, 
seja por entraves administrativos, e falha na gestão das secretarias de saúde dos Estados e 
Municípios, permitindo assim, concluir que a Ação Pública é uma poderosa ferramenta 
colocada à disposição da sociedade, mas que nem sempre é efetiva, mesmo quando é proposta 
pelo Ministério Público. 
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DIR 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO 

LAYSA SIQUEIRA REIS; MYRIAN NYDES M. DA ROCHA  

O presente trabalho de conclusão de curso de cunho monográfico tem como objetivo geral 
compreender o estudo da aquisição da propriedade imóvel por meio da usucapião especial 
urbana que está previsto no art. 183 da Constituição Federal de 1988, no Código Civil brasileiro 
de 2002 em seu art. 1.240 e previsto ainda no art. 9° da Lei n° 10.257/2001, do Estatuto da 
Cidade. Tal espécie não é aplicada à posse de terreno sem construção, pois é um dos requisitos
exigido em lei que a utilização desse imóvel seja para moradia do possuidor ou de sua família, e 
por outro lado não se é necessário justo título e nem boa fé para sua caracterização. Essa 
modalidade de usucapião visa beneficiar famílias de baixa renda, dando a ela oportunidade de 
uma moradia justa e digna, e visa ainda o cumprimento da função social pela propriedade. 
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DIR 

COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO COM O 
ADEVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004: FOCO NA 

RELAÇÃO DE TRABALHO  

TEREZA CRISTINA SANTANA DE SOUSA; MARIA JOSÉ RODRIGUES DE               
ANDRADE PALÁCIOS  

Este trabalho trata-se de um trabalho de conclusão de curso do ITPAC, a qual teve por objetivo 
investigar com profundidade a competência material da Justiça do Trabalho com o advento da 
Emenda Constitucional n. 45/2004. Para alcançar o objetivo proposto utilizou-se uma 
abordagem qualitativa, sendo a pesquisa, quanto aos fins aplicados e metodológicos e, quanto 
aos meios bibliográficos. O estudo relata a competência da Justiça Laboral antes e após a 
Emenda Constitucional n. 45/2004, tratada no artigo 114 da Constituição Federal e seus reflexos 
no mundo jurídico e social do trabalho. Os litígios trabalhistas envolvendo trabalhadores 
avulsos, autônomos, eventuais e empreiteiros operários são da competência da Justiça 
Especializada. As inovações introduzidas com a EC n. 45/2004, dizem respeito ao exercício do 
direito de greve, a representação sindical, as penalidades administrativas resultado das 
fiscalizações dos fiscais do trabalho, a execução de ofício das contribuições sociais das 
sentenças que proferir, ao dano moral e patrimonial e ao mandado de segurança, habeas corpus 
e habeas data referente à relação de trabalho. Constatou-se, que os Tribunais Superiores têm 
entendido que as lides trabalhistas abordando servidores públicos, contratos temporários com a 
Administração Pública e relação de consumo não são da competência da Justiça Especializada. 
O eixo central da competência material da Justiça do Trabalho está focado na relação de 
trabalho e não na relação entre empregados e empregadores. 

Palavras-chave: Emenda Constitucional n.45/2004. Justiça do Trabalho. Relação de trabalho 



 

DIR 

FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E A BOA FÉ OBJETIVA 

DANIEL CARDOSO GUIMARAES; MAINARDO FILHO PAES DA SILVA  

O presente trabalho de conclusão de curso trata da função social do contrato e da boa-fé 
objetiva, tendo como finalidade conceituar o contrato, discernindo suas características, 
requisitos, classificações e efeitos. Além de analisar a aplicabilidade do princípio da função 
social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, tendo como base nos artigos 421 e 422, do 
Código Civil brasileiro de 2002. Os objetivos específicos que foram à base deste trabalho 
centraram-se em examinar, a teórica e criticamente o significado da categoria “Função Social do 
Contrato”; e ainda analisar a liberdade para contratar, condicionada à Função Social, bem como 
ao estudo dos princípios que devem fundamentar os contratos; Com a elaboração deste estudo, 
chega-se ao consenso de que, a função social do contrato é elemento essencial dos contratos, 
visto que, na atualidade vigora o principio da boa-fé e o equilíbrio contratual e não mais apenas 
o princípio da autonomia da vontade, pois sua preocupação é com uma sociedade mais justa e 
solidária, além de haver uma maior apreensão com a dignidade da pessoa humana. A boa fé 
objetiva deve ser entendida como a conduta dos contratantes fundada na honestidade, na 
lealdade e na confiança recíprocas, integrando todas as fases do Contrato. 
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DIR 

O RECONHECIMENTO DA ADOÇÃO POR PARES DO MESMO SEXO 
PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO À LUZ DA DECISÃO 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE RECONHECEU UNIÃO 

HOMOAFETIVA COMO ENTIDADE FAMILIAR 

AUREA CRISTINA EMANUELI ROCHA COSTA; LEONARDO ROSSINI  

Talvez nenhum assunto tenha recebido tanta atenção no mundo jurídico nos últimos anos 
quanto o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) das uniões estáveis entre pares 
do mesmo sexo como entidade familiar. O objetivo desta pesquisa é analisar os aspectos 
jurídicos e doutrinários mais relevantes destas uniões, com enfoque para a possibilidade jurídica 
da adoção. Num primeiro momento, foi feita a abordagem das principais características da 
adoção no Brasil, sua evolução histórica, conceito, natureza jurídica, entre outros. Logo em 
seguida, passou-se a uma abordagem dos direitos da criança e do adolescente em face da 
adoção, onde foi feita uma breve análise da nova Lei de Adoção, lembrando a realidade de 
abandono a que estão sujeitos milhares de menores no país. Depois disso, foram destacados os 
avanços do Judiciário, fazendo um contraponto com a omissão do Congresso Nacional em 
relação à temática. Por fim, a pesquisa ingressa no seu ponto principal, onde foi feita a 
abordagem da possibilidade jurídica dos casais homo afetivos de adotar, levando em conta o 
pronunciamento da Suprema Corte e o mais importante princípio vigente no Estado 
Democrático de Direito, qual seja o da dignidade da pessoa humana. A idéia é despertar uma 
reflexão pontual referente à legitimação da adoção homo afetiva. Para a confecção deste 
trabalho, foi utilizado o método dedutivo, partindo-se das seguintes premissas e questões: os 
casais homo afetivos existem no mundo dos fatos. Sabendo disso, o legislador não deveria 
regulamentar a sua existência, conferindo a eles o direito de adotar? 

Palavras-chave: Adoção. Direitos. Supremo Tribunal Federal. 



 

DIR 

ESTUDO DE CASO: DANO AMBIENTAL DECORRENTE DA 
SECAGEM DO LAGO AZUL EM ARAGUAINA 

NATALIA DINIZ NOVATO CUNHA; MIRIAN NYDES  

A omissão Estatal que ocasionou um dano ambiental perfeitamente evitável se o Estado tivesse 
agido a tempo. É que nos impulsiona neste trabalho, o nosso objetivo principal é demonstrar 
que o ocorreu ao lago azul foi um Dano perfeitamente possível de ser evitado. O que execução 
deste trabalho busca, é demonstrar o dano gerado pela secagem do lago, no campo ambiental, 
tendo em vista que o meio ambiente de Araguaína dói intensamente prejudicado pelo ocorrido 
ao lago, toda a população local e principalmente quem vive a beira do Lago sofreu de forma 
intensa esse dano, bem como um dano econômico após a secagem do lago, uma vez que, os 
imóveis estão desvalorizados, comerciantes que exploravam o lazer na beira do lago perderam 
sua renda totalmente, atualmente é impossível ver o Lago Azul como um lugar lazer. O trabalho 
irá abordar os principais aspectos acerca do dano ambiental, e juntamente com a análise do 
ocorrido com o Lago Azul verificarmos como de fato se deu o dano, e quem pode ser 
responsabilizado pelo mesmo. Podendo assim chegar a um maior entendimento acerca do 
ocorrido com o Lago. 

Palavras-chave: Dano Ambiental. Lago. Secagem. 



 

DIR 

O ARTIGO 41 DA LEI MARIA DA PENHA EM FACE AO PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE SOB A ÓTICA DO 

PÓS-POSITIVISMO  

CHARLEY PAIXÃO MOTA DE SOUSA; OTÁVIO BINATO JÚNIOR  

O presente trabalho foi realizado de forma dedutiva sob a ótica da legislação vigente e tem por 
objeto trazer as controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais que se debatem em torno do artigo 
41 da Lei Maria da Penha e da restrição que este impõe à aplicação da Lei 9.099/95 aos delitos 
cometidos contra a mulher em situação de violência doméstica. Será verificada com fundamento 
nos ideais pós-positivistas a viabilidade da concessão de suspensão condicional do processo aos 
casos de violência doméstica praticada contra a mulher através de uma interpretação extensiva e 
teleológica de tal dispositivo legal. Será explicitado que o Superior Tribunal de Justiça já se 
manifestou favorável à possibilidade de aplicação de tal instituto despenalizador previsto na lei 
dos Juizados Especiais Criminais. 

Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Suspensão Condicional. Viabilidade Jurídica.  



 

DIR 

CONTROLE JURISDICIONAL DE MÉRITO DOS ATOS 
ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS DO PODER EXECUTIVO  

LUCIANO BARBOSA DA COSTA; OTÁVIO BINATO JÚNIOR.  

O presente trabalho apresenta a verificação da possibilidade do Poder judiciário analisar o 
mérito do ato administrativo discricionário, bem como exercer um controle mais amplo sobre os 
atos administrativos discricionários, contrastando-os com os princípios constitucionais que é à
base do Direito Administrativo, sem que isso resulte violação do princípio da Separação entre 
os Poderes. O tema possui relevância jurídica e social, visto que existe grande controvérsia na 
doutrinaria e jurisprudência no que tange o controle do mérito administrativo e este trabalho se 
propõe a contribuir para um melhor conhecimento sobre o assunto. Com vista alcançar o 
objetivo proposto, foi feito levantamento com base em livros, revistas e periódicos 
especializados no tema. Por muito tempo, à doutrina e jurisprudência sustentou que o Poder 
Judiciário deveria limitar-se ao controle da legalidade do ato discricionário, sendo-lhe vedado à 
análise do mérito. Porém, com a evolução do Estado e com o crescimento das atividades 
Administração Pública em face dos administrados, propiciando-lhe extrapolação dos limites das 
prerrogativas concedidas pela Lei, à doutrina e jurisprudência brasileira tem evoluído com 
intuito de limitar cada vez mais a discricionariedade administrativa e submetê-la ao controle 
jurisdicional, com a finalidade de evitar os abusos e excessos. Este trabalho enfatiza evolução 
do Estado e dos seus reflexos no Direito Constitucional e Administrativo, Separação dos 
Poderes, o controle jurisdicional do mérito dos atos administrativo discricionário, bem com 
aborda a nova forma de interpretação das normas jurídicas sob a perspectiva do movimento 
pós-positivista. 

Palavras-chave: Atos Discricionários. Controle. Judiciário. 



 

DIR 

A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS POLÍTICOS FEMININOS 
NO BRASIL, DE 1932 ATÉ OS DIAS ATUAIS 

CAMILA CORRÊA MORAIS; SÉRGIO DOS REIS JUNIOR FERRADOZA  

O presente trabalho tem por objetivo conhecer a evolução histórica feminino no Brasil, ao longo 
do tempo, informando como se deu essa evolução, quais as mulheres que se destacaram nesse 
meio tão difícil de inserção, analisando os direitos conquistados pelas mulheres, deixando em 
destaque Carlota Pereira de Queiroz (primeira Deputada Federal), Roseana Sarney (Deputada 
Federal) e Dilma Vana Rousseff (primeira Presidente mulher no Brasil), que além de muito 
competentes, contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento da democracia e da 
política enquanto manifestação social e ciência. Visando analisar a evolução da participação das 
mulheres no meio político, e a sua difícil inserção nos parlamentos brasileiros, com uma cota de 
gênero estabelecida com o mínimo e o máximo para candidaturas de cada sexo, foram 
realizadas pesquisas em jurisprudências no TRE e TSE, bem como em obras de Reis, Marlon, 
Cândido, Joel J. Entre outros, para entender e compreender como está sendo essa evolução. 
Constatando que o Brasil é um dos países com menor participação política da mulher na 
América Latina no referido ano de 2010, observando-se, por tanto, que é visivelmente 
deficitária a representação das mulheres na democracia brasileira. Faz-se necessário uma 
reforma no sistema eleitoral, visando ser superada essa participação tão deficitária, objetivando 
um crescimento maior e uma aceitação mais ampla a respeito do que as mulheres fizeram e 
poderão fazer para a sociedade estando elas no poder político. 

Palavras-chave: Cota de Gêneros. Evolução Histórica. Mulheres no Poder Político. 



 

DIR 

ESTUDO DE CASO: IMPACTO DA AÇÃO ANTRÓPICA NA ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – APA DAS NASCENTES DE 

ARAGUAÍNA, NORTE DO TOCANTINS 

ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS; MYRIAN NYDES MONTEIRO DA ROCHA  

A presente pesquisa, ora realizada com base no interesse e preocupação com as questões 
ambientais fluentes em nossa sociedade, tem por objetivo evidenciar a atual situação dos 
impactos causados ao meio ambiente por intermédio da ação humana, especificamente os que 
ocorrem em áreas legalmente protegidas como as Unidades de conservação – UC, 
regulamentadas pela Lei nº 9.985/2000 (Lei do SNUC), em especial, a área de preservação 
ambiental – APA das nascentes de Araguaína, situada no norte do estado do Tocantins, que 
apesar de amparada legalmente pela Lei nº 1.116/1999 que a instituiu, não está sendo tratada 
com devido respeito e atenção, dignos de uma unidade de proteção de uso sustentável, que por 
determinação legal se faz responsável por disciplinar o processo de uso e ocupação do solo e 
promover a proteção dos recursos naturais que se encontram em seus limites. Assim, o método 
utilizado neste trabalho monográfico é o dedutivo, porquanto parte-se de verdades gerais já 
existentes para a criação de uma situação específica. 

Palavras-chave: Araguaina. Impacto Ambiental. Unidades de Conservação. 



 

DIR 

ABORTO SENTIMENTAL: LEGALIDADE OU INJUSTIÇA 

NILSONVALTO RIBEIRO DE SOUSA; LUCIA MARIA  

O presente trabalho tem como título Aborto Sentimental: Legalidade ou Injustiça? Será
realizado através de pesquisas bibliográficas, em obras jurídicas, doutrinária e jurisprudencial.
O objetivo principal será a abordagem dos diversos meios pelos quais são praticados o aborto e 
tentar esclarecer esse crime que tanto fere a sociedade. O objetivo específico é tentar entender 
qual a real motivação que levou o legislador a permitir o aborto em determinadas circunstâncias 
previstas em lei. Estudar as pessoas que fazem o aborto e quais são as suas responsabilidades, 
diante dos dispositivos legais que permitem ao profissional médico ou enfermeiro a praticarem 
o aborto em gestantes nas situações permissivas e também quando não há consentimento da 
gestante. Sendo o aborto um crime contra a vida que é um bem juridicamente protegido é 
necessário que se consiga entender o motivo pelo qual a legislação permite a interrupção de 
uma vida mesmo sendo essa vida às vezes decorrente de outro crime que teria sido praticado
contra a gestante, nesse caso o estupro. 

Palavras-chave: Aborto Sentimental. Injustiça. Legalidade. 



 

DIR 

RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ERRO MÉDICO NOS 
CASOS DE CIRURGIAS PLÁSTICAS MERAMENTE ESTÉTICAS 

RAQUEL RODRIGUES VIEIRA 

O presente trabalho realizado através de pesquisas bibliográficas, sob o método dedutivo, sem 
apresentar fato novo. Tendo em vista ser um dos ramos que mis acumulam ações nos tribunais, 
fazendo assim uma importante analise dessa responsabilidade da atividade desse profissional 
cirurgião plástico devido à grande demanda de ações de reparação decorrente do índice elevado 
de erros médicos. Por essa razão o presente estudo tende a analisar alguns pressupostos que 
levam a esses profissionais a causarem danos físicos e psíquicos ate mesmo irreparáveis que às
vezes levam os pacientes a óbito, levando em conta as excludentes de responsabilidade civil e 
os elementos necessários para sua caracterização, também os resultados experimentando pela 
vítima. O objetivo geral deste trabalho é a responsabilidade quanto a espécie e a obrigação de 
resultado quanto a sua atividade. Em especifico o dever de indenizar pela conduta praticada pela 
conduta praticada dentro da responsabilidade civil de acordo com a legislação vigente no Brasil. 
O trabalho traz a evolução histórica de responsabilidade civil, as espécies de responsabilidade, 
no tocante, a objetiva a subjetiva, contratual e extracontratual, do surgimento da 
responsabilidade civil decorrente de erros médicos, da relação médico-paciente e a ética medica. 
Finalmente o trabalho adentra-nos nas situações de responsabilidade civil decorrente de erro 
médico nos casos de cirurgias plásticas meramente estéticas. 

Palavras-chave: Dever de indenizar. Erro médico. Responsabilidada civil. 



 

DIR 

ADOLESCÊNCIA E INFRAÇÃO: O PAPEL DA EDUCAÇÃO 

MAYARA ROSE VIEIRA SANTOS AMOURY; MIRIAN NIDES M. DA ROCHA  

A criminalidade tem transformado a vida das pessoas em um verdadeiro cenário de medo e 
violência. Acredita-se que a criminalidade vem de uma falha da sociedade, que exclui o cidadão 
e esse procura no crime um refúgio econômico e social, pois pelas pesquisas que traçam o perfil 
do infrator o mesmo tem uma família desestruturada, possui baixa escolaridade, vive em um 
meio que já tende ao crime. A educação aparece como uma saída para a prevenção da 
criminalidade na vida dos jovens. A adolescência e a infração andam atreladas pela 
vulnerabilidade que tem o adolescente nessa fase, suas decisões são muito fáceis de serem 
manipuladas e deve a escola lutar para que essa manipulação seja dela e não dos aliciadores do 
crime, persuadindo o adolescente a seguir o caminho contrário ao mundo do crime. O papel de 
educar não é só da família, está disposto na CF em seu artigo 226 que é também dever da 
sociedade e do Estado. Espera-se que a sociedade e o Estado, através da educação, ajudem a 
instruir e proteger os adolescentes que vivem nessa sociedade tão desigual e violenta. É 
peremptório o investimento em ações educativas preventivas na formação de adolescentes, pois 
só através de uma educação sustentada em valores humanos, morais espirituais, baseado no 
respeito, não violência, responsabilidade e ética, já na mais tenra idade, e aí então transformar, 
numa coalizão de forças (Estado, família e z sociedade) o cenário atual; porque os criminosos 
de amanhã estão sendo formados hoje. 

Palavras-chave: Adolescência. Educação. Valores. 



 

DIR 

PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE E SUA APLICAÇÃO EM          
NOSSO ESTADO 

EVANDRO DIAS RODRIGUES; OTÁVIO BINATO JUNIOR  

A presente pesquisa traz o tema, as pena privativas de liberdade e a sua aplicação em nosso 
estado, segundo as determinações da Lei de Execução Penal, código penal Brasileiro, sem 
deixar e claro, de observar os direitos da personalidade e dignidade do apenado. A presente 
pesquisa para melhor entendimento, se dividirá em três capitulo, sendo que no primeiro, será 
abordada a origem da pena, desde os seus primórdios até os dias atuais, no segundo, será 
abordado às formas de execução das penas privativas de liberdade. E no último capitulo nosso 
objetivo principal, o de demonstrar a realidade do cumprimento das penas privativas de 
liberdade em nosso estado (Tocantins), demonstrando a realidade do nosso sistema prisional, é 
se o mesmo cumpre ou não as determinações da Lei de Execuções Penais. 

Palavras-chave: Aplicação. Estado. Pena. 



 

DIR 

O CHEQUE PÓS-DATADO COMO TÍTULOS DE CREDITO E OS 
EFEITOS JURÍDICOS DA EMISSÃO E ANTECIPAÇÃO DO MESMO, 

SOB A PERSPECTIVA DO ORDENAMENTO JURÍDICO               
BRASILEIRO VIGENTE  

CASSIO DA PAIXÃO PIMENTEL BRANDÃO; MAINARDO FILHO PAES DA SILVA  

 
A pesquisa tem como tema o cheque pós-datado como títulos de credito e os efeitos jurídicos da 
emissão e antecipação do mesmo, sob a perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro vigente. 
Enfatizando a importância legal e jurídica no qual essa forma de credito é vista como meio de 
comprar mercadoria avista ou a prazo com o mesmo valor, podendo ser vista através da sua 
utilização a vários níveis como empresarial e profissional, ao cidadão comum ou jurídico. A 
pesquisa aborda as características de estudo nos quais os efeitos jurídicos da emissão e 
apresentação antecipada do cheque pós-datado, com ênfase nos impactos civis decorrentes do 
descumprimento da obrigação contratual. E como objetivo investigar no ordenamento jurídico
as normativas a respeito da emissão do cheque pós-datado, bem como de sua apresentação 
antecipada. Destacando quais são os títulos de créditos. Para analise e elaboração da pesquisa o 
procedimento metodológico para a elaboração do mesmo buscou-se em livros, documentos, 
Resoluções, Leis, Artigos e sites, levantamento bibliográfico, relativo à temática abordada, 
consistindo da revisão bibliográfica referente ao assunto, pesquisa documental com o objetivo 
de realizar observações e fazer uma confrontação entre as informações obtidas através da 
pesquisa bibliográfica e as práticas observadas, tendo como bases teóricas os estudos de Waldo 
Fazzio Junior/2012 e Fabio Ulhoa Coelho/2012. 

Palavras-chave: Cheque Pós – Datado. Efeito Jurídico. Título de Crédito. 



 

DIR 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HUMANIDADE DAS PENAS NO 
REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO 

RAMON SOUSA CARNEIRO; CALIXTA MARIA SANTOS  

 
O presente trabalho tem como tema “Aplicação do Princípio da humanidade das penas no 
regime disciplinar diferenciado”, realizado através de pesquisas bibliográficas, sob o método 
dedutivo, com qualidade, sem apresentar qualquer fato novo.  Tendo em vista em quais 
situações o preso será submetido a regime disciplinar estipuladas em Lei específica e quais 
reprimendas devem ser aplicadas ao mesmo, o objetivo geral da pesquisa é analisar a 
harmonização da humanidade das penas aplicadas ao preso em relação ao regime disciplinar 
diferenciado na fase de execução penal, sem ferir garantias Constitucionais. Especificamente, o 
trabalho demonstra que as penas devem ser aplicadas no regime disciplinar diferenciado sob o 
manto do Princípio da Humanidade, bem como compreender que as garantias do preso devem 
ser efetivadas de acordo ordenamento jurídico brasileiro vigente. Inicialmente, o trabalho traz 
um apanhado histórico da pena de prisão, mecanismos punitivos, suplício, interrogatório e a 
participação do povo, bem como o histórico do direito penal brasileiro, as primeiras prisões e 
punições. Trata do princípio da humanização das penas, o princípio da moderação das penas e 
da intervenção mínima, enfatizando a Lei de Execução Penal no Brasil, em especial o 
recolhimento domiciliar. Fala também das garantias fundamentais da Constituição Federal, dos 
direitos do preso e por último enfatiza sobre a humanização da pena no regime disciplinar 
diferenciado, o banimento da pena capital, prisão perpétua e trabalhos forçados no Brasil. 

Palavras-chave: Constituição Federal. Preso no RDD. Regime Disciplinar Diferenciado. 



 

DIR 

AS MEDIDAS JURÍDICAS EM VIGOR, NO COMBATE À PRÁTICA DA 
EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

CAROLINE SANTOS SILVA; LÚCIA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO  

O trabalho “As medidas jurídicas em vigor, no combate à prática da exploração do trabalho 
infantil”, visa explanar o quadro da exploração do trabalho infantil mediante um contexto 
mundial, apresentar em que momento da história desencadeou a exploração trabalho infantil, 
bem como, os malefícios ocasionados na vida de crianças vítimas desse tipo de exploração.
Através desse cenário, onde a criança sacrifica parte importante de sua vida dedicando-se ao 
trabalho, a pesquisa, apresenta quais normas foram criadas, com o escopo de coibir à prática da 
exploração da mão-de-obra infantil, traçando um paralelo entre a importância de algumas 
normas, que mesmo não estando em vigor hoje, foram fundamentais para o advento de medidas 
que marcaram o processo de erradicação do trabalho infantil. A partir da preocupação de líderes 
mundiais com esta anomalia social, foram desenvolvidos órgãos, como a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), que no âmbito internacional desenvolve políticas públicas, 
com o intuito de banir da sociedade essa prática exploratória, que fere diretamente a dignidade 
da criança, impedindo-a de gozar dos direitos que lhes são conferidos, precipuamente, ao seu 
nascimento. 

Palavras-chave: Exploração. Infantil. Trabalho. 



 

DIR 

ALISTAMENTO ELEITORAL: AQUISIÇÃO DA CAPACIDADE 
ELEITORAL PASSIVA NO BRASIL, A PARTIR DA CRFB/1988 

TAMARA BARBOSA BARROS; SERGIO DOS REIS JUNIOR FERRADOZA  

O presente trabalho tem por objetivo analisar sobre aquisição da capacidade eleitoral passiva no 
Brasil, a partir da CRFB/1988. Os direitos políticos são direitos públicos fundamentais 
conferidos aos cidadãos para participarem dos negócios políticos do Estado. Assim, o direito de 
sufrágio é o fundamento do direito político, expressando-se pela capacidade de eleger e de ser 
eleito, e, em regra, a Constituição da República Federativa de 1988 assegura aos brasileiros, 
natos ou naturalizados, o seu pleno exercício. A capacidade eleitoral passiva, que representa o 
direito de ser votado, consiste na faculdade de o cidadão pleitear, em igualdade de condições, 
mandatos políticos no Poder Legislativo ou Executivo, mediante eleição popular, desde que 
preenchidos certos requisitos. Esses requisitos, denominados de condições de elegibilidade, são 
as qualidades que o candidato deve possuir para colocar o seu nome à disposição dos eleitores. 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 preceitua, no art. 14, § 3º, V, a prévia 
filiação partidária como condição de elegibilidade. Todo cidadão tem o direito de ser votado, 
desde que preencha os requisitos previstos em nossa Constituição. Para tanto, a estratégia 
metodológica escolhida foi à pesquisa bibliográfica e documental, sendo que a bibliográfica 
segundo LAKATOS e MARCONI (2007, p. 185), “abrange toda bibliografia já tornada pública 
em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, doutrinas, jurisprudências e artigos 
publicados, respaldo dos mais variados, de modo a auxiliar na construção e enriquecimento da 
presente pesquisa. 

Palavras-chave: Alistamento Eleitoral. Capacidade Passiva. Elegibilidade. 



 

DIR 

RESPONSABILIDADE CIVIL NOS ACIDENTES DE CONSUMO 

ELIZOMAR PEREIRA RODRIGUES; ELI GOMES DA SILVA FILHO  

O presente trabalho de conclusão de curso demonstra de forma clara e objetiva os aspectos 
legislativos vigentes no Brasil que assegurem as relações de consumo, bem como, averigua a 
responsabilidade civil de acidentes advindos das relações de consumo de produtos e serviços. 
Verifica o amparo que estas relações recebem da legislação brasileira através da intervenção 
estatal. Justifica-se o referido trabalho ser de relevância não só para o meio acadêmico mais 
para toda a sociedade em geral, pois as relações de consumo se desenvolvem e acontecem todos 
os dias, fazendo – se necessário a discussão sobre o assunto. O método utilizado é o indutivo –
dedutivo, utilizando de pesquisas bibliográficas. Além disso, demonstra através de exemplos a 
efetiva aplicabilidade da legislação existente relacionada ao assunto, bem como levanta fatos 
históricos que proporcionaram possíveis as relações de consumo e como os conflitos que 
surgem atualmente sobre o tema são dirimidos pelo judiciário. Diante disso, o referido trabalho 
enfatiza a importância da valorização das relações de consumo, como também, demonstra a 
problemática dos acidentes provenientes destas relações, prescrevendo a efetiva 
responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços. 

Palavras-chave: Acidentes. Relações de Consumo. Responsabilidade Civil. 



 

DIR 

COMENTÁRIOS ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

WUALACY GOMES DE OLIVEIRA; CALIXTA MARIA DOS SANTOS  

O presente trabalho tem como tema “Comentário às medidas socioeducativas segundo a Eca”, 
realizado através de pesquisas bibliográficas, sob o método dedutivo, de forma qualitativa, sem 
apresentar fato novo. Tendo em vista as grandes discussões quanto à reeducação dos menores, o 
objetivo geral visa analisar os meios legais para garantir direitos a esses delinqüentes. Em 
especifico, o estudo vem demonstrar a importância da aplicabilidade das medidas 
socioeducativas da ECA, com intuito de garantir aos menores infratores de 12 a 18 anos a sua 
ressocialização e apontar mecanismos afins de que estes vulneráveis retornem ao seio de suas 
famílias e à sociedade com outras perspectivas de vida. Inicialmente, a pesquisa traz uma breve 
evolução histórica dos direitos da Criança e do Adolescente, tal como a evolução da legislação 
da Criança e do Adolescente no Brasil. Enfatiza a importância do Estatuto, bem como a 
inserção da Política de Proteção Integral aos menores delinqüentes. A pesquisa também aborda 
sobre direitos fundamentais da criança e do adolescente, e a importância dos artigos 227 e 228 
da CF/88, que tratam da proteção integral ao infanto. Traz também os princípios fundamentais 
da ECA, como prioridade absoluta da criança e do adolescente e faz alusão quanto ao ato 
infracional cometido pelo menor delinqüente e ainda considerações ao artigo 27 do CP. 
Finalmente a pesquisa visa analisar as medidas socioeducativas impostas aos menores 
infratores, ressaltando o artigo 101 da ECA, e por fim enfatizando as inovações trazidas pela 
Lei nº 12.594/2012, Lei do Sinase. 

Palavras-chave: Ato Infracional. ECA. Medidas Socioeducativas. 



 

DIR 

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMÍLIAR EM DECORRÊNCIA DA 
VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR 

LARISSA DE OLIVEIRA ANDRADE; MYRIAN NYDES MONTEIRO DA ROCHA  

O presente trabalho monográfico é realizado por meio de pesquisas bibliográficas, documentos 
eletrônicos (internet) e coleta de dados. É realizado pelo método descritivo, de forma direta, 
possibilitando uma análise mais detalhada e proporcionando ao pesquisador uma melhor 
organização das atividades. Apresentam dados específicos de Araguaína-To, coletados junto ao 
Conselho Tutelar e ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. Tem 
como objetivo esclarecer e evidenciar o termo violência sexual intrafamiliar, também fazer uma 
revisão bibliográfica do instituto do poder familiar e mencionar os preceitos legais destinados a 
este tema, além de destacar principalmente a situação de crianças e adolescentes envolvidas em 
casos de violência sexual. O trabalho, também propõe demonstrar a gravidade da violência em 
relação à criança e o adolescente, considerando a prática por pessoas da família, ou seja, aqueles 
que são detentores dos direitos e deveres com relação à pessoa e os bens dos filhos enquanto 
menores ou incapazes, até o momento da destituição, que por sua vez, encontram- se em 
situação de risco. Conclui-se que, apesar das transformações que o poder familiar se submeteu, 
ainda sim, existem circunstâncias em que o âmbito familiar nem sempre é o refugio de uma 
criança ou adolescente. 

Palavras-chave: Destituição. Poder Familiar. Violência Sexual Intrafamiliar. 



 

DIR 

A POLÊMICA DA PALMADA EDUCATIVA (PROJETO DE LEI           
Nº 7.672/2010) 

JHONATHAN PABLO DE SOUZA OLIVEIRA; MYRIAM NYDES MONTEIRO DA 
ROCHA  

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo explanar sobre a polêmica do 
projeto de lei nº 7.672/2010 (Lei da Palmada) que dispõe sobre a alteração do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, estabelecendo o direito à criança e ao adolescente a não serem 
submetidos a qualquer forma de punição corporal, mediante a adoção de agressões moderadas 
ou imoderadas, sob a alegação de quaisquer propósitos, ainda que pedagógicos. Portanto, a 
sociedade como um todo evolui e com ela seus institutos jurídicos. O que ontem era aceito com 
absoluta normalidade surge em outro momento histórico como uma aberração ou mesmo de 
forma inaceitável.  Sendo assim, a questão da violência contra a criança e o adolescente em sua 
peculiar situação encontra-se a meio caminho, entre o aceitável e o inaceitável. O projeto de lei 
nº 7.672/2010 na parte punitiva descreve que os pais que infringirem a lei poderão ser punidos e 
encaminhados a programas oficiais ou comunitários de proteção à família, fazer tratamento 
psicológico ou psiquiátrico, participar de cursos ou programas de orientação. Já a criança ou o 
adolescente poderá ser encaminhado a tratamento especializado.  
 

Palavras-chave: Lei da Palmada. Polêmica Educativa. Projeto de Lei nº 7.672/2 



 

DIR 

APLICAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA COMO FORMA               
DE INIBIR A ALIENAÇÃO PARENTAL 

CÁSSIO OLIVEIRA LEAL; ELI GOMES DA SILVA FILHO  

O presente trabalho tem como tema “Aplicação da Guarda Compartilhada como forma de Inibir 
a Alienação Parental”, realizado através de pesquisas bibliográficas, sob o método dedutivo, 
com qualidade, sem apresentar qualquer fato novo. Tendo em vista em quais situações a guarda 
compartilhada pode influenciar em benefício da criança, contribuindo para inibir a alienação 
parental, o objetivo geral da pesquisa é analisar o processo de guarda como algo capaz de evitar 
a alienação parental. Especificamente, o trabalho demonstra que a guarda compartilhada é a 
melhor forma de preservar a criança da alienação parental. Inicialmente, o trabalho traz um 
apanhado histórico da alienação parental no ordenamento jurídico pátrio, seu conceito, sua 
natureza jurídica e seu alcance, bem como as espécies de guarda que há no direito de família 
brasileiro. Tratar-se-á também da relação que há entre o princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana e a alienação parental, bem como a humanização do instituto da guarda. 
Demonstrar-se-á a influência do neoconstitucionalismo sobre o direito de família brasileiro, a 
posição dos tribunais nacionais quanto aos casos de alienação parental no Brasil e a ilegalidade 
dessa prática que afronta, sem sombra de dúvidas, a dignidade da criança enquanto ser humano 
em desenvolvimento. 

Palavras-chave: Alienação Parental. Dignidade da Pessoa Humana. Guarda Compartilhada. 



 

DIR 

A CONCORRÊNCIA DO CÔNJUGE COM FILHOS COMUNS E 
EXCLUSIVOS DO DE CUJUS QUANDO REGIDOS PELA                        

LEI BRASILEIRA  

GEISSY HELLEN VIEIRA GOMES ALVES; MYRIAN NYDES MONTEIRO DA ROCHA  

Este Trabalho de Conclusão de Curso versa sobre a temática da concorrência sucessória do 
cônjuge com os descendentes comuns e exclusivos do de cujus, quando aplicada a legislação 
brasileira. Tem como objetivos esclarecer aspectos conceituais e doutrinários acerca da ordem 
da vocação hereditária, demonstrar a aplicação do inovador instituto da concorrência na 
sucessão do cônjuge, apontar a lacuna existente na lei quanto à concorrência do cônjuge com 
filhos comuns e exclusivos do falecido cumulativamente, e confrontar as teorias existentes e que 
tentam suprir a omissão do legislador. A organização familiar tem mudando de forma 
significativa ao longo do tempo, de modo que a família moderna ou recombinada é cada vez 
mais comum. Assim, as famílias, não raramente, vêm sendo integradas tanto por filhos comuns 
ao casal quanto por filhos exclusivos de relacionamentos anteriores do(s) cônjuge(s), ocorrendo 
a chamada filiação híbrida. O problema é que o legislador não previu esta hipótese de 
concorrência, deixando, então, uma lacuna que gera grande polêmica entre os doutrinadores, 
que não conseguem chegar a um consenso. Foi utilizado o método de pesquisa dialético 
aplicado pelo procedimento metodológico de pesquisa bibliográfica, em livros científicos e 
doutrinários, artigos científicos, jurisprudências, legislações, bem como textos e estudos 
publicados na internet. Desta forma, expõe os pontos controversos de cada corrente doutrinária, 
apontando ao final a solução que melhor se adéqua ao nosso ordenamento jurídico. 

Palavras-chave: Concorrência Sucessória. Filiação Híbrida. Sucessão do Cônjuge. 



 

DIR 

DIREITOS DOS PACIENTES COM CÂNCER À LUZ DO PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

YOLANDA DOS SANTOS VIEIRA; MAINARDO FILHO PAES DA SILVA  

 
O câncer é uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo todo. Ele não escolhe sexo, 
idade ou classe social. Qualquer pessoa pode ser vítima da patologia, que pode atingir os mais 
variados órgãos do corpo humano. A pesquisa em destaque busca analisar, com os aspectos 
jurídicos pertinentes, a situação do paciente com câncer no Brasil. Para tanto, é feita uma 
abordagem que vai desde as implicações médicas da doença, suas principais características, até 
a situação social dos enfermos, enfocando os direitos e benefícios que lhe são garantidos e quais 
os seus maiores anseios. É importante destacar que apesar dos conceitos médicos contidos no 
trabalho, que foram simplificados para facilitar o entendimento, houve a preocupação de 
enfocar, com a profundidade necessária, os desdobramentos legais e jurídicos referentes à 
pessoa com câncer, os desafios que eles têm pela frente. Buscou-se, sobretudo, ressaltar que, a 
despeito dos avanços no tratamento dado aos pacientes, ainda há muito a se fazer. É preciso 
superar a idéia de que tudo se resume a fornecer o remédio para o doente. Como se pode
vislumbrar no desenvolvimento deste trabalho, ao enfermo deve ser garantido muito mais que 
isso. É necessário dar a ele condições para viver de modo digno, o fazendo sentir-se incluído no 
meio social, parte dele. Ao oferecê-las, o Estado faz cumprir o que determina o soberano 
princípio da dignidade da pessoa humana. 

Palavras-chave: Câncer. Dignidade. Direito. 



 

DIR 

DIREITO AMBIENTAL E A POLUIÇÃO SONORA 

MARIANA CARNEIRO DE MOURA; LÚCIA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO  

Considerando que a poluição sonora é uma das espécies de degradação do meio ambiente 
artificial, objetiva-se compreender como se dá a proteção jurídica ao meio ambiente urbano em 
relação à poluição sonora. Para tanto, realizou-se um estudo exploratório por meio de revisão de 
literatura na área de Direito Constitucional, Ambiental e análise de jurisprudências do Superior 
Tribunal de Justiça. Faz-se uso do método dedutivo tendo como premissa maior a proteção ao 
meio ambiente artificial e premissa menor a poluição sonora diante da garantia do direito ao 
silêncio. Dessa forma, o resultado de promover a idéia de que o direito a um meio ambiente 
saudável constitui um direito humano, permitindo concluir que a poluição sonora acarreta a 
responsabilidade de todos, considerando o direito a um ambiente saudável no intuito de 
propiciar um bem estar coletivo. 

Palavras-chave: Direito ao Silêncio. Meio Ambiente. Poluição Sonora. 



 

DIR 

PROBLEMÁTICA DA IMIGRAÇÃO DOS HAITIANOS PARA O BRASIL 

NADSON AYRES DOS SANTOS; SERGIO REIS FERRADOZA 

Analise da resolução normativa nº 97, publicada em 13 de janeiro de 2012 na pagina 59 do 
jornal Oficial, pelo Conselho Nacional de Imigração, que dispõem sobre a concessão de vistos 
permanentes previsto no art.16 da Lei nº6. 815/1980. A nova política de migração do Brasil, por 
mais que humanitária que esta seja, contribui para gerar mais violações e abusos dos direitos e a 
dignidade dos haitianos, já que o Brasil e outros países assinaram e subscreveram uma série de 
instrumentos de direitos humanos, nos nível regional e internacional que lhe obriga a proteger 
os direitos da pessoa humana independentemente da nacionalidade e status migratório que tem. 

Palavras-chave: Conselho Nacional de Imigração. Direitos Humanos. Normativa nº 97. 



 

DIR 

O IMPACTO DA ATIVIDADE DE MINERAÇÃO NO MEIO AMBIENTE 
DA CIDADE DE OURILÃNDIA DO NORTE E TUCUMÃ - PA 

MARCELLA ADRIANA MACHADO DE MOURA BRANQUINHOS; MIRIAN NIDES  

A Constituição Federal de 1988 não elaborou uma noção técnico-jurídica específica de meio 
ambiente, sendo este conceito aberto, sujeito a ser preenchido casuisticamente, de acordo com a 
realidade concreta que se apresente ao intérprete. O mesmo ocorre com o conceito de dano 
ambiental, sendo que o legislador ao colocar a expressão dano ambiental sempre vincula 
poluição e degradação, ressaltando que a poluição resulta da degradação, que se tipifica pelo 
resultado danoso, independentemente da inobservância de regras ou padrões específicos. Para 
Édis Milaré (2007), o conceito de dano ambiental, assim como o de meio ambiente, é aberto, ou 
seja, sujeito a ser preenchido casuisticamente, de acordo com cada realidade concreta que se 
apresente ao intérprete. Paulo Bessa (2008), por sua vez, afirma que o conceito de meio 
ambiente é cultural, ou seja, depende do que ele chama de "ação criativa" do ser humano. O que 
demonstra que as técnicas são diferenciadas de acordo o ambiente observado, e que algumas 
atividades são consideradas danos em certas áreas e que necessariamente não seja em outra, 
sofrendo variação de causa e efeito conforme os agravos sentidos no ambiente. Paulo Bessa 
Antunes (2008) ensina que dano é o prejuízo (uma alteração negativa da situação jurídica, 
material ou moral) causado a alguém por um terceiro que se vê obrigado ao ressarcimento. 

Palavras-chave: Dano Ambiental. Mineração. Tucumã Pará. 



 

EDF 

O EDUCADOR FÍSICO E O PROCESSO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
NA REDE MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA - TO 

ANALIA NUNES DE OLIVEIRA; LEANE REIS  

Analisar o contexto escolar, enfocando o processo de inclusão é um dos aspectos da realidade 
atual emergente. A inclusão é uma perspectiva recente, que coloca em foco o ambiente de 
ensino, sua estrutura, seus componentes e o diferente/deficiente, portanto, amplifica a 
necessidade de investigar e de contextualizar o currículo em ação na escola a partir desta nova 
realidade. Mais que isso, coincide contemporaneamente com o retorno do professor de 
Educação Física como responsável por ministrar esta disciplina no contexto escolar (das 
primeiras séries). Estes fatores ampliam o desafio de avaliarmos a realidade da prática desta 
disciplina, pois, na Educação Física Inclusiva encontrou alunos com deficiências nas turmas 
regulares, alterando, em parte, o contexto ambiental. Nesse sentido, o presente estudo dirigiu 
seu olhar para os entraves que são enfrentados para a efetivação de uma sociedade inclusiva, 
sobretudo no que diz respeito ao âmbito escolar, como o preconceito, a falta de informação da 
sociedade e a falta de formação dos profissionais da área. A pesquisa foi descritiva, os sujeitos 
de estudo foram professores de educação física da Rede Municipal de Araguaína – To. 
Utilizaram-se questionários e análise documental como instrumentos de pesquisa e os resultados 
identificaram dificuldades conceituais, procedimentais e atitudinais na atenção as necessidades 
especiais. A pesquisa permitiu divulgar as principais barreiras sociais para o processo de 
inclusão. 
 

Palavras-chave: Contexto Escolar. Educação Física. Inclusão. 



 

EDF 

SOCIALIZAÇÃO DA CAPOEIRA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA 
DA CIDADE DE ARAGUAINA-TO 

ANTONIO FILHO MARTINS MIRANDA; FRANCINALDO FREITAS LEITE  

A capoeira é apresentada como uma nova e importante proposta para o cotidiano do espaço 
educativo, tendo como objetivo maior resgatar as atividades culturais nas unidades escolares 
identificando a capoeira como um fator primordial, buscando subsídios para que a criança se 
aproprie de novos conhecimentos desenvolvendo assim a socialização entre diferentes classes 
sociais, religiões, raças, entre outros, levando a construção da sua formação, buscando 
desenvolver as qualidades gerais das crianças através da capoeira, tornando as aulas prazerosas 
e atrativas, usando alguns recursos básicos como as cantigas, a música e os instrumentos, 
contribuindo e oportunizando as mesmas resolver situações do seu cotidiano. A capoeira não 
pode mais ser vista como disciplina isolada do processo político pedagógico e sim como parte 
de um todo, pois a criança se apaixona pelo ritmo, pela movimentação, pela troca de informação 
entre o aluno e o professor e pela própria capoeira como manifestação cultural, que trabalha o 
resgate e os costumes de um povo, que durante muitos anos foi condenada e proibida. Pois a 
capoeira busca ainda promover e oportunizar crianças a prática, seja ela vista como esporte, 
arte, cultura, jogo, dança, luta ou brincadeira, o importante é proporciona um ambiente onde 
exista harmonia, alegria, solidariedade, sociabilidade, amizade e prazer. Incentivar as  crianças 
na escola, fazendo com que elas busquem participar dos projetos da escola e sociedade, e que 
estejam freqüentando as aulas e tenham um bom aproveitamento. 

Palavras-chave: Capoeira. Classes Sociais. Socialização. 



 

EDF 

A OCORRÊNCIA DA OBESIDADE NA SEGUNDA FASE DO ENSINO 
FUDAMENTAL UMA REFLEXÃO SOBRE ANÁLISES DOS ÍNDICES 

TOCANTINENSE 

GLEISON SANTANA CRUZ; FRANCINALDO FREITAS LEITE  

O presente estudo propôs analisar através de análise textual e bibliográfica o padrão do índice 
de massa corporal dos alunos inseridos no Ensino Fundamental de acordo com publicações já 
emitidas a respeito dessa temática. A metodologia procedimental deste trabalho foi de cunho 
bibliográfico, explorando o problema da pesquisa de forma qualitativa. A técnica empregada foi 
análise documental, ou seja, da literatura temática envolvida, utilizando o fichamento como 
instrumento para coleta de dados. Escolares todos do gênero masculino. Segundo as análises 
realizadas pude avaliar que as crianças do sexo feminino apresentaram uma correlação negativa, 
fraca e não significativo. Em relação ao sexo masculino apresentou uma concordância 
classificada como excelente.  Conclusão – O IMC é um indicador confiável de estado 
nutricional somente para a amostra do sexo masculino. 

Palavras-chave: Escolares. Estado Nutricional. Índice de Massa Corporal. 



 

EDF 

A ACESSIBILIDADE DE CADEIRANTES NO ENSINO REGULAR EM 
TOCANTINÓPOLIS 

BRASIL / 2010; BRITO/2010; MARCIO GOUVEIA  

A elaboração desse trabalho foi um exercício na busca pelo conhecimento referente ao processo 
de inclusão da pessoa com deficiência física que necessita da cadeira de rodas para sua 
mobilização dentro da escola de ensino regular e dar ênfase nas aulas de educação física, 
valorizando o ponto de vista do aluno, o conhecimento inclusivo da professora do ensino 
regular, as ações inclusivas do ponto de vista pratico do gestor da escola, bem como a atuação 
dos professores e a formação continuada na educação inclusiva. O objetivo desse trabalho foi 
constatar os desafios e os avanços na perspectiva da inclusão do aluno cadeirante no ensino 
regular. Para a realização desse trabalho foi necessário a realização de pesquisa teórica e 
pesquisa de campo com a aplicação e questionários para o aluno, professora do ensino regular e 
a gestora escolar, bem como uma observação in loco de modo a facilitar a constatação dos fatos. 
Diante todo o trabalho realizado, constatou-se que o acesso do aluno cadeirante no ensino 
regular deu passos firmes e mediante a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva, não apenas o acesso, mas a permanência do aluno cadeirante na escola 
esta assegurada legalmente. Dessa forma, acredita-se na existência de possibilidades de 
envolvimento, participação e crescimento dos alunos incluídos. 

Palavras-chave: Acessibilidade. Cadeirante. Participação. 



 

EDF 

CANTIGAS DE RODAS COMO RECURSO DIDÁTICO NAS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA NAS SÉRIES INICIAIS DA REDE PÚBLICA  

DARLENNE DE BRITO LIMA NUNES; FRANCINALDO FREITAS LEITE  

 
O presente trabalho trata-se de um estudo bibliográfico acerca das Cantigas de Rodas nas 
Serieis Inicias, com o objetivo de analisarmos a mesma como Recurso Didático nas Aulas de 
Educação Física nas Series Inicias das Escolas Públicas de Araguaína-TO. Nesta pesquisa 
iremos conhecer como as cantigas de rodas são aplicadas nas aulas de educação física nas series 
iniciais de algumas escolas públicas municipais de Araguaína-TO, com o intuito de orientar e 
contribuir com a formação na educação e da personalidade dos educando, através do regaste das 
cantigas e brincadeiras de roda, tentando proporcionar a estas crianças uma convivência escolar 
e social mais harmoniosa, prazerosa e de paz com o intuito de diminuir e conter a indisciplina e 
agressividade encontrada em alguns alunos desta clientela. As cantigas de rodas são 
brincadeiras de rodas onde caracteristicamente as crianças ficam em rodas com as mãos juntas 
adimplindo ou não coreografias baseadas não musicas cantadas. Geralmente são musicas 
cantadas popularmente e de criação anônimas. A pesquisa terá ênfase nas importâncias das 
atividades físicas nas series inicias focalizando primordialmente no manuseio das cantigas de 
rodas como recurso de ensino aprendizagem. A realização desta pesquisa foi amplamente 
satisfatória, uma vez que se pôde constatar a realidade das aulas de Educação Física nas series 
iniciais, conhecendo suas peculiaridades e, sobretudo como são ministradas as aulas em sala. 

Palavras-chave: Cantigas de Rodas . Educação Física. Séries Iniciais. 



 

EDF 

A ATUAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA FRENTE Á 
REALIDADE DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ARAGUAÍNA–TO 

ROSILETICE FERNANDES DE SOUSA; EDLA ODEBRECHT  

O presente estudo tem como objetivo verificar, investigar a atuação do Professor de Educação 
Física nas escolas da rede pública. Tendo uma metodologia de caráter bibliográfico onde o 
material foi coletado em livros, revistas, periódicos e web sites especializado. Onde diante o 
levantamento dos mesmos pode-se verificar que segundo os autores a qualificação do professor 
é de suma importância para seu desempenho profissional, tanto na escola quanto na sociedade, 
pois além da rotina de ensinar o professor deve atuar como mediador entre as capacidades e o 
processo mais complexos da vivencia humana, despertando nos alunos a motivação pelo 
processo de ensino aprendizagem. 

Palavras-chave: Educação Física. Escolas Públicas. Qualificação Profissional. 



 

EDF 

ARTES MARCIAIS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DE 
ARAGUAÍNA-TO 

RICARDO ZAMBONI BENETI; LEANDRO FERRAZ  

A cada dia vem se compreendendo as artes marciais como algo que vai além de lutas que visam 
disputa e combates, ela vem sendo explorada como uma ferramenta primordial ao 
desenvolvimento de alunos enquanto cidadãos e uma positiva aliada na educação de crianças 
jovens e adolescentes. O objetivo do estudo foi fazer uma avaliação da prática das artes marciais 
nas Escolas de Tempo Integral de Araguaína como parte curricular da Educação Integral, 
analisando suas contingências como ferramenta educacional. Para isso foi feita uma pesquisa 
documental utilizando-se de análise dos documentos das Escolas de Tempo Integral abordando 
as atividades e relatórios das ações. O saldo apresentado foi positivo, no sentido de que o 
objetivo propostos pela disciplina artes marciais vem sendo alcançado, ajudando a estabelecer 
um padrão mais elevado na qualidade da educação. 

Palavras-chave: Artes Marciais. Escola. Tempo Integral. 



 

EDF 

LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

RAFAEL GONÇALVES DE MORAES PERILO; LEANDRO FERRAZ  

O objetivo deste trabalho foi demonstrar o processo evolutivo da educação física, tanto no 
campo educacional como profissional. Partindo de seu aspecto histórico em abrangência 
mundial e afunilando até chegar à escala nacional e regional, apresentando os principais 
entraves e obstáculos enfrentados, para chegar a esta modalidade que atualmente possui um 
reconhecimento em diversos campos da vida humana, especialmente no que diz respeito à 
promoção da saúde, qualidade de vida, atuação profissional e desenvolvimento físico e motor. O 
procedimento deste trabalho foi de cunho bibliográfico e documental, explorando o problema da 
pesquisa de forma qualitativa. A técnica empregada foi análise documental da legislação 
vigente na área de conhecimento, e da literatura temática envolvida, utilizando o fichamento 
como instrumento para coleta de dados. Considerando o crescimento do campo de atuação do 
profissional de educação física que tem ampliado significativamente nos últimos anos, a 
educação física não se limita somente a sala de aula, mas podendo atingir patamares bem mais 
amplo, como: academias, hospitais, piscinas, clubes esportivos, clubes de recreação, 
condomínios, clínicas, empresas (ginástica laboral), hotéis, SPAS, asilos, navios, ONGs, e 
escolas de dança, demonstrando a sua importância para garantir a qualidade de vida das pessoas, 
o mercado de trabalho nessa área é muito extenso, especialmente pelo estilo de vida que vem se 
adotando no contexto social, a modernidade tem trazido conseqüências sérias para o ser 
humano, conseqüências estas que podem ser amenizadas com uma orientação adequada de um 
profissional de educação física qualificado. 
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A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS 
ESCOLAS PUBLICA ESTADUAIS DE FILADÉLFIA-TO 

ADRIANA DA COSTA COELHO; MARCIO J. GOUVÊIA  

Este trabalho procura identificar os aspectos metodológicos da Educação Física com o objetivo 
de detectar problemas e dificuldades nas aulas desta disciplina na rede pública. A metodologia 
aplicada na investigação apresenta caráter exploratório e bibliográfico, onde todo material 
explorado foi coletado em livros, periódicos, revistas especializadas e web sites relacionados ao 
tema abordado. Dessa maneira com os levantamentos apontam que é importante salientar que 
diante a pesquisa realizada, se identifica problemas internos, como o menosprezo da disciplina 
pelos próprios profissionais da área de outras disciplinas, falta materiais didáticos, espaço físico 
inadequado e problemas externos como a falta reconhecimento da comunidade e do corpo 
discente. Diante este trabalho podem-se observar situações em que é necessária assumir uma 
postura mais responsável quanto á importância da disciplina de Educação Física na pratica 
pedagógica e sua relevância para a sociedade. 
 

 , Palavras-chave: Dificuldades na Docência. Educação Física. Escola. 
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PERFIL FISIOLÓGICO DE ESCOLARES APÓS ESFORÇO COTIDIANO 
NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

WALISSON CASTRO SOUTO; LEANDRO FERRAZ  

Nos dias atuais, no que diz respeito à rotina do professor de Educação Física, notamos que o 
mesmo faz parte de um seleto grupo de profissionais que tem a capacidade de favorecer e 
permitir a profilaxia aos seus alunos, fazendo-os conhecerem, um pouco mais, os seus 
organismos de forma a entenderem o que acontece quando estão praticando e quando terminam 
de praticar a atividade física cotidiana. A Educação Física possui um infinito leque de 
possibilidades, dependendo do que se quer construir e estruturar seguindo uma linha bem 
estruturada e planejada. Pode-se mesclar teoria e prática em tudo. Podemos desenvolver todo o 
campo psicossocial dos indivíduos, aprimorarem os estágios cognitivos de acordo com suas 
relativas faixas etários. Tudo isso perante um trabalho bem feito, compreendendo cada individuo 
como um “mundo” diferente dos demais, aplicando neles todo o conhecimento corporal, 
cognitivo, e, claro, o social. O presente estudo tem como objetivo analisar a importância do 
estudo do perfil fisiológico de escolares após suas atividades físicas cotidianas nas aulas de 
Educação Física propostas pelos professores.  O procedimento do presente estudo foi de cunho 
bibliográfico, explorando o problema da pesquisa de forma qualitativa. A técnica empregada foi 
análise documental, ou seja, da literatura temática envolvida, utilizando o fichamento como 
instrumento para coleta de dados. 
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A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS MOTORAS NO COTIDIANO DAS 
CRECHES MUNICIPAIS 

DIALAN BARBOSA MARTINS; LEANDRO FERRAZ  

A Capacidade de movimentar-se das crianças é essencial para que ela possa interagir 
apropriadamente com o meio em que vive. As habilidades motoras veem de forma rudimentar e 
vão se aprimorando de acordo com estímulos e as condições que o individuo se encontra. A 
creche então é o ambiente, portanto essencial para o desenvolvimento motor, através da 
exploração e pelas as possibilidades de movimentar-se, e adaptar-se em diferentes condições. E 
com isso a disciplina educação física juntamente com um profissional de educação física, tem 
um papel de grande valor, na educação de criança de 0 a 6 anos, estimulando e proporcionando 
uma variedade de experiências através de situações que elas possa criar, inventar, descobrir 
movimentos novos, brincar com sua linguagem corporal, interagindo com o mundo e 
expressando sentimentos, emoções e pensamentos. O presente estudo tem como objetivo 
apresentar as creches estudos no quais mostram o quanto e benéfico às práticas motoras, 
administradas pelo um profissional de Educação Física no cotidiano educacional de 0 á 6 anos. 
O procedimento do presente estudo foi de cunho bibliográfico, explorando o problema da 
pesquisa de forma qualitativa. A técnica empregada foi análise documental, ou seja, da literatura 
temática envolvida, utilizando o fichamento como instrumento para coleta de dados. 
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PERFIL POSTURAL DE ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO 

MARIA ELISANDRA CARMONA GARCIA; MÁRCIO GOUVEIA  

Postura é definida como sendo a posição adotada pelo ser humano. Dados epidemiológicos 
apontam para uma alta prevalência de alterações posturais de coluna entre crianças e 
adolescentes. Avaliações posturais em escolares são importantes, pois oferecem uma 
oportunidade individual de diagnóstico precoce de desvios da coluna vertebral. O objetivo do 
presente estudo foi verificar a incidência de desvios posturais da coluna vertebral em escolares 
do gênero masculino e feminino do ensino médio. Utilizou-se uma metodologia de caráter 
exploratório e bibliográfico, onde todo material explorado foi coletado em livros, periódicos, 
revistas especializadas e web sites relacionados ao tema abordado. Após todos os levantamentos 
coletados, verificou-se que os desvios posturais estão presentes na maioria dos escolares 
prevalecendo à ocorrência de escoliose. O desconforto com relação à postura é considerado o 
fator que mais incomodam os escolares, com tudo isso se pode concluir que os maus hábitos 
diários dos escolares tanto em casa quanto na escola e a sobrecarga no transporte dos materiais 
escolares contribuíram e muito para este resultado. Inusitadamente também verifica-se que os 
escolares não recebem informações suficientes sobre as questões posturais, e por isso não 
adquiriram ainda o hábito de estar constantemente concertando suas posturas afim de evitar os 
problemas futuros. 
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O FENÔMENO BULLYING NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 
QUEM SÃO SUAS VÍTIMAS 

RENATO AGUIAR DA SILVA; FRANCINALDO FREITAS LEITE  

O objetivo desta pesquisa é descobrir quais são as minorias que mais sofrem com o fenômeno 
chamado bullying, aonde será uma pesquisa quantitativa e também descritiva de campo. O 
fenômeno bullying tratasse de todos os tipos de atitudes agressivas, intencionais e bastante 
repetidas, aonde o propósito perturba suas vitimas, o pior que em sua maioria isto ocorre sem 
nenhuma motivação evidente uma pratica adotadas por um ou mais escolares geralmente a só 
uma vitima de uma forma tontamente desigual. Essa violência acontecer de maneira sutil, 
através de brincadeiras, apelidos, trotes e agressões físicas. Os alunos podem se envolver de 
algumas maneiras com o bullying que são os (alvos) que é vitimas que sofrem com esta prática, 
os (autores) que são os agressores e as (testemunhas) que em sua maioria se omite e faz que é 
fenômeno cresça cada vez mais.A varias estratégias para o combate o bullying  por exemplo, é 
a literatura podendo ser ela livros infantis, infanto-juvenis, tudo que venha a discutir de uma 
forma criticar a respeito assunto. Com tudo, podemos compreende que, o bullying, dentro das 
aulas de educação física é algo comum, porem o que não pode se comum é omissão dos 
professores, por esse motivo, tona-se necessário os professores de educação física, busque cadê 
vez mais maneiras para a prevenção em todos os níveis de educação seja ela básica, infantil ou 
ensino médio, somente assim poderemos acabar com este fenômeno. 
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REFLEXÕES SOBRE JOGOS COOPERATIVOS EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ARAGUAÍNA-TO 

RODRIGO MOACIR MACHADO VIEIRA; JEFFERSON ALVES DA LUZ  

Os Jogos Cooperativos são apresentados como uma nova e importante proposta para o cotidiano 
da educação física escolar apresenta-se como bastante adequado aos propósitos de uma 
educação não competitiva. Em contraponto a essa competitividade, constituiu-se os Jogos 
Cooperativos como possibilidade de minimizar a competitividade. Por meio deste pode-se 
trabalhar uma forma diferenciada e reflexiva de prática corporal, que permite ao professor 
analisar a sua abordagem metodológica e provoca no aluno o pensamento crítico sobre a 
competição e a cooperação, sobre objetivos comuns benéficos ao grupo em detrimento à 
valorização das habilidades individuais.  Para entender melhor a relação do jogo e educação 
física escolar o presente estudo teve por objetivo refletir sobre a relação dos jogos cooperativos 
com a disciplina de educação física para um processo de aprimoramento do relacionamento 
interpessoal no contexto escolar. Para tanto, foi elaborada uma pesquisa qualitativa, 
exploratória, bibliográfica, em escolas da rede pública estadual e municipal da cidade de 
Araguaína e com os professores graduados em educação física. Foi observado através da 
pesquisa que a maioria dos professores aplica os jogos cooperativos em quase todas as aulas, ou 
pelo menos uma vez por semana, que os mesmos contribuem para a diminuição de vários 
problemas como a evasão escolar e a agressividade, promovendo a interação entre os alunos 
ampliando a motivação e participação nas aulas, de modo que se conclui que os jogos 
cooperativos na escola vêm para facilitar o trabalho de professor e garantir aos alunos aulas 
mais divertidos. 
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APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA RELACIONADA À ATIVIDADE 
FÍSICA EM ADOLESCENTES 

CARLOS HENRIQUE DIAS NARCISO; HUGO MARTINS TEIXEIRA  

A aptidão cardiorrespiratória é um dos principais componentes da aptidão física relacionada à 
saúde, níveis adequados de aptidão cardiorrespiratória na adolescência associam-se contra 
fatores de riscos cardiovasculares e metabólicos, e estão diretamente relacionados a um 
aumento na participação em esportes, atividades físicas habituais, ingresso em profissões de 
elevadas exigências de atividade física e estilo de vida saudável na fase adulta da vida. A 
resistência cardiorrespiratória é uma capacidade funcional do organismo muito utilizada para 
prescrever exercícios a diversos grupos funcionais e avaliar riscos cardiovasculares, onde a 
exigência do sistema aeróbico e preponderante. Com tudo os adolescentes estão cada vez mais 
se entregando ao sedentarismo e mais propícios a doenças. Estudos mostram que e preocupante 
a redução da pratica da atividade física, isto vem ocorrendo nas ultimas décadas envolvendo 
principalmente crianças e adolescentes, que dedicam maioria do seu tempo na utilização da 
televisão, vídeo games e computadores. À medida que a criança vai entrando para adolescência 
e desta para a adulta, a FC de repouso tende a diminuir em função de que as características 
morfológicas quanto às funcionais atingem o desenvolvimento completo. A família e de grande 
importância para estimular a pratica de atividade física, normalmente pais que são praticantes de 
algum tipo de atividade tendem a motivar e incentivar seus filhos a terem hábitos mais ativos. 
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AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL DE 
1º AO 5º ANO: UMA ANÁLISE DA REALIDADE NAS ESCOLAS  

WEIDINA MARIA DE BORBA; EDLA ODEBRECHT  

O presente trabalho tem como foco a verificação da abordagem metodológica da educação 
física no ensino fundamental de 1º ao 5º ano, para a realização do mesmo projetou-se uma 
metodologia de caráter bibliográfico onde os aportes do mesmo foram encontrados em livros, 
revistas, periódicos e web site especializados da internet. Assim, diante dos levantamentos 
encontrados pode-se afirmar que o contexto da Educação Física na Escola, é de uma 
importância impar para o desenvolvimento dos alunos. De acordo com os PCN a Educação 
Física escolar, que estava voltada principalmente para a escolaridade do primeiro grau, como 
era chamada antigamente, passou a priorizar o segmento de 1º ao 5º ano e também a pré –
escola. A educação física tem uma importância social presente nos corpos dos indivíduos, em 
suas relações sociais e na busca do exercício da cidadania. Dessa forma não se pode reduzir a 
Educação Física ao gesto motor puramente. Deve ser incorporada ao trabalho pedagógico da 
Educação Física as brincadeiras, as atividades que sempre contribuíram para o desenvolvimento 
das crianças de maneira global. 
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NÍVEL DE PRECISÃO DAS HABILIDADES MOTORAS 
FUNDAMENTAIS: EM ESCOLARES NA FAIXA ETÁRIA, DE 11 A 14 

PARTICIPANTES DO PROJETO FAZENDO AMIGOS FA 
FAHESA/ITPAC DE ARAGUAINA-TO 

ANA CAROLINE ROSTIROLLA; MÁRCIO JOSÉ GOUVÊA  

O presente estudo propôs analisar o desempenho motor de escolares entre 11 e 14 anos 
participantes do Projeto Fazendo Amigos – Escolinha de iniciação de Futsal realizada pela 
Coordenação de Esportes da FAHESA/ITPAC na cidade de Araguaína Tocantins, com o foco 
nas habilidades motoras fundamentais, arremessa por cima, equilíbrio em um só pé e salto em 
distância. Como método avaliativo dos aspectos qualitativos das habilidades motoras
fundamentais, foi adotada 3 filmagens/teste para cada aluno tendo como roteiro   o protocolo 
desenvolvido por Gallahue (2005). E na análise dos vídeos realizados contou-se com o Software 
Fundamental Motor Skills desenvolvido pelo Dr. Victor Hugo Alves Akazaki, que tem como 
objetivo auxiliar nas análises dos movimentos fundamentais e sua metodologia têm como 
objetivo a classificação de estágios motores. Participaram da pesquisa 60 escolares todos do 
gênero masculino. E ao final, foi analisado que todos os movimentos investigados se encontram 
em um estágio maturacional abaixo do recomendado para a faixa etária e que os piores 
resultados foram obtidos no arremesso e os melhores no salto em distância. E curiosamente os 
níveis maturacionais não seguiram um padrão evolutivo com o passar da idade. 
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AGRESSÃO FÍSICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

THAÍS LORRAN VERAS DIAS; EDLA ODEBRECHT  

Este estudo teve como objetivo investigar e analisar a temática e incidência de Agressão Física 
Nas Aulas de Educação Física Escolar, destacando os Conceitos sobre violência, agressão física 
e bullying, ressaltando estudos sobre agressão física perante a lei, agressão física no âmbito 
escolar, agressão física no contexto da educação física, transgressões e punições e as possíveis 
soluções. O procedimento deste trabalho foi de cunho bibliográfico, explorando o problema da 
pesquisa de forma qualitativa. A técnica empregada foi análise documental, ou seja, da literatura 
temática envolvida, utilizando o fichamento como instrumento para coleta de dados. Segundo a 
análise documental do estudo, os resultados apontam que o bullying direto, que é um tipo de 
violência onde agressão física está inserida, que são os apelidos, agressões físicas, ameaças, 
roubos, ofensas verbais ou expressões e gestos que geram mal estar aos alvos, são atos 
utilizados com uma freqüência quatro vezes maior entre os meninos e que o bullying indireto, 
que compreende atitudes de indiferenças, isolamento, difamação e negação aos desejos, são 
mais adotado pelas meninas. O Bullying ocorre com maior freqüência e gravidade entre a faixa 
etária de 11 a 14 anos, sendo menos freqüente na educação infantil e no ensino médio. 
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A OMISSÃO DOS CONTEÚDOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA OS 
ALUNOS DO 9º ANO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ARAGUAÍNA-TO 

TEREZA CAROLINA ESPINDOLA DIAS; EDLA ODEBRECHT  

 
O presente estudo tem como objetivo investigar, verificar sobre a omissão dos conteúdos da 
educação física nas escolas da rede estadual. Tendo uma metodologia de caráter bibliográfico 
onde o material foi coletado em livros, revistas, periódicos e web sites especializado. Diante o 
levantamento dos mesmos pode-se verificar que segundo os autores o professor tem o papel 
fundamental de desenvolver suas atividades de maneira adequada e integrada a proposta 
pedagógica da escola. Onde os conteúdos devem ser apresentados de forma plena para que haja 
uma mudança e transformação na formação intelectual e cultural dos alunos, desenvolvendo 
neles a capacidade de agir a partir do processo educacional. 
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CONTRIBUIÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO       
ENSINO INFANTIL 

FERNANDA SILVA REIS; MÁRCIO GOUVEIA  

O projeto visa apresentar à contribuição pedagógica da disciplina de Educação Física na 
educação infantil, considerando que é na educação infantil a fase mais relevante para o 
desenvolvimento físico e motor dos alunos, conscientes que a socialização é a parte 
fundamental para esta faixa etária, visto que para a maioria alunos este consiste do primeiro 
grupo social a que fazem parte, após o âmbito familiar. A Educação Física representa uma 
disciplina que consegue integrar o corpo com a mente, favorecendo para o desenvolvimento da 
aprendizagem, a partir da interdisciplinaridade, envolvendo-a com todas as atividades que 
podem ser realizada dentro do ambiente escolar. Assim, o projeto demonstra a relevância da 
realização de um trabalho correto e adequado a faixa etária pesquisada, considerando os 
benefícios que a disciplina poderá trazer para os alunos, bem facilitar o trabalho do educador de 
forma que aprendizagem seja correta e eficaz. 
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AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SEUS BENEFÍCIOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO MOTOR 

KILZZER LIRA DE OLIVEIRA; HUGO MARTINS TEIXEIRA  

Muita gente acredita, ainda hoje, que as aulas de Educação Física Escolar são apenas um 
momento de lazer e desconcentração nas escolas. E, por isso, não se dá a devida importância a 
essa que é uma disciplina essencial no currículo escolar, já que é responsável pelo 
desenvolvimento motor das crianças. Além disso, o exercício físico ainda é capaz de combater 
diversas doenças relacionadas ao sedentarismo, como obesidade, diabetes e problemas 
cardíacos. Deve, portanto, ser praticado sempre - na escola e em casa. Os movimentos permitem 
ao ser humano solucionar problemas, comunicar-se, expressar a criatividade, os sentimentos, 
explorar o meio ambiente e agir sobre ele. Eles fazem parte do nosso processo de evolução; seja 
desde a criação de ferramentas rudimentares a aparelhos tecnológicos modernos ou desde o 
nosso nascimento, do primeiro contato que temos com o mundo à nossa ação sobre eles. O 
somatório e a relação de todas essas atividades humanas realizadas através do movimento 
trazem aos seres humanos benefícios biológicos, sociais e afetivos e cognitivos, estando todos 
estes interligados. Assim é que a Educação Física deve analisar o comportamento motor, não 
sendo mais o movimento pelo movimento, mas sim como sendo uma relação dinâmica entre o 
ser humano e o meio ambiente. 
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ANALISE DA INTENSIDADE DAS AULAS DE EDUCAÇAO FÍSICA  
EM UMA ESCOLA 

MARKEANE ALVES DE SOUSA; MARCIO GOUVEA  

O objetivo deste trabalho é evidenciar que toda atividade física necessita de um 
acompanhamento adequado, sendo que as atividades realizadas com escolares devem ser 
mensuradas, especialmente a freqüência cardíaca antes, durante e após a realização das 
atividades, a avaliação da freqüência cardíaca é relevante, pois determina a quantidade de vezes 
que o coração do aluno se contrai e relaxa, ou seja, quantas vezes o coração bate por minuto, a 
mensuração desse item é relevante, pois favorece para que haja um controle da intensidade de 
exercícios físicos cardiorrespiratório, a análise da freqüência cardíaca consiste de método 
prático e relevante para a conquista de resultados. Considerando especialmente que a atividade 
física representa uma forma eficaz de oportuniza às crianças uma condição melhor de vida, 
onde o papel do educador representa uma parte fundamental para que os resultados sejam mais 
produtivos e eficientes. 
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NAS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE ESCOLAS DA 

REDE PARTICULAR DA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO 

SIMONE DA SILVA MOURA 

O objetivo deste trabalho é evidenciar a relevância dos jogos e brincadeiras para o 
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos nas aulas de educação física. As aulas devem 
priorizar a ludicidade, proporcionando a interação das crianças, a partir de atividades, jogos e 
brincadeiras que despertem o interesse deles pelas aulas, trabalhando o sentimento, afastando o 
medo, melhorando a autoestima, do aluno. Dessa forma obtemos resultados significativos, 
aprendizagem e desenvolvimento físico, motor e cognitivo do educando. A presente pesquisa 
tem como propósito verificar a importância dos Jogos e brincadeiras nas aulas de educação 
física dos alunos da educação infantil. A metodologia aplicada na investigação apresenta caráter 
exploratório e bibliográfico, onde todo material explorado foi arrecadado em livros, periódicos, 
revistas especializadas e web sites relacionados ao tema abordado. Dessa maneira com os 
levantamentos apontam para os jogos e brincadeiras como uma das ferramentas de grande 
importância para o desenvolvimento global dos educandos nas escolas de educação infantil. 
Pode-se entender que a atuação dos Profissionais de Educação Física na aplicação das aulas do 
ensino infantil assume um caráter de extrema importância, pois através deles podemos 
conseguir resultados expressivos na formação global dos escolares. 
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A IMPORTÂNCIA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS 
CRECHES MUNICIPAIS DE ARAGUAÍNA 

LEANDRO SANTANA SOUSA; JEFERSON ALVES DA LUZ  

Neste Projeto de estudo o tema referente é a Importância das Aulas de Educação Física nas 
Creches Municipais na cidade de Araguaína - Tocantins. Propondo analisar como é realizado e 
trabalhando, e que espaços e tempos se dão as práticas dessas aulas no campo da Educação 
Infantil, dentro do âmbito escolar. Sendo a Educação Infantil o ambiente que a criança buscará 
experiências e formaram conceitos sobre seu próprio corpo, onde o movimento nas aulas de 
educação física irá permitir essa compreensão, criando para a criança possibilidades de se 
expressar por meio deste, portanto o movimento é um instrumento importante que auxiliará no 
desenvolvimento das crianças. Os movimentos realizados nas aulas de Educação Física são tão 
importantes na vida que se percebe, que é uma das primeiras manifestações da vida do ser 
humano, e que sempre exercerá enormes influências no seu comportamento. O desempenho das 
atividades realizadas nas aulas de Educação Física durante o decorrer da vida escolar das 
crianças se torna papel importante, pois é através das metodologias trabalhadas nas aulas de 
educação física como as: brincadeiras que é uma das maneiras que elas têm de se comunicar, 
sendo também um instrumento para se relacionar com outras crianças, fazendo parte importante 
para sua individualidade, intelectual, física e emocional, que estão em pleno desenvolvimento. 

Palavras-chave: Creches. Educação Fisica. Séries Iniciais . 
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O NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE ALUNOS DO EJA DE UMA 
ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL DE ARAGUAÍNA–TO 

HELLEN ROCHA OLIVEIRA; HUGO MARTINS TEIXEIRA  

 
É apresentado um breve histórico sobre a Modalidade de Educação para Jovens e Adultos, 
considerando seus aspectos históricos e relevantes no decorrer do tempo no Brasil buscando 
avaliar qual o nível de atividade física dos alunos do EJA, no estudo foi verificado a quantidade 
de tempo gasto pelos alunos durante a realização de diversas atividades físicas e quantas vezes 
por semana as mesmas são realizadas, com a finalidade de analisar o nível de atividade 
realizado por estes alunos e se estes vivem uma vida sedentária. A metodologia foi utilizada foi 
o Questionário IPAQ (Questionário Internacional de Atividade Física), para fins de coleta e 
analise de dados, com a participação de 48 alunos devidamente matriculados no EJA. A partir 
dos resultados obtidos pudemos verificar que o Nível de Atividade Física entre indivíduos do 
gênero feminino com idade entre 17 e 25 foi classificado pelo IPAQ como sendo Muito Ativos, 
constatou-se um individuo jovem classificado na linha do sedentarismo e comprovamos que nos 
alunos pesquisados do EJA as mulheres somam maioria em número e nível de atividade em 
relação aos homens nos levando a crer que as atividades domésticas do dia a dia, contribuem 
para a manutenção dos níveis de atividade femininos evitando o sedentarismo, em contrapartida 
os níveis masculinos foram preocupantes, pois demonstraram que apenas os indivíduos jovens 
realizam atividades regularmente os de mais idade precisam de estímulos para adotar hábitos 
saudáveis de vida como pelo menos a prática de caminhadas. 

Palavras-chave: Atividade Física. Educação Física. EJA. 
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ERGONOMIA E A EDUCAÇÃO FÍSICA: DOIS MUNDOS 
CAMINHANDO JUNTOS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE 

ESCOLARES DE ARAGUAÍNA-TO  

FELIPE NEVES PINHEIRO AGUIAR; MARCIO JOSÉ GOUVÊA  

O presente estudo tem como objetivo a observação da estrutura física de duas escolas da cidade 
de Araguaína-To com intuito de proporcionar melhorias com relação aos aspectos ergonômicos, 
sendo uma da rede pública e uma particular. A pesquisa será baseada em observação da 
estrutura da escola no geral: pátio, salas de aula e ginásio. Apresentou características 
metodológicas descritivas, pois na observação não houve interferência do investigador, foi de 
caráter exploratório onde o ambiente pesquisado foi investigado, e de campo com abordagem 
qualitativa. A análise das observações foi baseada em imagem extraídas do local onde ocorreu a 
pesquisa e comparadas com os aspectos da ergonomia vigentes no cenário atual, sendo esta 
ciência indispensável no processo de aprendizagem dentro e fora da escola. Acredita-se que os 
resultados foram significativos podendo contribuir de forma positiva na atribuição de novos 
conceitos por parte de todos os envolvidos no processo de aprendizagem da cidade de 
Araguaína, e na conscientização da importância da aplicação do mesmo em nossa realidade 
escolar. 

Palavras-chave: Aprendizagem. Conforto. Ergonomia. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E OS DESAFIOS DE UM ESTILO DE 
VIDA SAUDÁVEL NO COMBATE CONTRA O SEDENTARISMO               

E A OBESIDADE  

IGGO RIBEIRO SILVA; JEFFERSON ALVES DA LUZ  

O objetivo do presente trabalho é verificar se as atividades proposta nas aulas de Educação 
física Escolar atendem as necessidades dos alunos e dão subsídios teóricos e práticos de maneira 
que eles compreendam importância da atividade física para uma vida saudável. Os desafios de 
um estilo de vida saudável no combate contra o sedentarismo e a obesidade, visando subsidiar 
os educadores em seus conteúdos em sala de aula. A problemática da pesquisa destaca que o 
sedentarismo e a má alimentação são fatores que interfere de forma decisiva na qualidade de 
vida dos escolares da cidade de Araguaína-To. Foram pesquisados 10 professores da rede 
publica da cidade de Araguaína por meio de um questionário que contem seis perguntas.
Confirmou-se pela pesquisa bibliográfica realizada que o exercício físico aliado a uma boa 
alimentação é a melhor opção para o combate contra o sedentarismo e a obesidade.  Ainda por 
meio da pesquisa percebeu-se que os professores trabalham conteúdos com os alunos, mas que a 
quantidade de aulas é insuficiente para o combate ao sedentarismo e a obesidade. 

Palavras-chave: Atividades Físicas. Sedentarismo. Obesidade. 
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ERGONOMIA E QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR 

MÁRCIO J. GOUVÊA 

Durante algum tempo a Ergonomia vem ganhando espaço dentro das empresas, hoje é lei e 
obrigação dessas empresas a preocupação com os aspectos Ergonômicos para a melhoria do 
posto de trabalho e para prevenção da saúde e promoção da qualidade de vida do trabalhador, na 
indústria, no comercio ou no escritório. Conceitualmente a Ergonomia é ciência que vem 
estudando as transformações das atividades humanas no trabalho, participando a alguns anos 
dos processos de automação, adaptando as situações de trabalho ao homem. Para discorrer neste 
empregou-se uma metodologia de caráter bibliográfico, onde todos os aportes encontrados 
foram extraídos de livros, revistas e periódicos, além de websites especializados no assunto 
abordado. Após os achados nas investigações, verifica-se entre os autores que esta ciência 
apresenta uma importância peculiar e impar dentro de qualquer organização onde exista a 
relação do homem com a máquina e a maquina com o homem. Pois somente a traves de analises 
ergonômicas é que as problemáticas de relação do homem com o trabalho e no trabalho, podem 
ser minimizadas e até mesmo solucionadas a luz da ergonomia. 

Palavras-chave: Ergonomia. Qualidade de Vida. Saúde do Trabalhador. 
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A DANÇA NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL E NO                      
MAIS EDUCAÇÃO 

YARA OLIVEIRA SILVA; YARA OLIVERIRA SILVA; MARCIO JOSÉ GOUVEA  

Não se sabe ao certo como a dança surgiu, mas sabe se que na pré historia homens batia pés no 
chão, e depois com o passar do tempo eles começaram a ser capazes de produzir sonos de 
diferentes modos, utilizando pés no chão, e mãos batendo uma contra outra. Era uma forma 
antiquada de exibir seus sentimentos, desejos. O homem já dançava antes mesmo de falar, de 
usar formas diferentes de se expressar. Se ate os bichos dançam, o homem não pode ficar 
simplesmente a mercê da fala, os bichos dançam para se acasalar, para mostrar o que ele tem de 
melhor, e o que de melhor sabe fazer. No Brasil a dança chegou de vários lugares  recebendo 
várias influencia, e por isso no Brasil não temos apenas uma dança típica temos varias danças 
típicas, que enriquece e orgulha a cultura do nosso país. Na escola a expressão corporal é algo 
que deve ser trabalhado, pois o mesmo não tem distinção de cor, idade, religião, ou 
condicionamento físico. O mais educação foi criado com objetivo de melhorar o ambiente 
escolar, e proporcionar aos discentes modalidade esportiva, e de alfabetização. Com a finalidade 
de acrescentar o tempo dentro da escola, o que de fato seria um importante e largo passo para a 
implantação das escolas de tempo integral. 

Palavras-chave: Dança. Escola de Tempo Integral. Mais Educação. 
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JOGOS COOPERATIVOS E AS SUAS CONTRIBUIÇÕES NA 
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

CHARLE TASSY TORRES DE ARAUJO; JEFERSON ALVES DA LUZ  

O presente trabalho busca compreender como os jogos cooperativos contribuem na formação 
social dos alunos e no desenvolvimento de valores sociais como: Empatia, interação, 
solidariedade, respeito às diferenças.  Nesse sentido procuramos verificar o quanto os jogos 
cooperativos influenciam no desenvolvimento social e na formação de valores adquiridos a 
partir das aulas de educação física. Essa pesquisa é de cunho bibliográfico, pois buscou na 
literatura respaldo e fundamento para identificarmos de forma precisa o quanto os conteúdos 
dos jogos nas aulas de educação física influenciam no cotidiano dos alunos. 
 
 

Palavras-chave: Aprendizagem. Desenvolvimento Social. Jogos. 



 

ENF 

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL QUE 
GERAM O SURGIMENTO DE INFECÇÕES DO CATETER  

POLLIANA DA S. GOMES, MAYARA RIBEIRO AQUINO; MAYARA RIBEIRO AQUINO; 
CIBELE URIAS RODRIGUES CAMPOS  

Ações desenvolvidas pela equipe multiprofissional que geram o surgimento de infecções do 
cateter hemodialítico. O estudo tratou-se de uma revisão bibliográfica com o objetivo geral de 
Identificar as ações desenvolvidas pela equipe multiprofissional que gera o surgimento das 
infecções do cateter hemodialítico e específica buscar na literatura conceitos e definições sobre 
os cateteres mais utilizados especificamente para HD; pontuar ações para que contribuam na 
erradicação das infecções do cateter hemodialítico; levantar os Diagnósticos de Enfermagem 
mais freqüente para pacientes em tratamento de HD. A identificação das fontes bibliográficas 
ocorreu nas bases de dados eletrônicas SCIELO, Bireme, LILACS e em algumas literaturas. 
Foram analisados inicialmente 42 artigos, sendo que 15 foram os selecionados de acordo com 
os objetivos da pesquisa. Os artigos analisados, expressão como um todo, sobre categoria das 
ações da equipe multiprofissional que geram o surgimento das infecções do cateter 
hemodialítico, e os Diagnósticos de Enfermagem foram citados em 03 destas publicações. Os 
resultados indicaram que as principais ações que levam ao surgimento das infecções 
relacionadas ao cateter hemodialíticio estão relacionadas à má manipulação destes, e 
principalmente ao local de inserção, não podendo descartar a debilidade imunológica do 
paciente com Insuficiência Renal (Aguda ou Crônica). Colocando em evidência que a atuação 
de enfermagem para a erradicação das infecções dos cateteres hemodialíticos é atuar juntamente 
com o médico na manutenção dos acessos, assim como na escolha do local destes, uma vez que 
a FAV seria o mais indicado. Contudo o estudo obteve satisfação sob os resultados alcançados, 
uma vez que se obteve a resposta no problema de pesquisa. 

Palavras-chave: Cateter Hemodialítico. Diagnóstico de Enfermagem. FAV. 
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ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO GERENCIAMENTO 
DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO 

NACIONAL-TO  

FABRÍCIO FONSECA BASTAZINI; GEISIELLEN ALVES PAIVA;                 
LARISSA JÁCOME BARROS SILVESTRE  

Este estudo tem como objetivo, descrever as dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro na 
gerencia de uma Unidade Básica de Saúde e identificar, na percepção dos atuais gestores, quais 
são as competências para alcançar uma boa qualidade nos serviços realizados. Para realização 
do mesmo foi desenvolvida uma pesquisa descritiva, de campo, quali-quantitativa. Os 
instrumentos de coleta utilizados foram: um questionário semi-estruturado e uma entrevista 
gravada com roteiro pré-elaborado, aplicado a gestores enfermeiros das UBS de Porto 
Nacional-To, nos meses de setembro e outubro de 2012. Constatou-se que os enfermeiros 
gerentes encontram varias dificuldades para desenvolver tais atribuições, ocasionando assim 
uma sobrecarga, um acúmulo de afazeres dentro da unidade. As barreiras com maior evidência 
se relacionaram a falta de um automóvel para a instituição, excesso de burocracia, sobrecarga de 
atividades e a gestão de pessoas. Nota-se a grande necessidade de rever o sistema de saúde 
publica, a fim de efetivar um novo modelo assistencial para que haja uma melhor qualidade na 
função de enfermeiro-gestor. 

Palavras-chave: Enfermeiro. Gerenciamento. UBS. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O USO DAS NTICS NO PROCESSO DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM PELOS DOCENTES DO ITPAC PORTO 

EM 2012  

INGRID OLLGA SANTOS ROSAL; LAÍS AIRES DOS SANTOS SOARES; LARISSA 
JÁCOME BARROS SILVESTRE  

O progressivo desenvolvimento do uso de recursos tecnológicos dá sinais de que uma parcela 
expressiva de pessoas, instituições, organizações em todo o mundo participam de uma 
verdadeira revolução. Assim, como nos campos da saúde, política, economia, a educação não 
poderia ficar excluída dessa realidade. A implantação de computadores nas instituições de 
ensino, em todos os níveis, tem sido alvo de discussões desde os tempos remotos. A finalidade 
principal da educação é a aprendizagem do aluno. Um ensino de qualidade só pode ser 
considerado como eficiente, se houver de fato aprendizagem. Porém, a utilização das NTIC 
(Novas tecnologias da informação e comunicação) na educação não significa, necessariamente, 
a garantia de sucesso da aprendizagem. Verificar quando e como o uso das mesmas pode 
desencadear uma contribuição positiva para cada conteúdo abordado é essencial ao processo de 
aprendizagem. Para isso, a instituição de ensino superior deve se preparar para o uso consciente, 
crítico, reflexivo, dos aparatos tecnológicos. E para que isso ocorra, o docente deverá repensar 
sobre suas práticas pedagógicas, a fim de que não utilize o computador apenas como um 
transmissor moderno de informações. Com essas considerações, foi realizada uma pesquisa no 
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, uma instituição privada de ensino superior, 
na cidade de Porto Nacional-TO. O objetivo do presente estudo foi identificar o nível de 
conhecimento e da utilização das NTICS pelos docentes dos cursos de Medicina, Odontologia e 
Enfermagem desta IES, como ferramenta no processo ensino e aprendizagem. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM COM CATETER VENOSO CENTRAL: 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

PRISCILA ROQUE ROCHA; MÔNICA NOGUEIRA LIMA; CIBELE URIAS RODRIGUES 
CAMPOS  

O Cateter Venoso Central é uma punção venosa profunda. O implante do CVC é um 
procedimento indispensável na prática da medicina moderna, sendo utilizado em pacientes que 
necessitam de tratamento terapêutico e não tem possibilidades de acesso venoso periférico. O 
risco de infecção relacionado ao CVC está associado à localização do acesso, solução infundida, 
permanência, tipo e manipulação do cateter, entre outros. O presente estudo trata-se de uma 
revisão bibliográfica com embasamento teórico científico, utilizando publicações do banco de 
dados da biblioteca virtual BIREME, LILACS, SCIELO, sites do Ministério da Saúde e 
publicações recentes de revistas científicas como, Revista Latino-AM de Enfermagem, Revista 
Paulista de Pediatria, Revista Eletrônica de Enfermagem, dentre outras, com artigos 
relacionados ao tema em abordagem publicados entre os anos de 2003 a 2011. O principal 
objetivo é referir quais os cuidados de enfermagem realizados na prevenção e redução da 
infecção da corrente sanguínea em pacientes que utilizam o CVC, segundo a literatura, e os 
específicos é expor a incidência de infecções da corrente sanguínea por CVC; identificar os 
fatores de risco que maior contribuem para a infecção do CVC; avaliar a correlação de infecção 
sanguínea em pacientes que utilizam o CVC; descrever os cuidados de enfermagem na 
prevenção de infecção da corrente sanguínea por CVC. Foram analisados 14 artigos científicos. 
Os resultados encontrados demonstraram a importância da aplicação de medidas de controle de 
infecções pelos profissionais de saúde, na prevenção e redução de infecções da corrente 
sanguínea relacionada ao uso do CVC. 

Palavras-chave: Cateter Venoso Central. Cuidados de Enfermagem. Infecções. 
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COMPORTAMENTO SEXUAL E VULNERABILIDADE ÀS INFECÇÕES 
SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS: UM ESTUDO COM HOMENS 

PRIVADOS DE LIBERDADE 

MARCELI DIANA HELFENSTEIN ALBEIRICE DA ROCHA; MARGARITA ACEVEDO 
SAMUDIO  

Neste trabalho, adentrou-se o campo da pesquisa social, realizando-se um estudo 
fenomenológico com abordagem qualiquantitativa. Trata-se de um estudo 
descritivo-exploratório, transversal, que estabelece relação entre as variáveis que descrevem o 
conhecimento e o comportamento sobre a prevenção das Infecções Sexualmente 
Transmissíveis, Vírus da Imunodeficiência Humana e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(IST’s/HIV/AIDS). Foi desenvolvido em uma unidade prisional (Cadeia Pública), do estado do 
Tocantins. A partir da percepção dos apenados, objetivou-se descrever as características do 
comportamento sexual, a vulnerabilidade e o conhecimento relacionado às IST’s/HIV/AIDS de 
homens privados de liberdade. Participaram da pesquisa todos os sujeitos que responderam aos 
critérios de inclusão, até atingirem a saturação da amostra, totalizando doze apenados. Os dados 
foram coletados por meio de um questionário e uma entrevista estruturada aberta, elaborados a 
partir de documentos validados nacionalmente. A análise dos dados constou de uma etapa 
descritiva das variáveis sócio demográficas, do comportamento e do conhecimento sobre 
IST’s/HIV/AIDS. Os dados qualitativos foram estudados através da análise de conteúdo, 
proposta por Bardin (2011), de onde emergiram categorias relacionadas à vulnerabilidade 
individual (Sexualidade: paradigmas enraizados), à vulnerabilidade social (A conjuntura do 
“mundo” dos detentos e suas vulnerabilidades) e à vulnerabilidade programática (Da 
potencialidade à inexistência). Percebe-se a necessidade de maior amparo social e de assistência 
à saúde, além do aumento da cognição dos sujeitos por meio de educação/informação sobre 
comportamento sexual, proporcionando o empoderamento dos sujeitos da pesquisa. Esse estudo 
contribui de forma significativa no contexto da vulnerabilidade, em se tratando de uma 
comunidade reclusa. 

Palavras-chave: Apenados. Comportamento Sexual. Vulnerabilidade. 
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O ENFRENTAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS NO 
PROCESSO DA MORTE E DO MORRER: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

RAIZA ROBERTA GUIMAÃES DE MELO; ALINE MOREIRA SPIRONELLO;                  
CIBELE URIAS RODRIGUES CAMPOS.  

A morte tem como definição a parada das funções vitais e o separamento do corpo e da alma. 
As principais manifestações demonstradas pelos profissionais enfermeiros no processo de morte 
e morrer são: tristeza, incapacidade, estresse, sensação de fracasso, frieza, medo e fuga. O 
presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, fundamentada em base de dados 
eletrônicos como Scielo, BDENF, livros técnico-científicos, periódicos científicos impressos, 
trabalhos e estudos relacionados ao tema, publicados entre os anos de 2005 a 2012/1. O objetivo 
principal da pesquisa é Descrever os enfrentamentos ocorridos com os enfermeiros no processo 
da morte e do morrer e além de identificar a importância do cuidar nos pacientes em fase 
terminal, verificar o impacto que a morte traz para os profissionais enfermeiros e relatar a 
importância dos enfermeiros, em receber uma educação específica durante a formação para lidar 
com a morte. Foram analisados 15 artigos científicos, categorizados de acordo com os objetivos 
propostos. Os resultados alcançados indicaram a importância do cuidar nos pacientes em fase 
terminal e que os profissionais enfermeiros não têm preparo em lidar com a terminalidade. 
Constatou-se também que a proximidade ajudaria o profissional a se relacionar melhor com o 
paciente terminal, e os principais impactos que a morte traz são sentimentos como tristeza, 
frustração, medo, raiva, fuga e até negação, devido à convivência com o paciente, presenciando 
toda a sua dor e sofrimento. Conclui-se que é grande a importância dos enfermeiros receberem 
uma educação específica durante a formação para lidar com a morte. 

Palavras-chave: Educação Especifica. Fase Terminal. 
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INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS – REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

JOHANNES ABREU DE OLIVEIRA; LÍLLYA LUARA PORTO FEITOZA; MÁRCIA 
GUIMARÃES COSTA; DÉBORA REGINA MADRUGA DE VARGAS  

Este estudo consiste em uma revisão de literatura dos discentes da disciplina cuidado de 
enfermagem ao idoso, do curso de graduação em enfermagem da Faculdade de Ciências 
Humanas, Econômicas e da Saúde de Araguaína - FAHESA, no segundo semestre de 2012, com 
o objetivo de descrever as rotinas e o processo de envelhecimento em um idoso que mora em 
uma instituição de longa permanência para idosos (ILPI), a fim de compreendermos este 
processo atual identificando quais os problemas encontrados em relação ao estado de saúde, 
alterações psicofisiológicas decorrentes do processo de envelhecimento, e revelar a necessidade 
de implementação de cuidados de enfermagem voltados aos idosos e a promoção da saúde 
baseada na manutenção da capacidade funcional e por fim colocar em prática os cuidados de 
enfermagem necessários para o atendimento desse idoso. Foram realizadas algumas ações que 
visaram melhorar a qualidade de vida, investigado através da anamnese e exame físico, no qual 
observamos alguns problemas interdependentes. Foi realizadas intervenções de enfermagem 
visando conhecer os benefícios que as ações proporcionaram na vida do idoso, medidas estas 
que ajudaria o individuo a enfrentar o processo de envelhecimento de forma natural e saudável, 
apesar das limitações. Foram realizadas algumas visitas para implementação das ações e outra 
para avaliação dos resultados esperados na qual tivemos respostas favoráveis. 

Palavras-chave: ILPI. Intervenções de Enfermagem. Processo de Envelhecimento. 
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ENVELHECER E ESPERAR O FUTURO: REVISÃO DE LITERATURA 

JOHANNES ABREU DE OLIVEIRA; LÍLLYA LUARA PORTO FEITOZA; LUANA 
GUIMARÃES BERBET TAVARES; DÉBORA REGINA MADRUGA DE VARGAS  

Este estudo consiste em uma revisão de literatura dos discentes da disciplina Cuidado de 
Enfermagem ao Idoso, do Curso Enfermagem do ITPAC, cursada no semestre 1/2012. Neste 
estudo, foram explorados os temas acerca do envelhecimento humano, envelhecimento ativo e 
saudável e, a enfermagem na promoção do envelhecimento saudável, com o intuito de socializar 
experiências acerca do processo de envelhecimento. Entendendo a importância dos dados 
epidemiológicos e demográficos e que o envelhecimento ativo e saudável depende de variáveis 
favoráveis para a sua concretização fez-se uma revisão bibliográfica com ênfase no 
envelhecimento ativo e saudável, promoção da saúde na terceira idade e prevenção de doenças 
perante o processo de envelhecimento humano. Há muito a ser feito ainda pela pessoa idosa no 
Brasil, no Tocantins e em especial em Araguaína; esta é a hora dos acadêmicos dos cursos da 
saúde se unir, a fim de desenvolverem as mais diversas atividades de saúde, através da extensão 
e da pesquisa para com indivíduos idosos. 

Palavras-chave: Enfermagem. Envelhecimento. Promoção de Saúde. 



 

ENF 

QUALIDADE DE VIDA DOS ENFERMEIROS DOCENTES DO CURSO 
DE ENFERMAGEM DO INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE 

ANTÔNIO CARLOS DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA-TO 

LORRANNE SOUSA BRITO; MYLENA JUSTINO DA SILVA BRITO; DÉBORA REGINA 
MADRUGA DE VARGAS  

A pesquisa teve como objetivos verificar se os enfermeiros-docentes do Curso de Enfermagem 
do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos/ITPAC do Município de Araguaína/TO 
possuem qualidade de vida, como equilibram a enfermagem e a docência. Realizados grupos 
focais desenvolvidos seguindo os eixos norteadores, submetidos à análise de discurso. 
Caracteriza-se como uma pesquisa-ação, exploratória, descritiva, com abordagem qualitativa. 
Aplicados métodos de relaxamento para uma vida saudável, visando o bem-estar dos indivíduos 
em questão, após a coleta de dados. Como resultado foi percebido que os enfermeiros docentes 
não possuem uma qualidade de vida desejável devido fatores como falta de tempo para o lazer e 
convívio familiar, situação financeira insatisfatória, falta de reconhecimento profissional, entre 
outros. Quanto ao equilíbrio entre as duas profissões, observou-se que alguns gostariam de atuar 
somente na docência, outros somente na enfermagem e outros se completam ao exercer ambas 
as profissões. A partir das técnicas de relaxamento, os resultados foram produtivos, pois os 
participantes se sentiram relaxados, entendendo a importância do cuidar de si. Conclui-se que os 
enfermeiros-docentes devem ter conhecimentos sobre qualidade de vida e tudo que a envolve, 
sendo provocadas reflexões para que comecem a agir de forma a obter uma melhor qualidade de 
vida. 

Palavras-chave: Docentes. Enfermeiros. Qualidade de Vida. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: VISITA ILPI, ANO 01/2012 

JOANA D’ARC GONÇALVES DE OLIVEIRA; ELIZÂNGELA VIEIRA DA SILVA; 
POLLYANA SENA DE S. MENDONÇA; DÉBORA REGINA MADRUGA DE VARGAS  

Este relato de experiência é parte de trabalho realizado pelos discentes do 4° período do Curso 
de Enfermagem; “Disciplina Cuidado de Enfermagem ao Idoso 1/2012”. A atividade acadêmica 
propôs visitas a um idoso institucionalizado em ILPI. Na 1ª visita, realizada anamnese e exame 
físico na primeira visita. Alguns diagnósticos de enfermagem emergiram: 1) Atividades de 
recreação deficientes relacionado à hemiplegia evidenciado por relato verbal de desinteresse; 2) 
Risco de integridade da pele prejudicada relacionado à hemiplegia; 3) Déficit no autocuidado 
para banho e higiene relacionado a prejuízo neuromuscular evidenciado por incapacidade de 
lavar partes do corpo e Mobilidade física prejudicada relacionada à hemiplegia evidenciada por 
limitação de movimentos e uso de cadeira de rodas. Na 2ª visita, implementadas as prescrições 
embasadas nos resultados esperados para cada diagnóstico, tais como: a) Proporcionar 
atividades recreativas físicas e mentais; b) Examinar rotineiramente as superfícies cutâneas e 
pontos de pressão; c) Recomendar a elevação dos membros inferiores quando na posição 
sentado; d) Estimular participação no autocuidado e nas atividades ocupacionais e recreativas, 
dentre outras. Na 3ª visita, realizada avaliação das implementações propostas, com resultados 
surpreendentes, pela confiança mútua estabelecida, a excelente receptividade dos idosos e o seu 
esforço para realizar as atividades e mudanças propostas. Mais que conhecimento 
técnico-científico e prático, experiências de vida foram adquiridas. 

Palavras-chave: Cuidado de Enfermagem. Idoso. Qualidade de Vida. 
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A SAÚDE INTEGRAL DO HOMEM E A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE 
PÊNIS EM UMA INSTITUIÇÃO MILITAR DO MUNICÍPIO DE 

ARAGUAÍNA-TO NO ANO DE 2012 

DÁVILLA HORRARA VIEIRA RODRIGUES; MÔNICA CAROLINE GUARESE 
VERONEZE; DÉBORA REGINA MADRUGA DE VARGAS  

O câncer de pênis é um grande problema de saúde pública, pois as medidas de prevenção que 
impedem a ocorrência desta neoplasia são de fácil implementação. O presente estudo objetivou 
revelar se os policiais militares de Araguaína conhecem as medidas de prevenção do câncer de 
pênis. O estudo tratou de uma pesquisa de natureza bibliográfica, exploratória, descritiva, 
explicativa, de campo, pesquisa-ação, com abordagem qualiquantitativa que visou informar os 
fatores de riscos para ocorrência do câncer de pênis e, esclareceram quais são as medidas de 
prevenção. A presente pesquisa foi realizada em duas etapas; na primeira etapa teve o objetivo 
de caracterizar os participantes e questões de opinião acerca do assunto abordado e foi 
verificado que os policiais militares realizam estas medidas de prevenção, mas, não com o 
conhecimento que estavam prevenindo o câncer. Na segunda etapa, foi realizado um micro 
ensino para explanar aos participantes, policiais militares, sobre a saúde integral do homem e as 
medidas de prevenção do câncer de pênis e, após esta apresentação foi verificado que os 
mesmos agora sabem identificá-las. Após a análise e discussão destes dados observa-se que a
hipótese a ser testada foi confirmada, sendo, portanto, respondido o problema de pesquisa. 

Palavras-chave: Câncer de Pênis. Medidas de Prevenção. Saúde do Homem. 
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RESENHA: ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL 

ELIZÂNGELA VIEIRA DA SILVA; FABRICIA FERNANDES ARAÚJO; JOANA D’ARC 
GONÇALVES DE OLIVEIRA; DÉBORA REGINA MADRUGA DE VARGAS  

A busca por compreender os determinantes da longevidade tem motivado estudos para 
compreender o bom envelhecer. A distinção entre velhice e patologia e a possibilidade de 
reduzir incapacidades em idosos, através da provisão de serviços de saúde e de bens essenciais à 
vida, foi afirmada no Brasil, nos anos 90, na Declaração de Brasília sobre Envelhecimento. 
Desta forma, um envelhecimento bem sucedido é mais que a ausência de doença e manutenção 
da capacidade funcional. Ambas são importantes, mas; faz-se necessário a combinação das duas 
e o engajamento ativo com a vida para melhor conceituar esse processo. O processo natural de 
envelhecimento das populações em vários países, inclusive no Brasil, aponta para a necessidade 
de buscar, além de maior expectativa de vida, qualidade de vida. Quanto mais conhecimento se 
obter, maior será a capacidade de autocuidado e de autonomia dos nossos idosos, tomarem
decisões e não apenas acatar imposições.  Ensinar o idoso a pensar e decidir por si, dentro das 
alternativas possíveis, isso é ser dono de si mesmo. O bem estar que se deseja na velhice não é 
competência apenas dos órgãos de saúde é necessária a integração de todos os setores para que 
haja promoção de saúde, requer inclusive empenho individual, coletivo, ambiental, social, 
cultural. 

Palavras-chave: Autocuidado. Envelhecimento Ativo e Saudável. Qualidade de Vida. 
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ESTRATÉGIA EDUCATIVA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA           
A PESSOA IDOSA 

FABRICIA FERNANDES ARAÚJO; NÚBIA ANTÔNIA B. DE MOURA; POLLYANA 
SENA DE S. MENDONÇA; DÉBORA REGINA MADRUGA DE VARGAS  

O presente trabalho apresenta como temática principal a Promoção da saúde e prevenção de 
doenças para um envelhecimento ativo e saudável. Com o objetivo de promover hábitos de vida 
saudáveis; demonstrar a importância da alimentação saudável na qualidade de vida e 
desenvolver a consciência dos participantes, idosos, para a mudança dos hábitos alimentares. 
Foi abordado o tema alimentação saudável para a pessoa idosa tendo em vista que a alimentação 
saudável, não só na terceira idade, mas em todas as idades, é um dos fatores modificáveis de 
maior influência na saúde e no bem estar. O tema foi trabalhado a partir de uma atividade 
acadêmico proposta pela disciplina: Cuidado de Enfermagem ao Idoso, no 4º Período do Curso 
de Enfermagem, no sentido de incentivar a mudança dos hábitos alimentares, através de 
palestra, discussão e utilização de folder com dicas de alimentação saudável, que foram 
distribuídos aos participantes. 

Palavras-chave: Alimentação Saudável. Prevenção de Doenças. Promoção da Saúde. 
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USO DA AUTOMASSAGEM, COMO OPÇÃO TERAPÊUTICA PARA 
ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL - REVISÃO DE 

LITERATURA  

KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA; DÉBORA REGINA MADRUGA DE VARGAS 

O envelhecimento ativo tem sido abordado por vários países que visam à implantação e 
implementação de políticas públicas, a fim de, minimizar as variáveis determinantes para que 
esse processo aconteça. A automassagem desempenha um importante papel na prevenção, 
promoção e recuperação da saúde e bem - estar físico dos indivíduos em envelhecimento, 
podendo ser considerada um cuidado de enfermagem para qualquer indivíduo. A implantação 
de orientações de automassagem para idosos tem como objetivo principal a prevenção de 
complicações através de orientações de exercícios direcionados, visando melhorar a qualidade 
de vida desses indivíduos. Além disso, possibilitam a integração dos acadêmicos do Curso 
Enfermagem na nos mais diversos seguimentos da sociedade, futuros profissionais que atuarão 
no planejamento dos serviços e avaliação das ações desenvolvidas, bem como, o fomento à 
extensão, através de relatos de experiências adquiridas nas atividades complementares e 
vivências com os idosos na disciplina denominada Cuidado de Enfermagem ao Idoso, 
desenvolvida no 4º período do Curso de Enfermagem do ITPAC. A experiência de ensino da 
automassagem foi válida, pois constitui em ensino para os acadêmicos e para os idosos que 
participaram da estratégia educativa proposta, onde os olhares acadêmicos se voltaram para essa 
parcela da população que constitui aproximadamente 9% da população araguinense. 

Palavras-chave: Automassagem. Cuidado de Enfermagem. Envelhecimento Ativo. 
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OS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PELOS DIABÉTICOS 
INSULINODEPENDENTES CADASTRADOS NA UBS ARAGUAÍNA-TO 

EM RELAÇÃO AO DESCARTE DE MATERIAIS 
PERFUROCORTANTES EM SEUS DOMICÍLIOS  

KAMILLA LOURENÇO CINTRA; GIULYANARA BATISTA GAMA; CIBELE URIAS 
RODRIGUES CAMPOS  

Os portadores de diabetes mellitus insulinodependentes são importantes geradores de resíduos 
hospitalares em domicílios, no qual o descarte de materiais perfura cortante ocorre de forma 
inadequada. O presente estudo objetivou identificar os procedimentos realizados pelos 
diabéticos usuários de insulina, a cerca da técnica de utilização e descarte dos materiais perfura 
cortantes no ambiente domiciliar. Foi realizado levantamento bibliográfico e pesquisa de campo 
de caráter quali-quantitativo, onde os dados foram colhidos por meio de um questionário que 
comportou através de uma analise critica o cruzamento de informações obtidas. Os sujeitos do 
estudo foram abordados aleatoriamente em seus domicílios. Participaram do estudo 13 sujeitos 
constituindo 20% da população pesquisada. Os resultados apresentaram uma elevada falha no 
conhecimento, preparo e autonomia por parte dos diabéticos insulinodependentes em relação a 
sua doença e terapêutica, neste aspecto, o profissional de enfermagem inserido na Estratégia de 
Saúde da Família deve estar disposto a oferecer orientações indispensáveis, para o descarte 
apropriado dos materiais utilizados, colaborando para um seguro e eficiente tratamento 
insulinoterápico. 

Palavras-chave: Descarte. Diabéticos Insulinodependentes. Perfuro Cortantes. 
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O ENTENDIMENTO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM DO 4° E 
6°PERÍODO DO INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE 
ANTÔNIO CARLOS A RESPEITO DA SÍNDROME DE DOWN 

KELLYSANE DE SOUZA ALVES; ILLA XALA AMORIM LIMA; ALEXANDRE 
MODESTO BRAUNE  

A síndrome de Down é um distúrbio genético, que ocorre pela presença de uma cópia extra total 
ou parcial do cromossomo 21, sendo uma alteração genética que compromete o 
desenvolvimento do indivíduo, causando algumas características físicas e cognitivas, onde a
principal é o retardo mental. É considerado o distúrbio genético mais comum, acometendo em 
média 1 em 800 crianças. A idade materna elevada aumenta a probabilidade de ocorrência desta 
síndrome. As ações de enfermagem perante a família que contém um membro com síndrome de 
Down estão voltadas para o esclarecimento de dúvidas, informações sobre os cuidados e o que 
dever ser feitos para melhorar a qualidade de vida do indivíduo e promoção do convívio 
familiar. Por ser uma das anormalidades autossômicas mais comuns, necessitam de uma atenção 
especial e de programas voltados para estimulação, inclusão, desenvolvimento e educação. 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, exploratória, com abordagem quantiqualitativa, 
descritiva e de campo, onde se aplicou um questionário misto composto por 08 perguntas, sendo 
06 objetivas e 02 subjetivas, para 39 acadêmicos de enfermagem, sendo estes do 4° e 6° período 
do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos- ITPAC de Araguaína-TO, 2º semestre de 
2012, com objetivo principal de observar o entendimento dos acadêmicos de enfermagem do 4° 
e 6° período do Instituto Tocantinense Presidente Carlos a respeito da síndrome de Down. Os 
resultados mostraram que os acadêmicos de enfermagem do ITPAC possuem um entendimento 
satisfatório em relação à síndrome de Down. 

 Palavras-chave: Acadêmicos de Enfermagem. Entendimento. Síndrome de Down. 
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A UTILIZAÇÃO DA FITOTERAPIA POR UMA PARCELA DE 
MORADORES DO SETOR BARROS NO MUNICÍPIO DE    

ARAGUAÍNA-TOCANTINS 

JÉSSYCA TAVARES CHAVES; MARILLYA SILVA LUZ; DÉBORA REGINA 
MADRUGA DE VARGAS  

A fitoterapia é um método no qual são utilizadas plantas, vegetais e derivados para o tratamento 
de enfermidades. A utilização da fita terapia se dá desde a antiguidade, fazendo parte da 
evolução humana, sendo tão antigo quanto o próprio homem. O objetivo deste trabalho foi 
“revelar a possível utilização das plantas medicinais como medicamentos inseridas na cultura 
popular de um grupo de pessoas de uma zona semi-rural de Araguaína – TO”. Utilizada 
metodologia de pesquisa de campo, de caráter qualiquantitativa, exploratória e descritiva. 
Entrevistados 20 moradores do Setor Barros de Araguaína – TO, com idade superior a 50 anos, 
onde os dados foram analisados e discutidos baseados no método de Análise de Conteúdo de 
Bardin (1979). 80% dos participantes são do gênero feminino e a média de faixa etária 50 a 55 
anos. Na pesquisa foram citados 33 diferentes tipos de plantas medicinais, sendo as mais 
utilizadas: hortelã, cidreira e capim santo, e os principais problemas de saúde citados foram: 
tosse, febre e gripe. A forma de preparo mais utilizada foram os chás por infusão. A tradição 
familiar ficou bastante evidente. O enfermeiro como profissional que atua diretamente com as 
classes populares, deve procurar implantar métodos que facilitem a promoção da saúde, através 
de práticas que estejam ao alcance das pessoas. 

Palavras-chave: Enfermagem. Fitoterapia. Plantas Medicinais. 
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RADIODERMITE EM PACIENTES COM CÂNCER DE LARINGE 
SUBMETIDOS AO TRATAMENTO RADIOTERÁPICO DE 

TELETERAPIA – AÇÕES DO ENFERMEIRO:                            
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

CLEMILSON XAVIER DE OLIVEIRA; JONATHAN SILVÉRIO DOS SANTOS SILVA; 
CIBELE URIAS RODRIGUES CAMPOS  

O radio dermite é uma reação adversa, causada pelo uso de radiação ionizante no tratamento de 
pacientes com câncer, caracterizada pela inflação epitelial decorrente da destruição das células 
da camada basal da epiderme com exposição da derme. Essas reações são classificadas pelo 
sistema RTGO- Radiation Therapy Oncology Group, em cinco níveis, de acordo com o grau de 
severidade apresentada. Entre as principais manifestações clínicas, estão o prurido, eritema, dor 
intensa, edema, descamação e dermatite exsudativa, que se não tratados podem evoluir para 
ulcerações, hemorragias e necrose. Esses efeitos, além do desconforto, deixam o organismo do 
paciente mais suscetível a infecções, devido ocorrer à perda da barreira protetora da pele. O 
presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, fundamentada em base de dados 
eletrônicos como Scielo, LILACS, livros técnico-científicos, periódicos científicos impressos, 
trabalhos e estudos relacionados ao tema, publicados entre os anos de 2000 a 2012/1. O objetivo 
principal da pesquisa é descrever as ações do Enfermeiro no cuidado da radio dermite
apresentada pelos pacientes com câncer de laringe, submetidos ao tratamento radioterápico de 
tele terapia, além de identificar os fatores determinantes para o surgimento de complicações; 
levantar dados que contribuam para as ações do enfermeiro no cuidado a radio dermite. Foram 
analisados 15 artigos científicos utilizando-se fichamentos categorizados em conformidade com 
os objetivos propostos. Os resultados alcançados indicaram que as principais ações do 
enfermeiro são orientar, avaliar, triar, decidir conduta, encaminhar a outras especialidades, 
prevenir e tratar, além de enfatizar a relevância da participação do enfermeiro na assistência ao 
paciente com radio dermite. 

Palavras-chave: Ação do Enfermeiro. Câncer de Laringe. Radiodermite. 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO CÂNCER DE MAMA NO ESTADO 
DO TOCANTINS, A PARTIR DOS TRATAMENTOS REALIZADOS NA 

UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA DO 
HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA-TO 

MÔNICA RESENDE DA SILVA ALMEIDA; JANAINA FERREIRA MARTINS;                
JULIANA MACIEL PINTO  

O Câncer é uma doença crônica degenerativa, relacionada principalmente a fatores de riscos 
ambientais, ou seja, às inteirações do homem com produtos e serviços no dia-a-dia ao longo da 
vida. O presente estudo de caráter quanti-qualitativo, retrospectiva e de campo, objetivou 
revelar a situação do câncer de mama no estado do Tocantins, a partir do acesso aos tratamentos 
realizados na Unidade de alta complexidade em oncologia do hospital Regional Público de 
Araguaína e descrever as informações obtidas, quanto o perfil sócio epidemiológico, que 
caracteriza o público alvo dos tratamentos realizados ao longo destes anos, no referido serviço. 
A pesquisa foi realizada com a totalidade de dados registrados no ano 2008 com 69 registros, e 
o ano de 2009 com 76. Os resultados demonstram que as mulheres pesquisadas possuem em sua 
maioria faixa etários entre 40 e 55 anos. E que a gravidade da doença é crescente, pois há um 
maior numero de casos no ano de 2009 em relação a 2008. Portanto, é primordial o papel do 
enfermeiro no sentido de contribuir para a melhoria da qualidade de vida, promovendo a 
compreensão das pacientes na prevenção do câncer de mama. 

Palavras-chave: Câncer de Mama. Diagnostico Situacional. Perfil Epidemiológico. 
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O CONSUMO DE ÁLCOOL POR ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 
DO INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 

NA CIDADE DE ARAGUAÍNA NO TOCANTINS  

POLLYANNA ARAUJO SOARES; TAMARA LIMA ARRUDA; DEBORA REGINA 
MADRUGA DE VARGAS  

O consumo de álcool entre estudantes universitários está cada vez mais freqüente e seu abuso 
traz grandes conseqüências tanto para o graduando quanto para a sociedade em geral. Este 
estudo de natureza exploratória com pesquisa bibliográfica de ação e abordagem qualitativa teve 
como objetivo verificar a freqüência de bebidas alcoólicas por acadêmicos de enfermagem. 
Participaram da pesquisa 11 acadêmicos de três períodos distintos do curso de graduação em 
Enfermagem, com idade entre 19 a 22 anos, onde todos fazem uso de bebidas alcoólicas com 
freqüência. Verificou-se através dos relatos que a maioria aumentou o consumo após o ingresso 
na faculdade e que bebem geralmente com os colegas universitários. Conclui-se que o uso de 
álcool por acadêmicos tem se tornado um considerável problema de saúde pública, portanto 
torna-se necessário a criação de programas de prevenção e tratamento do uso indevido do álcool 
e outras drogas levando qualidade de vida a essa parte da população. 

Palavras-chave: Acadêmicos. Álcool. Enfermagem. 
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ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DA INFECÇÃO 
DO TRATO URINÁRIO EM GESTANTES DA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE DO SETOR ARAGUAÍNA SUL 

PRISCILLA GOMES VIRGINIO; REGINA VIEIRA DE SOUSA; KARINA MARIA 
MESQUITA DA SILVA  

As infecções do trato urinário representam a forma mais freqüente de infecção bacteriana no 
ciclo gravídico-puerperal. O presente estudo objetivou revelar quais as orientações de 
enfermagem direcionada as gestantes a respeito da prevenção da infecção urinária na Unidade 
Básica de Saúde do Setor Araguaína Sul. Foi realizado levantamento bibliográfico e pesquisa de 
campo de carácter quanti-qualitativo, onde os dados foram coletados por meio de um formulário 
que permitiu através de uma análise crítica o cruzamento de informações obtidas. Os sujeitos do 
estudo foram selecionados aleatoriamente na UBS do Setor Araguaína Sul. Participaram 16 
gestantes que se encontravam no primeiro trimestre gestacional, constituindo 80% da população 
alvo (20 gestantes no primeiro trimestre gestacional). Os resultados apresentados demonstram 
que as gestantes não possuem conhecimento necessário para a prevenção eficaz da infecção 
urinária, porém, todas sem exceção afirmaram freqüentar regularmente à consulta de pré-natal, 
isso demonstra a falta de orientação preventiva da ITU por parte dos enfermeiros. No entanto, 
existem algumas dificuldades para implantar essas medidas preventivas da infecção urinária, 
durante a consulta de pré-natal, tais como a grande demanda de usuários e a falta de 
profissionais capacitados para tal ação. Contudo, os profissionais devem trabalhar sempre 
focados na promoção da saúde, priorizando a prevenção da infecção urinária, por ser 
comumente acometida na gestação, visando à satisfação e bem-estar desta gestante. 

Palavras-chave: Enfermagem. Infecção Urinária. Prevenção. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Palavras-chave: Educação em Saúde. Hipertensão Arterial no Idoso. Tratamento não Fármaco. 

ENF 

O CONHECIMENTO DOS ACADÊMICOS DO 7° E 8° PERÍODOS DE 
ENFERMAGEM DO ITPAC SOBRE O TRATAMENTO NÃO 

FARMACOLÓGICO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL DO IDOSO 

GABRIELA CARNEIRO AGUIAR, RIZIA DOANY SANTOS DE LIMA; DÉBORA 
REGINA MADRUGA DE VARGAS  

A hipertensão arterial é uma doença crônica, que acomete mais a população idosa. O tratamento 
pode ser realizado com remédios e/ou substituído/associado ao tratamento não farmacológico, 
baseado na mudança de hábitos que diminuam a pressão, como: hábitos alimentares saudáveis, 
dieta rica em frutas e verduras, hipossódica, hipocalórica e hipolipídica; prática adequada de 
exercícios físicos; controle do peso; suplementação de potássio, cálcio e magnésio; abandono do 
tabagismo e etilismo; controle do estresse; controle do diabetes, dislipidemias, 
hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e evitar medicamentos que elevam a pressão arterial. 
O objetivo da pesquisa foi descrever a partir de dados coletados o conhecimento dos 
acadêmicos do 7° e 8° períodos de Enfermagem/ITPAC sobre o tratamento não farmacológico 
da hipertensão arterial no idoso. Pesquisa bibliográfica e de campo, exploratória, descritiva, 
com abordagem quanti-qualitativa. Aplicado questionário aos acadêmicos do 7° e 8° período de 
Enfermagem do ITPAC. Os resultados demonstram que os participantes possuem um 
conhecimento superficial que precisa ser aprofundando, relativo ao tratamento não 
farmacológico da hipertensão arterial no idoso. As respostas citadas são importantes aspectos da 
terapêutica, entretanto outros aspectos também relevantes deste tratamento foram esquecidos 
pela maioria dos acadêmicos questionados. 
 
 
 
 



 

ENF 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM FRENTE INDIVÍDUOS QUE VIVEM 
COM DOENÇA DE CROHN 

TAMIMA MAIANE SANTANA COSTA SOUSA BARROS; CAMILA SOUZA DE 
ANGELI; DÉBORA REGINA MADRUGA DE VARGAS  

Crohn Ginzburg e Oppenheimer descreveram pela primeira vez em 1932 a doença de Crohn. 
Desde sua descoberta até o exato momento, a mesma encontra-se desconhecida, crônica, 
inflamatória com fases ativa e silenciosa. O presente estudo objetivou descobrir se os indivíduos 
com doença de Crohn conseguiam satisfazerem suas necessidades humanas básicas. A Pesquisa 
foi do tipo qualitativo, cujos participantes encontravam-se na fase silenciosa da doença, com 
diagnósticos confirmados de no mínimo seis meses. Os dados foram coletados através de 
questionários estruturados. Os resultados obtidos através da pesquisa mostraram que os 
participantes com doenças de Crohn, sofrem alterações alimentares, psicológicas e sociais, 
sendo evidenciados por mudanças na sua autoestima, através das restrições alimentares, 
sentimentos expressos mediante a descoberta de uma patologia crônica e dos sintomas 
característicos da doença. 

Palavras-chave: Cuidados Enfermagem. Doença de Crohn. Necessidades Humanas Básicas. 



 

ENF 

CONHECIMENTO DOS PACIENTES COM DIABETES MELLITUS 
TIPO I COM RELAÇÃO À AUTOAPLICAÇÃO DE INSULINA EM UMA 

UBS DO MUNICÍPIO DO TOCANTINS 

NAYANE SOUSA GOMES; KAYLLA MÔNICA COELHO MARQUES; PATRÍCIA LIMA 
MERCÊS  

A Diabetes Mellitus é uma doença crônica caracterizada pelo distúrbio de açúcares, gorduras e 
proteínas no metabolismo levando ao comprometimento significativo da qualidade de vida do 
paciente quando não tratada corretamente. Em virtude do aumento do número de pessoas com 
Diabetes Mellitus que realizam insulinoterapia, percebe-se a necessidade de dar maior ênfase ao 
ensino da auto-aplicação da insulina, pois assim se reduzirá o risco de realizar técnicas erradas 
na aplicação da mesma. O objetivo deste trabalho foi “avaliar o conhecimento dos pacientes 
diabéticos tipos I na auto-aplicação de insulina em uma UBS de um município do Tocantins.”  
foi realizada pesquisa de campo, quali-quantitativa, exploratória e descritiva. A população foi 
composta por 14 pacientes insulinodependentes cadastrados no Hiperdia. A amostra foi 
constituída de 12 pesquisados que obedeceram aos critérios de inclusão. Os dados coletados 
foram analisados, dispondo em forma de tabelas e análise numérica, textos com discussão e 
análise inicial dos mesmos à luz da literatura pesquisada. Observou- se que 67% dos 
pesquisados tem conhecimento sobre a patologia e que 67% desconhecem qual o tipo de 
insulina que usa. Verificamos ainda que 25% dos pesquisados relataram ter recebido orientação 
sobre aplicação de insulina, seguindo de 25% quanto aos locais de aplicação de insulina, e 42% 
relataram não ter recebido orientações. Concluímos que os resultados apresentados ofereçam
subsídios para repensar as estratégias de prevenção e promoção à saúde nos serviços de atenção 
básica quanto ao uso de insulina utilizada durante o tratamento para o controle do diabetes 
mellitus. 

Palavras-chave: Auto-aplicação. Diabetes Mellitus. Insulina.  



 

ENF 

PRINCIPAIS SENTIMENTOS DOS INDIVÍDUOS SUBMETIDOS À 
AMPUTAÇÃO POR COMPLICAÇÃO DE PÉ DIABÉTICO EM UM 

MUNICÍPIO AO NORTE DO ESTADO DO TOCANTINS 

THAIS ZAMPIVA COTRIM PEREIRA; TATIANE DIAS DA SILVA ARAÚJO;             
PATRÍCIA LIMAS MERCÊS  

O Pé Diabético já é considerado um problema de saúde pública. Estudos apontam que de 40 a 
70% das amputações de membros inferiores é em decorrência do Diabetes Mellitus. Esta 
pesquisa tem como objetivo conhecer os principais sentimentos dos indivíduos submetidos à 
amputação por complicação de pé diabética. Tratou-se de uma pesquisa-ação, do tipo 
exploratório, documental e descritivo com abordagem qualitativa, utilizando-se técnicas de 
pesquisa bibliográfica e de campo. Participaram do estudo através de um roteiro de entrevista 
dividido em 4 blocos temáticos, 06 indivíduos submetidos à amputação por complicação de pé 
diabético no Hospital Regional Público de Araguaína no ano de 2011. Através da análise dos 
dados, percebeu-se que os entrevistados vivenciam sentimentos de medo, culpa e dependência o 
que interfere na sua vida social e profissional resultando em falta de perspectiva de vida. 
Concluiu-se a necessidade de ações de enfermagem, no que se refere à educação em saúde para 
prevenção das complicações do Diabetes e desenvolvimento de orientações de alta que visem 
educar os pacientes já amputados e familiares para realização diária do autoexame dos pés, 
controle glicêmico, alimentar e adesão correta aos medicamentos buscando evitar novas 
amputações. 

Palavras-chave: Amputação. Pé Diabético. Sentimentos. 



 

ENF 

MUSICOTERAPIA COMO PREVENÇÃO DO ESTRESSE DURANTE A 
ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DOS 
ACADÊMICOS O 7º E 8º PERÍODOS DE ENFERMAGEM DO ITPAC  

EM ARAGUAÍNA-TO 

LUZIANE ALVES SOUSA; LYLLYAN APPOLLYANA NERCILIA MARTINS;              
DÉBORA REGINA MADRUGA DE VARGAS  

A musicoterapia já é realizada á séculos, porém ainda é pouco conhecida. A musicoterapia vem 
crescendo muito na profissão de enfermagem, principalmente quando esse profissional prioriza 
uma assistência mais humanizada. A pesquisa foi realizada na sala de descanso dos funcionários 
do ITPAC com o objetivo de “proporcionar a prevenção do estresse aos acadêmicos do 7º e 8º 
períodos que estão elaborando seu Trabalho de Conclusão de Curso”, foi utilizada a 
metodologia exploratória e descritiva; de pesquisa de campo, de ação; com abordagem 
qualitativa. Foram realizadas 6 oficinas de musicoterapia com os acadêmicos, durante 2 
semanas, com média de 12 participantes por oficina, aonde os dados foram coletados por meio 
de grupo focal. Os dados foram analisados e discutidos à luz da literatura sobre musicoterapia, 
aonde se comprovou a eficácia da musicoterapia na prevenção do estresse dos mesmos. As 
autoras deste estudo enfatizam e acreditam que a música vem contribuindo para a humanização, 
proporcionando um cuidado diferenciado, reconstituindo o ser humano tanto profissionalmente 
quanto pessoalmente, dando uma melhor qualidade de vida, podendo a musicoterapia vir a ser 
utilizada também nos cuidados de enfermagem. 

Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem. Musicoterapia. Stresse. 



 
 

ENF 

ESTUDO RETROSPECTIVO DE ADOLESCENTES GRÁVIDAS COM 
CONDILOMATOSE, ATENDIDAS EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA 

NO TOCANTINS, NO PERÍODO DE 2010 A 2011 

NATANNA RÊGO NOLETO LIMA; PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA; 
ZILENE DO SOCORRO SANTA BRÍGIDA DA SILVA  

O presente estudo buscou levantar o perfil de adolescentes grávidas acometidas de 
condilomatose, atendidas em um Serviço de Referência no Tocantins, no período de 2010 a 
2011. A pesquisa caracterizou-se por ser retrospectiva, quantitativa, de campo, descritiva, 
exploratória e documental desenvolvida no ambulatório de ginecologia do HDT de 
Araguaína- TO, utilizando-se de pesquisa direta nos prontuários da população em estudo. Como 
instrumento de coleta de dados foi adotado uma ficha investigativa contendo 15 itens, obtidos a 
partir dos documentos de atendimento dos sujeitos, aplicada logo após a aprovação deste estudo 
por parte do CEP. O universo da pesquisa foi composto pela análise de 14 prontuários. Os 
resultados obtidos através deste estudo apontaram que eram adolescentes gestantes, com uma 
faixa etária entre os 13 aos 18 anos, solteiras, apresentavam-se em sua maioria com baixa 
escolaridade, onde estas não aderiam ao uso do preservativo, estavam em sua primeira gestação. 
Mostrando a pesquisa que as lesões condilomatosas foram mais evidenciadas naquelas que 
estavam no segundo trimestre de gestação. Conforme a característica topográfica do sítio, a de 
mais acometimento foi à vulva. Já em relação à caracterização da lesão, as que mais se 
destacaram foram às lesões múltiplas; quanto ao número de sessão de tratamento, pôde-se 
evidenciar que, entre uma e seis sessões, a prevalência maior foi em apenas uma sessão.  No
entanto, o tratamento empregado em 100% dos casos foi o ATA. 

Palavras-chave: Adolescência. Condilomatose. Gravidez. 



 

ENF 

DESCRIÇÃO DO SONO DE JOVENS ESTUDANTES DO CURSO DE 
ENFERMAGEM DO ITPAC NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO 

CECÍLIA FEITOZA ALVES; WANESSA KAROLINE BRITO MOREIRA; CIBELE URIAS 
RODRIGUES CAMPOS  

A busca da compreensão do sono vem desde a antiguidade. Na bíblia existem relatos de 
profecias advindas de sonhos. Dormir é uma necessidade humana, base de sustentação da vida, 
e quando esta não é completada adequadamente, o indivíduo sofre bastante com cansaço, 
sonolência diurna, irritabilidade, desatenção, dificuldade de concentração e outros problemas 
que podem surgir á longo prazo. Transtornos do sono são estados que, se não forem tratados 
acarretam distúrbios que resultam em um de três problemas: insônia, movimentos ou sensações 
anormais durante o sono (o despertar á noite), ou sonolência excessiva ao longo do dia. O 
objetivo da pesquisa é descrever os sinais e sintomas relacionados ao distúrbio do sono em 
jovens estudantes do curso de enfermagem, verificando a relação entre os hábitos diários e os 
distúrbios, identificando os fatores que interferem no padrão do sono e percebendo em que 
período da vida acadêmica esses distúrbios se tornam mais evidentes. Partindo deste 
pressuposto a pesquisa foi realizada a partir de conceitos já explorados e feita a uma coleta de 
dados através de um questionário, pré-elaborado, em estudantes do curso de enfermagem de 
diferentes períodos (1º, 3º e 7º) do ITPAC. A análise dos dados mostrou às autoras diferentes 
sinais de má qualidade do sono nos jovens estudantes e atitudes geradoras de riscos potenciais 
nesse padrão devido às exigências de estudos, horários e atividades que influenciaram em seus 
hábitos, ocorrendo mudanças no estilo de vida. 

Palavras-chave: Distúrbio do Sono. Jovens Estudantes de Enfermagem. Sono. 



 

ENF 

CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS ASSISTENCIAIS SOBRE 
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS ÚLCERAS POR PRESSÃO EM 

UM HOSPITAL PÚBLICO DE ARAGUAÍNA 

EUKERLENETEXEIRA DE MACÊDO LEITE; JACKELLINY DE SOUSA CORTEZ; 
PATRÍCIA LIMA MERCÊS  

Objetivou-se nesta pesquisa identificar o conhecimento dos enfermeiros assistenciais sobre 
prevenção e tratamento das úlceras por pressão nas alas F e G do HRPA. Tratou-se de uma 
pesquisa de caráter bibliográfico, descritiva, exploratório com abordagem quanti-qualitativa, 
utilizando-se de pesquisa bibliográfica e de campo. O instrumento de coleta dados foi aplicado 
no período de 26 a 31 de outubro de 2012. Revelaram quanto às coberturas mais utilizadas nas 
UPP´s (26%) ácidos graxos essenciais, (23%) alginato de cálcio, 18% hidrocolóide e hidrogel, a 
respeito da escala preditiva para avaliar o risco de desenvolver as UPP´s: (83%) marcaram 
corretamente e (17%) em branco. Quanto o estadiamento das UPP´s (92%) corretas e (8%) 
marcaram incorretamente. Referente à mudança de decúbito para prevenção das UPP´s, (92%) 
marcaram corretamente e apenas (8%) marcaram incorretamente. Relativo às medidas de 
prevenção para UPP´s as principais descrições: (24%) mudança de decúbito, (22%) 
hidrocolóide nas proeminências ósseas e (10%) ácidas graxas essenciais. Os resultados obtidos 
reforçam a idéia que os enfermeiros assistenciais possuem conhecimento de diversas práticas 
recomendadas tanto para a prevenção quanto para o tratamento das úlceras por pressão. No 
entanto não existe ainda a sistematização para emprego das medidas preditivas para avaliação 
de risco das UPP´s, confirmadas pelos dados observados na pesquisa que os enfermeiros 
assistenciais não conseguirem descreve as tabelas de Braden, Norton e Waterlow. Evidenciando 
a necessidade da implantação da sistematização da assistência de enfermagem para que se possa 
atender o paciente de forma holística. 

Palavras-chave: Enfermeiros. Prevenção. Úlceras por Pressão 



 

ENF 

O CONHECIMENTO DOS ACADÊMICOS DO 7° E 8° PERÍODOS DE 
ENFERMAGEM DO ITPAC SOBRE O TRATAMENTO NÃO 

FARMACOLÓGICO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL DO IDOSO  

GABRIELA CARNEIRO AGUIAR E RIZIA DOANY SANTOS DE LIMA; DÉBORA 
REGINA MADRUGA DE VARGAS  

A hipertensão arterial é uma doença crônica, que acomete mais a população idosa. O tratamento 
pode ser realizado com remédios e/ou substituído/associado ao tratamento não farmacológico, 
baseado na mudança de hábitos que diminuam a pressão, como: hábitos alimentares saudáveis, 
dieta rica em frutas e verduras, hipossódica, hipocalórica e hipolipídica; prática adequada de 
exercícios físicos; controle do peso; suplementação de potássio, cálcio e magnésio; abandono do 
tabagismo e etilismo; controle do estresse; controle do diabetes, dislipidemias, 
hipercolesterolêmica, hipertrigliceridemia e evitar medicamentos que elevam a pressão arterial. 
O objetivo da pesquisa foi descrever a partir de dados coletados o conhecimento dos 
acadêmicos do 7° e 8° períodos de Enfermagem/ITPAC sobre o tratamento não farmacológico 
da hipertensão arterial no idoso. Pesquisa bibliográfica e de campo, exploratória, descritiva, 
com abordagem quanti-qualitativa. Aplicado questionário aos acadêmicos do 7° e 8° período de 
Enfermagem do ITPAC. Os resultados demonstram que os participantes possuem um 
conhecimento superficial que precisa ser aprofundando, relativo ao tratamento não 
farmacológico da hipertensão arterial no idoso. As respostas citadas são importantes aspectos da 
terapêutica, entretanto outros aspectos também relevantes deste tratamento foram esquecidos 
pela maioria dos acadêmicos questionados. 

Palavras-chave: Hipertensão Arterial do Idoso. Saúde. Tratamento Não Farmacológico          



 
 
 

ENF 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE: MEDIDA DE SEGURANÇA 

AVELINA DE OLIVEIRA DA COSTA; ANA LIGYA PEREIRA DE FARIAS;                   
DENIZE MOREIRA GOMES  

A identificação do paciente é primordial para que ocorra uma rotina de cuidados seguros, 
minimizando erros, como: administração incorreta de medicamentos e hemocomponentes, 
realização de infusões em vias inadequadas e procedimentos equivocados em pacientes errados, 
que podem ser irreversíveis a saúde dos clientes. Identificar o paciente é distingui-lo dos 
demais, para isso é fundamental saber qual o seu nome, idade, cor, patologia, cidade de origem, 
dentre outras informações. Portanto, para que a assistência de enfermagem seja segura é 
essencial conhecer e programar, os dez passos para segurança do paciente. Esta pesquisa é de 
caráter bibliográfico e de campo, descritiva, com abordagem quanti-qualitativa, que tem como 
objetivo conhecer como é realizada a identificação dos pacientes pela equipe de enfermagem da 
sala vermelha de acordo com os cuidados prestados, efetivada através da aplicação de um 
formulário e um instrumento observacional aos profissionais de enfermagem da sala vermelha 
do Hospital Público do Tocantins. Os resultados mostram que 100% dos pesquisados relatam 
chamar o paciente pelo nome, o prontuário e a etiqueta de soro é o meio mais utilizado pelos 
profissionais para identificar o paciente. Em relação à lavagem das mãos os profissionais 
afirmam lavar as mãos antes e depois de manipular o paciente, mas a prática desenvolvida por 
estes revelam não adesão desta medida importante para o controle e redução das infecções. 
Portanto a pesquisa revela que a equipe tem um conhecimento superficial sobre o tema, e que 
não utilizam todas as formas de garantir uma assistência segura aos pacientes. 

Palavras-chave: Enfermagem e Assistência. Identificar o Paciente. Segurança do Paciente. 



 

ENF 

DISSECAÇÃO DA LARINGE E TRAQUÉIA PARA AULAS PRÁTICAS 
NO LABORATÓRIO DO ITPAC-ARAGUAÍNA 

HOSANI ALEIXO MACHADO; TATIANE DIAS DA SILVA ARAÚJO;           
BARBARA ELIAS PRADO; MÁRIO DE SAUZA LIMA E SILVA  

Os cursos da área da saúde do ITPAC, campus Araguaína, tem como uma das principais 
disciplina a Anatomia Humana já que é à base do conhecimento na área, apresentando 
necessidades de aulas praticas sendo essenciais para sua formação profissional. Os estudantes 
dos cursos de Enfermagem, Odontologia, Farmácia, Medicina e Educação Física do ITPAC tem 
como métodos de aprendizagem na disciplina de Anatomia humana, a utilização de cadáveres 
como complemento de estudo das aulas praticas, disponíveis no laboratório de Anatomia. 
Devido a necessidade de peças em melhor estado de conservação para visualização das 
estruturas anatômicas com mais exatidão, este artigo mostra parte de resultados obtido no 
projeto “Dissecação de Cadáveres do Laboratório de Anatomia Humana que tem como objetivo 
ampliar o número de peças disponíveis para o estudo da anatomia humana, assim como 
proporcionar aos discentes participantes o desenvolvimento de habilidades manuais e aquisição 
de novos conhecimentos sobre a disciplina. 

Palavras-chave: Dissecação. Material Didático. Ensino de Anatomia. 



 
 

ENF 

A RELEVANCIA DA ADESÃO AO TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO: 
REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

SHIRLENE SILVA DE OLIVEIRA; MARGARIDA DO SOCORRO SILVA ARAÚJO  

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é considerada como uma das mais importantes causas de 
morbimortalidade do mundo, que consideravelmente possui um dos mais prevalentes fatores de 
riscos para o desenvolvimento de Doença Arterial Coronariana (DAC), Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), doença vascular periférica, insuficiência renal e Insuficiência Cardíaca 
Congestiva (ICC). (SARAIVA, 2007, p. 64). Conhecer os motivos que levam às pessoas não 
aderirem ao tratamento de hipertensão através de estudos científicos de 2001 a 2011. A 
metodologia utilizada com embasamento em artigos proporcionou um estudo exploratório que 
contemplaram os objetivos propostos, divididos em categorias e fichamentos, sendo adesão ao 
tratamento de HAS composto de 13 referências, consulta de enfermagem composta por 01 
referência, e os demais distribuídos conforme nenhuma categoria. Os resultados encontrados 
através das revisões bibliográficas demonstram que a não adesão ao tratamento aumenta os 
fatores que desencadeiam o AVC, assim como a adesão ao tratamento minimizam os riscos da 
pessoa desenvolver doenças arteriais como o AVC. Assim, este trabalho afirma que a adesão e 
não adesão ao tratamento é um assunto polêmico, o qual a hipertensão é uma das doenças que 
mais acomete a população, talvez por não aderirem ao tratamento adequado.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Hipertensão Arterial. Tratamento. 
 
 
 
 
 
 



 

ENF 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: RELATANDO VIVÊNCIAS E 
EXPERIÊNCIAS NA EXECUÇÃO DE UM PROJETO DE EXTENSÃO 

DO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITPAC NO ANO DE 2012  

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

A idéia do projeto sobre PICS partiu das experiências da coordenadora que há vários anos vem 
estudando sobre o tema, inserindo-o à sua prática docente nas disciplinas sob sua 
responsabilidade, gerando também TCCS sobre temas que envolvem as PICS, como: 
Musicoterapia, Fito terapia, Meditação. Autores ressaltam que, desde 1976, a OMS preconiza a 
utilização de práticas terapêuticas alternativas e não institucionalizadas aliando-as á medicina 
tradicional. Este Projeto de Extensão gerou 19 encontros entre os participantes, proporcionando 
ricas trocas de experiências sobre as meditações; novas sensações; vários e diferentes olhares se 
fizeram emergir através dos relatos do grupo. Conclui-se que a realização das vivências em 
meditação trouxe ao grupo uma calma palpável, um otimismo concreto, a esperança que é 
possível fazer mais e melhor para a pessoa humana, enquanto paciente/usuário. As vivências
trouxeram as PICS para junto dos cuidados de enfermagem, confirmando e afirmando a 
meditação como uma prática integrativa e complementar de saúde que deve ser incentivada no 
meio acadêmico e no contexto geral da saúde. 

Palavras-chave: Enfermagem. Meditação. Prática Integrativa e Complementar em Saúde. 



 

ENF 

ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL EM UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA-TO 

ELIZANGELA GOMES DE SOUSA FERNANDES; JACKELINY CAETANO LUSTOSA; 
OSMAR NEGREIROS FILHO  

Dentre as categorias profissionais atuantes na atenção Pré-Natal o enfermeiro ocupa uma 
posição de destaque na equipe, pois é um profissional qualificado para o atendimento a mulher 
possuindo um papel muito importante na área educativa, de prevenção e promoção da saúde, 
além de ser agente da humanização. Este estudo teve o objetivo de analisar a assistência de 
enfermagem na consulta de pré-natal em Unidades Básicas de Saúde de Araguaína-To. O estudo 
foi realizado com enfermeiros em quatro Unidades Básicas de Saúde de Araguaína, 
pertencentes à equipe de Saúde da Família, através da observação do atendimento de 
enfermagem nas consultas de pré-natal e preenchimento de um formulário estruturado. Foram 
observados sessenta atendimentos de enfermagem realizados por 12 enfermeiros. Observou-se 
que na maioria das consultas, os enfermeiros realizaram o atendimento conforme preconizado 
pelo Ministério da Saúde coletando informações, realizando exame físico e solicitando exames 
laboratoriais, porém mais de 50% deixaram de realizar ações educativas. Os dados observados 
neste estudo representam apenas uma amostragem das UBS e permitem-nos concluir que o 
atendimento de enfermagem na consulta de pré-natal, na maioria das vezes, é realizado com 
qualidade e atendendo as exigências do Ministério da Saúde, no entanto, faz-se necessário um 
aprimoramento dos profissionais com relação à educação em saúde. 

Palavras-chave: Atendimento. Enfermeiro. Pré-natal. 



 
 

ENF 

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - RELATO 
DE EXPERIÊNCIA 

MARCIA GUIMARAES COSTA, LÍLLYA LUARA PORTO FEITOSA, JOHANNES 
ABREU DE OLIVEIRA; DÉBORA REGINA MADRUGA DE VARGAS  

Estudo na modalidade relato de experiência dos discentes da disciplina Cuidado de Enfermagem 
ao Idoso, do Curso Enfermagem do ITPAC, que tem por objetivo descrever as rotinas e o 
processo de envelhecimento em um idoso que mora em uma instituição de longa permanência 
para idosos (ILPI), para entender este processo atual identificando os diagnósticos de 
enfermagem decorrentes do processo de envelhecimento, e revelar alguns cuidados de 
enfermagem voltados aos idosos para a promoção da saúde baseada na manutenção da 
capacidade funcional e por fim colocar em prática os cuidados de enfermagem necessários para 
o atendimento desse idoso. Foram realizadas 03 visitas a um idoso, com intervalos de 10 dias 
cada. Na primeira visita foi realizada a anamnese e exame físico e elaborados os primeiros 
diagnósticos de enfermagem; na segunda visita foram implementados algumas intervenções de 
enfermagem de acordo com os diagnósticos prévios e, na terceira visita, foi realizada a 
avaliação dos resultados; sendo respostas obtidas altamente favoráveis. 

Palavras-chave: ILPI. Intervençoes de Enfermagem. Processo de Envelhecimento. 



 

ENF 

COMUNICAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM COM O PACIENTE 
EM ESTADO DE COMA 

WENAMARA SILVA SANTOS, SUZANNY AQUINO CORDEIRO MOTA MESSIAS; 
DENIZE MOREIRA GOMES  

Coma é um estado de perda total ou parcial da consciência, caracterizado pela ausência de 
resposta a estímulos táteis ou sonoros. A audição parece ser o ultimo sentido a ser perdido, 
podendo ser manifestada pelas alterações fisiológicas aos estímulos, por esta razão 
comunicar-se com o paciente em estado de coma é de grande valor. Esta pesquisa é de caráter 
bibliográfico, constituída por um estudo de campo realizado com método de observação não 
participativa, de natureza descritiva, exploratória com abordagem quantiqualitativa, que tem por 
objetivo revelar como é estabelecida a comunicação pela equipe de enfermagem ao paciente em 
estado de coma. Os dados foram coletados através de dois instrumentos: do tipo roteiro de 
observação não participativa, utilizando checklist e um questionário. O estudo envolveu 
pacientes em coma, enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam nas UTI’s e nas clínicas 
médicas do Hospital Regional Público de Araguaína. Os dados foram analisados e comparados 
à luz da literatura. Os resultados revelam que a incerteza sobre integridade da audição nos 
pacientes comatosos, favorece a aplicação de condutas que ignore o sentir do paciente, deixando 
a equipe insensível pelo desconhecimento sobre essa temática; além de apresentar que 66% dos 
sujeitos utilizam a comunicação verbal como forma de interagir com o paciente em estado de 
coma e que esta é limitada ao início da realização de procedimentos. 

Palavras-chave: Coma. Comunicação. Enfermagem. 



 

ENF 

MATERNIDADE SEGURA: CONCEITO E ASPECTOS 
RELACIONADOS 

RAFAELLA COSTA KALIL 

Maternidade Segura constitui-se na garantia à mulher ao exercício de sua gravidez e trabalho de 
parto com segurança. Reduzir as altas taxas de morbimortalidade materno e infantil constitui um 
dos compromissos de todos os níveis de governo e um dos Objetivos do Milênio. A ocorrência 
indiscriminada da cesariana tem levado, ainda, nos dias atuais, muitas mulheres e até seus bebês 
ao óbito. O objetivo deste estudo foi conceituar maternidade segura, considerando os fatores 
que irão contribuir para que a maternidade ocorra com segurança. A mulher deve ser assistida 
em todos os aspectos, seja ele biológico, físico, psíquico e social, visto que durante a gravidez 
esta experiência gera várias mudanças. Outro aspecto é o incentivo ao parto normal. É fato que 
grandes avanços têm sido alcançados na primeira década deste milênio. No Brasil, a Rede 
Cegonha, programa fruto do Plano de Qualificação das Maternidades da Amazônia Legal e 
Nordeste Brasileiros, representa uma inovação na gerência dos serviços à gestante e ao 
concepto. 

Palavras-chave: Maternidade Segura. Parto Normal. Rede Cegonha. 



 

ENF 

QUALIDADE DE VIDA DOS TRABALHADORES NAS ÁREAS DE 
SAÚDE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

LAYSA LENNY MACEDO LEAL; DÉBORA REGINA MADRUGA DE VARGAS  

O estudo tratou-se de uma revisão bibliográfica com o objetivo geral de compreender a 
qualidade de vida dos trabalhadores da saúde através de revisão bibliográfica integrativa, no 
período de 2006 a 2012 e específicos buscar na literatura possíveis (in)satisfações  dos 
trabalhadores da área da saúde; Pontuar ações que contribuam para uma melhor qualidade de
vida, através das literaturas sobre o tema; Identificar através da literatura os possíveis impactos 
causados pela falta de qualidade de vida dos trabalhadores que atuam nas áreas de saúde. Foram 
analisados inicialmente 20 artigos, sendo que 15 foram os selecionados. Diante dos objetivos 
propostos e com base na metodologia adotada, a busca das fontes foi realizada um estudo de 
revisão bibliográfica em meio de busca eletrônica de resumos de publicações científicas, nas 
bases de dados LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe), SCIELO (Scientific 
Electronic Library Online) e, outras publicações disponíveis. 

Palavras-chave: Áreas de Saúde. Qualidade de Vida. Trabalhadores. 



 

ENF 

O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL NO 
ESTADO DO TOCANTINS 

DENISE CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA; LUCIANA DE OLIVEIRA PEREIRA; 
CÂNDIDA MARIA DE OLIVEIRA GUILHERME  

A leishmaniose visceral (LV) era, primariamente, uma zoonose caracterizada como doença de 
caráter eminentemente rural. Mais recentemente, vem se expandindo para áreas urbanas de 
médios e grandes portes e se tornou crescente problema de saúde pública no país. O Objetivo 
deste trabalho é traçar o perfil epidemiológico da Leishmaniose visceral no estado do Tocantins 
no período de janeiro de 2009 a junho de 2012/1 em artigos científicos, entre os anos de 2009 a 
2012/1. O estudo em questão trata-se de uma revisão bibliográfica, de caráter quanti-qualitativo, 
analítica e interpretativa, fundamentada em diversas obras. Após as pesquisas constatamos que 
no Brasil entre os anos de 2009 e 2012 foram notificados 11.785 novos casos e no Tocantins 
1.495 casos novos de Leishmaniose visceral, sendo que em 2009 foram 449 casos, 2010 foram 
359 casos, 2011 foram 509 casos e 2012 são 133 casos (dados parciais), correspondendo ao
terceiro estado com maior registro de casos no país. Araguaína apresenta o 1º lugar com 495 
casos entre os anos de 2009 e 2012, Palmas 124 e Araguatins 87. O programa nacional de 
controle da LV baseia sua estratégia na detecção e tratamento de casos humanos, controle dos 
reservatórios domésticos e controle de vetores. Entretanto, após anos de investimento, nota-se 
que estas medidas foram insuficientes para impedir a disseminação da doença. A introdução da 
LV nas cidades configura uma realidade epidemiológica diversa daquela previamente 
conhecida, requerendo uma nova racionalidade para os sistemas de vigilância e de controle. 

Palavras-chave: Leishmaniose Visceral. Perfil Epidemiológico. Tocantins. 



 

ENF 

BOAS PRÁTICAS PARA UM PARTO E NASCIMENTO SEGUROS 

RAFAELLA COSTA KALIL 

Persiste como desafio a necessária mudança nas praticas predominantes nos serviços de saúde a 
dificuldade de se construir uma nova relação de igualdade de direitos e equidade e a visão 
medicalizada do parto. O objetivo deste estudo constituiu-se na elucidação do novo modelo de 
atenção obstétrica e neonatal, considerando as boas práticas para um parto e nascimento 
seguros. Humanização é a “valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de 
produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores”, um cuidado com integralidade das ações 
e que combate práticas que acabam influenciando para as altas taxas de mortalidade materna e 
infantil, bem como garantia da continuidade de atenção à saúde da criança de 0 a 24 meses com 
qualidade e resolutividade. Agir com Boas Práticas de Atenção Obstétrica e Neonatal trata-se de 
uma postura individual. Dentro desta nova Rede de Cuidados – Rede Cegonha, Boas Práticas, 
surge como diretriz, esclarecendo os procedimentos que devem ou não ser realizados pelos 
profissionais durante a assistência em saúde materna e infantil. 

Palavras-chave: Boas Práticas. Humanização. Rede Cegonha. 



 

ENF 

AS ESTRATEGIAS DE ENFRENTAMENTO DE PACIENTES 
ACOMETIDOS POR CANCER: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

MICHEL MARTINS SANTANA; JULIANA PEREIRA DE LIMA; MARGARIDA DO 
SOCORRO SILVA ARAÚJO  

 
O câncer é um dos maiores problemas de saúde publica da atualidade, sendo a segunda maior 
causa de morte no mundo. Os sobreviventes de câncer, em longo prazo, continuam enfrentando 
uma série de desafios em sua vida diária, e para que tenham um enfrentamento positivo 
precisam desenvolver uma rede social de apoio. Este estudo tratou-se de uma revisão de 
literatura com objetivo de conhecer a produção científica nacional relacionada às estratégias 
para o enfrentamento do câncer pelos pacientes oncológicos no período de 2007 á 2012/1. Para 
tanto a metodologia constou da seleção de 10 artigos, disponíveis nas bases de dados 
eletrônicas. A análise de dados foi feita a partir da utilização de um instrumento de coleta de 
dados. A metodologia utilizada com embasamento em 10 artigos proporcionou um estudo 
exploratório que contemplaram os objetivos propostos, divididos em categorias, sendo Câncer 
composto de 02 referências, Enfrentamento de 04 e Enfermagem 04. Os resultados encontrados 
demonstram que o enfrentamento do câncer pelo paciente oncologico é difícil, que as estratégias 
por eles utilizadas vão depender das questões culturais, e que a religiosidade foi a mais 
utilizada, seguida da aceitação e valorização da vida, o apoio familiar e social, contribuindo 
também para a busca deste enfrentamento. Frente a estes aspectos, coloca-se a importância de se 
conhecer as estratégias utilizadas pelos clientes oncológicos no decorrer do adoecer, pois assim, 
pode-se direcionar com maior efetividade o olhar e as formas de cuidar. 

Palavras-chave: Câncer. Enfermagem. Enfrentamento. 



 

ENF 

MOTIVOS QUE INTERFEREM NO SUCESSO DA AMAMENTAÇÃO: 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

ISABELA CAETANO BORGES; KARINA MARIA MESQUITA DA SILVA  

O aleitamento materno, em nossa sociedade, deveria ser um processo natural, como é para 
alguns povos e como foi em outras épocas. No entanto a forma inadequada como vem sendo 
realizado o tem tornando um importante tema de saúde pública. O leite materno é o único leite 
que confere imunidade, fatores nutricionais e outros benefícios para a saúde do bebê e da 
mãe/nutriz. O profissional de enfermagem possui papel importante neste processo, o 
aconselhamento, forma de atuação do profissional com a mãe, onde ele a escuta, procura 
compreende-la, realiza orientações, aumentando sua autoconfiança e autoestima. O presente 
estudo trata-se de uma Revisão Bibliográfica, com abordagem quantiqualitativa, exploratória e 
descritiva. O objetivo geral da pesquisa é investigar os principais motivos que interferem no 
sucesso da amamentação, tendo como objetivos específicos revelar os motivos que interferem 
no sucesso da amamentação; listar as vantagens do aleitamento materno e identificar a 
participação da equipe de enfermagem na assistência ao aleitamento materno. Foram analisados 
16 artigos científicos em bases de dados eletrônicos LILACS, SCIELO, no período de 2004 à 
2012, utilizando-se fichamentos categorizados em conformidade com os objetivos propostos. Os 
resultados alcançados indicaram que os principais motivos que interferem no sucesso da 
amamentação são a falta de conhecimento das mães sobre o aleitamento materno, ausência da 
assistência de enfermagem, insegurança materna, crenças e mitos, influencia familiar e da 
sociedade, uso de chupeta e mamadeira, introdução precoce de outros alimentos antes dos seis 
meses de vida e traumas mamilares decorrentes do mau posicionamento do bebê. 

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem. Fatores que Interferem. Aleitamento 



 

ENF 

ESTUDO DOS PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À 
OBESIDADE INFANTIL, SEGUNDO A OPINIÃO DE SEUS 

RESPONSÁVEIS, EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE UMA 
CIDADE DO TOCANTINS 

TARCÍLIA DA SILVA BARBIERI; JULIANO CÉZAR ROCHA DA SILVA; ZILENE DO 
SOCORRO SANTA BRÍGIDA DA SILVA  

A obesidade, de acordo com o Ministério da Saúde pode ser compreendida, como um agravo de 
caráter multifatorial envolvendo desde questões biológicas às históricas, ecológicas, 
econômicas, sociais, culturais e políticas. Como objetivo de determinar quais os fatores de risco 
que levam a obesidade infantil, foi realizado um estudo de natureza bibliográfica, de campo, 
pesquisa-ação, exploratória e descritiva, com abordagem qualiquantitativa, que propendeu 
informar quais os principais fatores que induzem a obesidade e fornecer orientações para os 
responsáveis sobre a construção de hábitos saudáveis por meio de uma estratégia educativa. A 
amostra utilizada foi de 119 indivíduos que possuíam crianças na faixa etária de 5 a 9 anos e 
residiam na área abrangente da unidade básica de saúde Avany Galdino da Silva. A análise 
permitiu identificar que os principais fatores de risco observados, por meio da resposta dos 
responsáveis, na população infantil em estudo foram: o sedentarismo dos familiares, presente 
em 65% dos sujeitos; a influência da televisão nas escolhas alimentares também foi expressiva, 
sendo a segunda causa mencionada (21%), superada apenas pela influência da própria família 
(61%); o hábito das crianças de comer em discordância com os horários estabelecidos, relatado 
por 85% dos responsáveis; o tempo excessivo gasto em frente ao televisor (61%) e o hábito de 
comer/beber infantil em frente à televisão (68%). Após a análise e discussão destes dados 
observa-se que a hipótese a ser testada foi parcialmente confirmada e os objetivos alcançados, 
sendo, portanto, respondido o problema de pesquisa. 

Palavras-chave: Enfermagem. Obesidade Infantil. Saúde da Criança. 



 

ENF 

USO DOS EPIS NA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS 
PROFISSIONAIS GARIS DA CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO 

ALDINÉIA DA SILVA MIRANDA, DORACY DE SOUSA BARBOSA;                   
DÉBORA REGINA MADRUGA DE VARGAS  

 
 
A saúde do indivíduo é determinada pelas várias condições do meio ambiente, condições de 
vida e pelo equilíbrio entre fatores externos e internos do ser humano. O Objetivo deste estudo 
consiste em verificar se os trabalhadores garis de Araguaína - To faz o uso correto dos EPIs 
para que ocorra uma repercussão positiva na sua qualidade de vida no trabalho. Tratou-se de 
uma pesquisa bibliográfica, de campo, exploratória, quali-quantitativa tendo como instrumento 
de coleta de dados do tipo formulário constituído de dez perguntas fechadas, objetivas e claras 
no intuito de buscar a caracterização do perfil sociodemográficos dos trabalhadores garis, 
identificar os riscos ocupacionais que os trabalhadores ficam expostos, os possíveis agravos à 
saúde decorrente ou não da atividade laborativa e identificar se esses profissionais fazem uso 
correto de todos EPIs que lhes são pertinentes. A amostra da pesquisa foi composta por 55 
varredores e coletores contemplando 53 homens e 02 mulheres. Os resultados obtidos através da 
freqüência das respostas apontaram a inobservância das normas de segurança pelos 
trabalhadores garis principalmente pelo uso inadequado dos equipamentos de proteção 
individual, evidenciando a ocorrência de agravos à saúde, decorrentes desta atividade. Diante 
dessas evidências faz-se necessário a adoção de medidas de prevenção, promoção e vigilância 
em saúde. 

Palavras-chave: Promoção da Saúde. Qualidade de Vida no Trabalho. Saúde do Trabalhador. 



 
 
 

FAR 

UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS: UMA ABORDAGEM AO          
USO RACIONAL 

HÉRICA PATRÍCIA ALVES DOS REIS; CAROLINE RODRIGUES MILHOMEM;  
BRUNO MEDRADO ARAÚJO  

O desenvolvimento deste trabalho consiste na realização de uma revisão bibliográfica voltada 
para a utilização de medicamentos e somada à distribuição espacial das farmácias municipais de 
Araguaína-TO. Diante disso, serão ressaltadas algumas variáveis consideradas a partir do 
contexto da farmacoepidemiologia – área do conhecimento que compreende não só o estudo da 
utilização dos fármacos, como também os seus efeitos. No que tange aos resultados dessa 
pesquisa, estes estarão voltados ainda para a gestão em farmácia, uma vez que as informações 
colhidas e expostas com a realização do estudo serão vitais para os gestores responsáveis por 
lidar direta ou indiretamente com os medicamentos. Estes, por sua vez, desempenham um papel 
fundamental, seja no âmbito social ou cultural, principalmente no que diz respeito ao tratamento 
ou mesmo cura das pessoas acometidas pelas mais variadas moléstias ou perturbações do bem 
estar individual e/ou coletivo, sendo utilizados, em suma, para o provimento da saúde. No 
entanto, é fato também que o uso inadequado pode acarretar em conseqüências que possam vir a 
piorar o quadro de qualquer indivíduo, o que pode ser decorrente de situações como: erro de 
medicação, automedicação, falta de conhecimento quanto à patologia ou ao fármaco, etc. Nesta 
esfera, é pertinente abordar o uso racional de medicamentos como meio eficaz de se evitar 
transtornos. Assim, serão evidenciados os principais fatores que influenciam na utilização de 
medicamentos, além de problemas como falta ou excesso dos mesmos, que, afinal de contas, 
não deixam de serem determinantes relacionados ao uso abusivo ou à inacessibilidade. 

Palavras-chave: Farmacoepidemiologia. Gestão. Medicamentos. 



 

FAR 

KAVA-KAVA: UMA REVISÃO GERAL 

LAYANE LENARDON; DIOMARA RESENDE BARBOSA; ANETTE KELSEI PARTATA 

A utilização de fitoterápicos vem se expandindo nos últimos anos. Uma das razões desse 
aumento é a falsa idéia de que os usuários têm sobre medicamentos a base de plantas medicinais 
não trazem nenhum prejuízo. Entre os fitoterápicos existentes destaca-se a o Piper methysticum 
conhecido popularmente como kava-kava. Durante os anos de 1999 a 2002, a kava-kava esteve 
na lista dos 10 medicamentos fitoterápicos mais vendidos no Brasil. O uso indiscriminado de 
plantas vem causando cada vez mais toxicidade segundo os estudos científicos. A kava-kava foi 
responsável por dezenas desses números, envolvendo casos de hepatotoxicidade na Europa. 
Diante o exposto, o objetivo desse trabalho é descrever os aspectos gerais de kava-kava e suas 
atividades farmacoterapêuticas e apresentar informações técnicas para o desenvolvimento de 
uma melhor atenção farmacêutica aos usuários de medicamentos fitoterápicos. O 
desenvolvimento deste estudo teve como base uma revisão de literatura em livros, revistas e 
periódicos científicos e artigos atualizados sobre o tema.  A kava-kava é uma planta medicinal 
que se destaca pelas suas propriedades farmacológicas, tendo efeitos ansiolíticos e indutores de 
relaxamento e sono. Os usuários de medicamentos fitoterápicos devem ser informados sobre 
eventos adversos, interações e contra-indicações do fármaco que está sendo utilizado, pois, o 
prescritor e o dispensador, devem orientar o paciente sobre a terapia mais adequada. Ressalta-se 
que, o farmacêutico possui amplo conhecimento sobre o uso racional de medicamentos, e 
compreende-se, a importância da atuação farmacêutica na realização de um tratamento eficaz e 
seguro. 

Palavras-chave: Ansiolíticos. Fitoterápicos. Kava-kava. 



 

FAR 

EFEITOS TERATOGÊNICOS DA ISOTRETINOÍNA 

JÉSSYKA VIANA VALADARES, LUCÉLIA DE OLIVEIRA CAMARGO RIBEIRO, 
TAYRINE BERNARDES DUARTE; RENATO ANTÔNIO CAMPOS FREIRE 

A Isotretinoína, quimicamente conhecida como ácido 13-cis-retinóico, é um agente 
antibacteriano de uso sistêmico e tópico pertencente ao grupo de compostos derivados da 
vitamina A é classificado como um retinol aromático de primeira geração. Sua indicação clínica 
abrange diversas dermatoses e desordens de queratinização, como tratamento para acne vulgar, 
rosácea, nódulo-cística moderada ou grave, acne que produz cicatrizes atróficas, foliculite 
dissecante do couro cabeludo, pitiríase rubra pilar, dermatite seborréia, psoríase e outras 
patologias. O objetivo do trabalho foi identificar os principais efeitos teratogênicos relacionados 
à isotretinoína, através de uma revisão bibliográfica em livros a partir do ano de 2002, artigos e 
revistas desde 2008, banco de teses, biblioteca do ITPAC e as bibliotecas virtuais SCIELO e 
BIREME. De acordo com a literatura consultada, o período crítico que determina a teratogênese 
da isotretinoína vai da 3ª a 7ª semana, onde ocorre uma maior diferenciação celular, o que não 
significa dizer que fora desse intervalo de tempo o seu uso seja liberado. Os principais efeitos 
teratogênicos relacionados à isotretinoína são: anomalias craniofaciais como defeitos no 
fechamento do tubo neural, defeitos cardiovasculares, fenda palatina e aplasia do timo, 
anomalias oculares, esqueléticas, do sistema nervoso central, defeitos auriculares. Portanto a 
utilização da isotretinoína acarreta grandes riscos associados às reações adversas e aos efeitos 
teratogênicos da mesma, faz-se necessário o acompanhamento do farmacêutico no ato da 
dispensação do medicamento. 

Palavras-chave: Controle Especial. Retinoides. Teratogenicidade. 



 

FAR 

PROBLEMAS HEPÁTICOS DECORRENTES DO USO DE 
PARACETAMOL 

BIAN CARLA DA SILVA MIRANDA, NELMA CAVALCANTE E SILVA; RENATO 
ANTÔNIO CAMPOS FREIRE  

O Fígado é um órgão que desempenha diversas funções como, por exemplo: produção do 
líquido biliar, síntese de glicose, proteínas e fatores da coagulação, funciona como depósito de 
vitaminas e minerais, realiza conversão de ácidos graxos em cetonas e degrada o excesso de 
nutrientes, transformando-os em substâncias necessárias ao organismo. Obtém os carboidratos a 
partir de proteínas e metaboliza hormônios e drogas. Este órgão é essencial no metabolismo de 
drogas, o mesmo torna-se sujeito a lesões causadas por metabólitos tóxicos de drogas 
hepatotóxicas como é o caso do paracetamol. O presente trabalho busca identificar medidas de 
prevenção e tratamento de hepatopatias causadas por paracetamol, estudar seu uso abusivo e 
ressaltar a relevância do farmacêutico no controle do uso indiscriminado do mesmo. A 
metodologia empregada foi embasada em fontes obtidas no acervo bibliográfico do ITPAC e 
artigos de dados Scielo Bireme e Domínio Público a partir de 2008 e livros acadêmicos a partir 
de 2002. Sabendo-se que este medicamento é de fácil acesso a toda população, o paracetamol 
merece maiores cuidados dos profissionais de saúde devidos seu efeito hepatotóxico, que apesar 
de usuais serem bem menores que as doses tóxicas, o descuido na administração dessa droga 
pode levar a sérias conseqüências, muitas vezes a quadros de intoxicação não diagnosticados a 
tempo de ser instituído o tratamento específico. 

Palavras-chave: Hepatopatias. Hepatotoxicidade. Paracetamol. 
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ANEMIA FERROPRIVA E A IMPORTÂNCIA DA SUPLEMENTAÇÃO 
DE FERRO 

ERNANE LOPES, EDIMAR ALVES E MARCIO ALBERTH; WILMA GALVÃO COELHO 

A anemia é uma das síndromes mais freqüentes em consultas laboratoriais, especialmente em 
populações carentes, onde a ferropenia é a principal causa de anemia em crianças, adolescentes, 
grávidas e multíparas. (XAVIER et al. 2005, p.335). O principal objetivo do estudo foi 
descrever de forma bibliográfica a anemia ferropriva e a importância do suplemento de ferro. A 
metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica de caráter exploratório com ênfase no 
tratamento da doença. Para a realização do estudo, foram utilizadas literaturas nas Bases de 
Dados Virtuais em Saúde, e embasamento em fontes complementares em diversas literaturas 
atuais, como livros, artigos e periódicos, ressaltando que a maioria das fontes foi adquirida no 
acervo da biblioteca do ITPAC. Os resultados encontrados através das revisões bibliográficas, 
afirmam que a anemia ferropriva é considerada como um problema nutricional de grande 
magnitude, e ocorre como qualquer problema de saúde pública, sua origem é multicausal, sendo 
imprescindível a investigação e o tratamento adequado da doença. Partindo desse pressuposto, 
certificamos que os tratamentos variam conforme os tipos de anemia que o indivíduo apresenta 
normalmente as indicações mais utilizadas são suplementação de ferro, acido fólico e vitamina 
B12.  

Palavras-chave: Anemia. Ferro. Ferropriva. 
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A INFLUÊNCIA DAS DILUIÇÕES HOMEOPÁTICAS NAS REAÇÕES 
AG/AC DO SISTEMA SANGUÍNEO ABO 

ABIMAEL PEREIRA NUNES; REGINALDO DE AGUIAR SUCUPIRA;                   
ADRIANE DE ANDRADE  

A homeopatia, como método terapêutico tem como fundamento mais importante o princípio da 
similitude, isto é, medicamentos preparados a partir de substâncias capazes de causar sintomas 
semelhantes aos de uma patologia em um indivíduo sadio, poderiam curar estes mesmos 
sintomas, quando administrados em doses muito pequenas, em um indivíduo doente. O preparo 
do medicamento homeopático baseia-se na multidivisão da substância ativa por meio do 
processo de diluição e sucussão, chamado de dinamização, onde as ditas ultra diluições
facilmente ultrapassam o número de Avogrado e, portanto torna-se estatisticamente improvável 
encontrar uma única molécula do insumo ativo ou do soluto nas mesmas. O polêmico modelo 
da memória da água tenta explicar como haveria a retenção da informação do soluto na 
molécula de água. A verificação deste mecanismo em sistemas biológicos, apesar de difícil 
comprovação, tem sido proposta para verificação de tal fenômeno, desta forma nesta pesquisa, 
estudou-se a influência das diluições homeopáticas nas reações Antígeno/Anticorpo (Ag/Ac) 
utilizadas para classificação do sistema sanguíneo ABO, verificando-se a continuidade da 
reação Ag/Ac após diluição dos anticorpos A e B. Tratou-se de um estudo descritivo dos 
assuntos relacionados ao tema, tendo como base livros e artigos de periódicos, sendo utilizado 
na parte experimental o método Hahnemanniano para diluições centesimais. Os testes foram 
efetuados no laboratório de farmacotécnica do ITPAC utilizando hemácias industrializadas 
portadoras de antígenos A1 e B e anticorpos reagentes Anti-A e Anti-B que foram dinamizados 
de forma manual até a 100CH (centésima dinamização), não havendo resultados positivos 
(aglutinação) após a 2CH (segunda dinamização). 

Palavras-chave: Homeopatia. Memória da água. Ultradiluições. 
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ANÁLISE DE DADOS DE PRESCRIÇÃO: A IMPORTÂNCIA DA 
INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA 

ARTHUR AMORIM DA SILVA GONÇALVES; MARCELO GONÇALVES ARAÚJO; 
PATRÍCIA OLIVEIRA VELLANO  

Segundo Pereira (1995) a prescrição é caracterizada como um documento escrito que reflete o 
resultado do raciocínio clínico com base nos dados da história e do exame físico do paciente, 
acrescido, caso indicado, de resultados de exames subsidiários, permite avaliar a qualidade do 
atendimento e otimização do resultado clínico e a utilização dos recursos destinados à atenção à 
saúde. De acordo com dados da OMS (2002) o uso irracional medicamento é um problema 
grave no mundo inteiro. A OMS estima que mais da metade dos medicamentos prescritos, 
dispensados ou vendidos inapropriadamente, e que metade de todos os pacientes falham ao 
tomá-los corretamente. O uso excessivo, subdosagens ou super dosagens de medicamentos 
resulta em desperdícios e perigos para a saúde em geral. A elaboração inadequada da prescrição 
pode dificultar a avaliação farmacêutica da prescrição e como comprometer a dispensação do 
medicamento ao paciente e com isso sua adesão ao tratamento. 

Palavras-chave: Completitude da Prescrição. Erros de Medicação. Intervenção 
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A UTILIZAÇÃO DO TRASTUZUMABE NO CÂNCER DE MAMA HER-2 
POSITIVO 

LORENA CARDOSO DA SILVA; JACQUELINE BEATRIZ DE SOUSA SILVA;             
RENATO ANTÔNIO CAMPOS FREIRE  

Câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum o crescimento anormal de 
células, que invadem tecidos e órgãos podendo espalhar-se para outras regiões do corpo 
originando neoplasias. Dentre essas neoplasias destaca-se o câncer de mama, tipo mais 
freqüente no mundo e o mais comum no sexo feminino. Estima-se que o número de novos casos 
no Brasil em 2010 foi de 49.240, estimando 49 casos a cada 100 mil mulheres. Devido à 
freqüência, valor estético e simbólico associados às mamas, este tipo de tumor representa um 
grande sofrimento para as pacientes, sobretudo, o psicológico, afetando a sexualidade e a 
própria imagem pessoal da mulher. Em busca da cura surgiram novos avanços para o tratamento 
dessas neoplasias, como exemplo, o tratamento adjuvante, como o trastuzumabe, chamado de 
terapia-alvo com ação nos sítios específicos das células tumorais. É demonstrado que o câncer 
de mama mais freqüente é do tipo HER-2 positivo, um fator de crescimento epidérmico que se 
encontra aumentado no cancro da mama, originando um tumor de forma mais agressiva, 
representando 15 a 30% dos casos, essa amplificação pode ser tratada através de terapias 
especificas como o anticorpo monoclonal trastuzumabe que apresenta alta especificidade agindo 
diretamente nas células afetadas, garantindo a curabilidade do câncer de mama em até 35% das 
pacientes. O farmacêutico tem grande importância no tratamento do câncer de mama, pois 
fornece atenção farmacêutica orientando a melhor terapia medicamentosa para a paciente, 
acompanhando os problemas relacionados aos medicamentos e as reações adversas. 

Palavras-chave: Câncer de Mama. Farmacêutico. Trastuzumabe. 
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AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CANDIDA SPP. ASSOCIADA AO 
USO DE PRÓTESE TOTAL E PARCIAL EM PACIENTES DE PRÓTESE 

DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL ATENDIDOS PELA CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA DO ITPAC 

IANGLA ARAUJO DE MELO DAMASCENO; LAYANE LENARDON; LUANA RAKÁBIA 
REAIS ALVES; RICARDO CONSIGLIERO GUERRA  

As leveduras do gênero Cândidas figuram entre as espécies fúngicas normalmente associadas a 
estados patológicos, especialmente Cândidos albicans que, entre as espécies do gênero, 
apresenta comportamento oportunista. O objetivo do trabalho foi identificar a incidência das 
espécies de Cândida spp. em usuários de prótese dentária total ou parcial atendidos pela clínica 
Odontológica do ITPAC. A identificação foi realizada utilizando meio cromogênico Chromagar 
Cândida®, o meio permite identificar as espécies de acordo com a coloração produzida pelas 
colônias. Os pacientes foram informados da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE), a mesma foi aprovada pelo comitê de Ética da instituição. Durante 
a execução do trabalho 65 pacientes foram avaliados, onde 60 (92,3%) pacientes preencheram 
os critérios de inclusão da pesquisa e foram amostrados. Desse total, 58 pacientes são usuários 
de prótese total (96,7%), e 2 (3,3%) usuários de prótese parcial. Os resultados obtidos mostram 
25(41,7%) pacientes positivos para a presença do fungo e 35 pacientes (58,3%) negativos. 
Dentre os positivos (n=25), temos 8 (32%) e 7 (28%) amostras positivas para C. albicans e C. 
tropicalis respectivamente; foi possível observar que a espécie C.krusei não ocorreu de maneira 
isolada, sua presença esteve associada à presença das outras duas espécies. É conveniente 
destacar a forte associação entre C.albicans e C.tropicalis, a ocorrência das duas espécies foi 
identificada em 36 % dos pacientes. Assim, concluímos que C. albicans é a espécie mais 
comum, seguida por C. tropicalis, bem como também é comum a associação entre as duas 
espécies referidas. 

Palavras-chave: Candida Albicans. Fungos. Prótese. 
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ESTUDO SOBRE OS BENZODIAZEPÍNICOS COM ENFOQUE NOS 
EFEITOS INDESEJÁVEIS 

CYBELLE GOMES MENEZES; LUANA LOPES DA SILVA; ANETTE KELSEI PARTATA 

Os benzodiazepínicos (BZD) são drogas hipnóticas e ansiolíticas, e pertencem à classe mais 
importante como indicação clínica e terapêutica para alguns casos como insônia e tratamento 
dos transtornos de ansiedade. A automedicação, o abuso e dependência dos BZD foram 
reconhecidos como um problema de saúde pública. Estudos relataram que a alta taxa de 
consumo destes medicamentos pode estar diretamente relacionada ao seu uso contínuo e o 
aparecimento das suas reações adversas pelo mau uso sem necessidade. Com o objetivo de 
estudar os benzodiazepínicos, ressaltando seus efeitos indesejáveis, esta revisão literária foi 
concretizada. Os BDZ são em geral administrados oralmente e são bem absorvidos por esta via. 
Grande parte das ações dos BZD, talvez todas, parece resultar da sua capacidade de 
potencializar a ação inibidora ou depressão neuronal do sistema nervoso central (SNC). São 
fármacos psicotrópicos e encontram-se sujeitos a um controle especial instituído e 
regulamentados pela portaria 344/98 do Ministério da Saúde. Apresentam como efeitos 
indesejáveis mais comuns a sonolência, sedação excessiva, perturbação da coordenação motora, 
confusão e perda de memória. Considerando-se a importância clínica dos BZD, necessário se 
faz analisar as principais interações destes com outros grupos de drogas, como os depressores 
do SNC.  O profissional farmacêutico é de principal importância para o domínio e dispensação 
dessas drogas, A intervenção do farmacêutico aumenta a adesão dos pacientes usuários de BZD 
a seus regimes terapêuticos e pode promover diminuição do número de internações associadas 
às reações adversas. 

Palavras-chave: Ansiolíticos. Benzodiazepínicos. Sedativo-hipnóticos. 
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ESTUDOS DOS EFEITOS ADVERSOS DA ANFOTERICINA COM 
ENFÂSE NA NEFROTOXICIDADE 

ALINE LIMA DE OLIVEIRA; GERVICTOR ANDREW MIRANDA DE SOUSA COSTA; 
RENATO ANTÔNIO CAMPOS FREIRE  

O arsenal terapêutico de antifúngicos comercialmente disponíveis possuem ação semelhantes e 
o alvo principal destes compostos está representado pelo ergosterol da membrana fúngica. A 
anfotericina B foi primeira droga antifúngica sistêmica comercialmente disponível e aprovada e 
permanece como droga de escolha na grande maioria de patologias relacionadas a infecções 
sistêmicas graves. Sendo a anfotericina B altamente insolúvel em meio aquoso, a formulação de 
escolha tem sido dispersões aquosas de micelas mistas de anfotericina B em desoxicolato de 
sódio (Fungizon®). No entanto, sua alta toxicidade tem estimulado a proposição de várias 
outras formulações. Sua ação esta relacionada com a ligação aos esteróis da membrana fúngica 
que com a perda de alguns cátions, principalmente k+, causa a morte celular. Os efeitos 
colaterais são dose-dependentes, onde o principal é a nefrotoxicidade que muitas vezes
limitamos seu uso. Durante a infusão pode ocorrer febre, cefaléia, calafrios, astenia, dores 
musculares, articulares, flebite havendo necessidade de ambiente hospitalar para sua 
administração. Por fim, pode ser alternativa antifúngica, pois minimizam os efeitos adversos 
pertinentes a esta droga. Formulações disponíveis da anfotericina B associada a lipossomas 
(Ambisome®) está fundamentada no fato destes lipossomas serem fagocitados pelos 
macrófagos, agindo mais seletivamente com o ergosterol do fungo do que com o colesterol 
presente na célula do hospedeiro, diminuindo expressivamente seus efeitos nefrotóxicos. 
Aumentando a chance de sucesso na terapia medicamentosa e priorizando o bem estar do 
paciente. O farmacêutico sendo o profissional especializado no medicamento deve estar sempre 
atento a terapias modernas, que virão aperfeiçoar o tratamento. 

Palavras-chave: Anfotericina B. Nefrotoxicidade. Reações Adversas. 
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PERFIL DOS PACIENTES USUÁRIOS DE PRÓTESE TOTAL 
ATENDIDOS PELA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO ITPAC 

IANGLA ARAÚJO DE MELO; LUANA RAKÁBIA REIS ALVES; MAYKON JHULY 
MARTINS DE PAIVA; JOSÉ FERREIRA DE MENEZES FILHO  

A estomatite por prótese representa uma infecção fúngica que freqüentemente afeta usuários de 
prótese, ocorre em função de fatores como: falta de higiene, material da prótese, tempo 
prolongado de uso, entre outros. O objetivo deste trabalho foi realizar uma investigação sobre o 
perfil dos pacientes usuários de prótese total ou parcial. Foram aplicados 39 questionários com 
usuários de prótese que procuraram os serviços da Clínica Odontológica do ITPAC. Os 
pacientes foram informados da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). O questionário continha pergunta sobre assistência odontológica, tipos de 
prótese utilizada, tempo de utilização da mesma prótese, bem como dados sobre as práticas de 
higiene adotadas. Dos 39 pacientes entrevistados, 13 (33,3%) são do sexo masculino com media 
de idade de 62,6 anos e 26 (66,7%) do sexo feminino com média de 61,3 anos. Dentre os 
pacientes amostrados 12 (30,8%) relataram possuir prótese total superior e 27 (69,2%) possuem 
prótese total superior e inferior. Quando perguntado sobre a última consulta odontológica, 23 
pacientes (58,9%) responderam que não se recordam quando foi última vez que esteve em um 
consultório odontológico, em relação ao tempo de utilização, 24 usuários (61,5%) usam a 
mesma prótese a mais de 10 anos sem troca. Dentre os pacientes amostrados a maioria 
desconhece os princípios básicos de higiene. Ressaltamos a função do cirurgião dentista, 
profissional habilitado a receitar e adaptar a prótese à mucosa do paciente, garantindo assim a 
saúde do paciente e a vida útil da nova dentição. 

Palavras-chave: Higiene Oral. Prótese. Saúde. 
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LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS: O FARMACÊUTICO FRENTE AO 
GERENCIAMENTO LOGÍSTICO DA FARMÁCIA HOSPITALAR 

GLAUBERSON GIUVANNUCCI PAPACOSTA; PAMELLA PEREIRA FRAGA; RENATO 
ANTONIO CAMPOS FREIRA  

O presente trabalho traz esclarecimentos a cerca da logística de medicamentos no ambiente da 
farmácia hospitalar, enfatizando o papel do farmacêutico como profissional responsável pelo 
gerenciamento do fluxo de seleção, padronização, aquisição recebimento, armazenagem e 
distribuição de medicamentos e correlatos, bem como a importância maior de seu ofício: a 
atenção farmacêutica que tem por objetivo primeiro garantir a qualidade de vida durante o 
processo de tratamento e cura, de forma que o mesmo aconteça através da inter-relação dos 
profissionais envolvidos no processo de assistência e reabilitação. Apresentamos também, as 
qualidades técnicas necessárias para que o foco principal esteja voltado especialmente para o 
paciente, razão primeira da busca constante do aprimoramento do profissional farmacêutico. As 
pesquisas bibliográficas realizadas têm a finalidade de fundamentar nossa crença de que uma 
boa logística diminui o tempo de internação, reduz os custos financeiros, tanto para o hospital 
quanto para o paciente, é meio e instrumento para minimizar as possíveis faltas de 
medicamentos e correlatos e, principalmente garantir celeridade e eficácia de serviços, 
atendimento e a melhor qualidade de vida para o paciente durante o tempo de internação ou 
tratamento no ambiente hospitalar.  A metodologia utilizada segue os preceitos da reunião de 
fundamentos teóricos básicos das atividades administrativas levando em consideração a 
logística que se deve empregar para um ideal funcionamento e contribuição para o todo, que 
seriam as diversas áreas de um hospital. 

Palavras-chave: Farmacêutico. Logística. Medicamentos. 
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HANSENÍASE: DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS 
PORTADORES NA ADESÃO AO TRATAMENTO 

VANESSA DA SILVA GODOI; MARIZA FÁTIMA DE FARIA; WILMA GOMES 
GALVÃO  

A hanseníase é uma moléstia infecciosa, causada pela micobactéria Micobacterium leprae (M. 
leprae), é considerado um problema de saúde pública e que se encontra presente em 141 países 
ao redor do globo, onde 80% dos novos casos acometem países localizados na faixa 
intertropical, onde se incluem: Índia; Brasil; Myamar; Nepal e Moçambique. É imprescindível 
ressaltar que a seleção correta do medicamento no tratamento da doença se faz primordial, 
visando acima de tudo, conhecer as contra indicações e os efeitos adversos em seus estados 
reacionais e instituir precocemente a terapêutica. O alto potencial incapacitante da hanseníase 
está diretamente relacionado à capacidade do bacilo de penetrar na célula nervosa e também ao 
seu poder imunogênico. A doença apresenta-se de evolução lenta, que se manifesta 
principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos. O Ministério da Saúde (OMS) 
a partir de 1987 preconizou a classificação da hanseníase para fins operacionais de tratamento 
quimioterápicos em dois grupos. Paucibacilar e Multibacilar, estabelecendo com isso, protocolos 
de tratamentos, esquema de fármacos como a Dapsona, Clofazimina e Rifampicina, durante 6 a 
12 meses de acordo com as formas da doença. Este trabalho objetiva mostrar a patologia 
hanseníase com ênfase na adesão ao tratamento, demonstrando a eficácia dos atuais esquemas 
quimioterápicos, verificando vários fatores favoráveis ou não a adesão e a importância da 
inserção da assistência farmacêutica no tratamento da doença. 

Palavras-chave: Adesão. Dificuldades no Tratamento. Tratamento Farmacológico. 
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RANELATO DE ESTRÔNCIO NO TRATAMENTO DA OSTEOPOROSE 

WILDSON GOMES DE SOUSA LIMA; DAMAYRA LIMA DE SOUSA; RENATO 
ANTÔNIO CAMPOS FREIRE  

A osteoporose é uma doença osteometabólica caracterizada por uma redução da Densidade 
Mineral Óssea (DMO) e deterioração da sua microarquitetura, conduzindo à fragilidade óssea 
com conseqüente elevação do risco de fratura osteoporótica, representando um importante 
problema de saúde pública. O presente estudo sobre a osteoporose tem como objetivo descrever 
a sua fisiopatologia, relatar a epidemiologia e diagnóstico, evidenciar o tratamento 
farmacológico pelo Ranelato de Estrôncio e seu mecanismo de ação, por meio de revisão de 
literatura fundamentada em livros, revistas, artigos e diretrizes. Considerada a doença 
osteometabólica de maior incidência no mundo, acometendo aproximadamente 200 milhões de 
pessoas em ambos os sexos, a partir dos 50 anos. A osteoporose exibiu maior freqüência em 
mulheres na pós-menopausa, sendo decorrente de um desequilíbrio no processo de remodelação 
do osso, onde a reabsorção sobrepõe à formação óssea. Devido sua natureza multifatorial e sua 
baixa manifestação clínica, possui um diagnóstico complexo, o qual sugere uma minuciosa 
avaliação dos seus fatores de risco e da DMO. Quando houver indícios suficientes destes, é 
recomendada uma avaliação por meio da densitometria óssea viabilizando a identificação desta 
patologia. O tratamento farmacológico é realizado por dois grupos medicamentosos: os agentes 
antirreabsortivos e os agentes anabólicos. O ranelato de estrôncio é um ativo que pode ser 
classificado nesses dois grupos, realizando a formação do osso e a redução da reabsorção óssea, 
simultaneamente. Além disso, apresenta reações adversas leves e transitórias, não havendo 
complicações em longo prazo demonstrando maior eficácia frente aos demais medicamentos. 

Palavras-chave: Osteoporose. Ranelato de estrôncio. Remodelação Óssea. 
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USO DA INTERVENÇÃO EDUCATIVA COMO FERRAMENTA PARA 
PREVENÇÃO E CONTROLE DA PREVALÊNCIA DE PARASITOSES  

GUILHERME MARINHO SILVA; VINICIUS LOPES SANTANA;                       
WILMA GOMES GALVÃO  

As parasitoses intestinais representam um serio problema de saúde mundial, principalmente em 
países que não são bem desenvolvidos, onde apresentam condições precárias como, 
saneamento, moradia, higiene pessoal, condições financeiras, ou seja, esses fatores são 
predisponentes para a disseminação das mesmas, é válido ressaltar que as enteroparasitoses 
acometem principalmente, crianças entre a faixa etária de 0 a 5 anos, que podem afetar o seu 
desenvolvimento cognitivo. O intuito desse projeto foi avaliar se a educação sanitária de um 
projeto anterior foi eficaz no ano atual para combater a infecção por enteroparasitoses, e 
partindo disso foram realizadas novas palestras e conscientização para pais e responsáveis com 
oficinas educativas, palestra e peças, porque se observou ainda certa carência de informação, 
entretanto após a obtenção dos resultados foi proposto um tratamento das crianças com 
resultados positivos, orientação sanitária das parasitoses encontradas para a conscientização das 
crianças, pais ou responsáveis das creches estudadas e realização da orientação Farmacêutica 
sobre o uso dos antiparasitários utilizados pelos pacientes. 

Palavras-chave: Crianças. Intervenção Educativa. Parasitoses Intestinais. 
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TOXOPLASMOSE NA GESTAÇÃO: DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO    
E PREVENÇÃO 

CAROLINE DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA; ANTONIA KAMILLA CARNEIRO 
PRADO; WILMA GOMES GALVÃO  

 
A toxoplasmose é uma doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, um parasita 
intracelular obrigatório de distribuição cosmopolita. A transmissão se dá pela ingestão de cistos 
presentes em carnes cruas ou mal passadas, oocistos esporulados encontrados em alimentos 
contaminados, e por via vertical, isto é, transplacentária, sendo esta última de grande risco para 
o concepto, uma vez que o recém-nascido, com o passar do tempo, pode apresentar implicações 
da doença, como coriorretinite, micro ou macroencefalia, hidrocefalia, calcificação cerebral, 
retardo mental, estrabismo e convulsões. Porém, a doença na população adulta apresenta-se 
geralmente de forma assintomática, sendo necessária a realização de exames laboratoriais para o 
diagnóstico. O principal objetivo do diagnóstico da toxoplasmose congênita no pré-natal é a 
identificação de fetos acometidos e a prevenção de seqüelas no período intra-uterino; os 
métodos utilizados devem ser baseados na triagem sorológica para pesquisa de anticorpos IgG e 
IgM e confirmados através do teste de avidez de anticorpos IgG e testes moleculares. A 
farmacoterapia preconizada consiste basicamente na combinação de antibacterianos e 
antiparasitários (espiramicina, sulfadiazina, pirimetamina) em associação com o antianêmico 
ácido folínico. As estratégias de prevenção compreendem as práticas educativas, que visam 
reduzir a exposição às fontes de infecção para evitar o contágio do parasita. Assim, este trabalho 
constituiu-se de uma revisão bibliográfica, onde se observou que o diagnóstico precoce de todas 
as gestantes com casos confirmados ou suspeitos, deve realizar monitoramento sorológico a fim 
de proceder ao tratamento e, conseqüentemente, evitar danos ao feto. 
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DISSECAÇÃO DOS RINS PARA AULAS PRÁTICAS NO 
LABORATÓRIO DO ITPAC-ARAGUAÍNA 

LAYANE LENARDON; ALANNA ALBUQUERQUE CHAVES; PRISCILLA THAIS 
LELES MANSO; MÁRIO SOUSA LIMA E SILVA  

O adequado conhecimento da anatomia do ser humano é crucial para o desenvolvimento do 
acadêmico, enquanto estudante na área da saúde. As aulas com peças anatômicas no meio 
universitário, muitas vezes, é insuficiente para o aprendizado e assim a dissecação pode 
proporcionar um estudo mais aprofundado, uma vez que o aluno precisa melhorar sua técnica e 
conhecimento. O rim é atingido em até 10% dos traumas externos. Como se trata de um órgão 
bastante vascularizado e com suprimento arterial direto da aorta, um trauma renal muitas vezes, 
requer uma operação de urgência para estancar uma hemorragia grave, portanto faz-se 
necessário o conhecimento de sua anatomia e possíveis variações anatômicas para um correto 
manejo dos estudantes da área de saúde. As atividades de dissecção proporcionaram a criação 
de um material rico para ensino, que podem ser usadas posteriormente por outros professores, 
monitores e alunos nas aulas de Anatomia Humana dos cursos da área de saúde 
ITPAC/FAHESA. 
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LEISHMANIOSE VISCERAL - ASPECTOS GERAIS COM ENFOQUE 
NO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO 

MAURÍCIO CRISÓSTOMO BORGES DE SOUSA; ALTINO NETO DE SOUSA LIMA; 
BRUNO MEDRADO ARAÚJO  

A leishmaniose visceral (LV), é uma zoonose conhecida no Brasil como calazar, tinha 
características de doença rural, mas nos últimos anos vem se expandindo para centros urbanos, 
se tornando grave problema de saúde pública. A doença é transmitida pelo mosquito-palha ou 
birigui (Lutzomyia longipalpis) que introduz no hospedeiro durante a picada, o protozoário 
Leishmania chagasi. Embora alguns animais como: raposa, preguiça e roedores, possam servir 
de reservatório e fonte de infecção, o cão doméstico é considerado o principal reservatório da 
doença nos centros urbanos, tornando-a potencialmente perigosa para o homem. Os sinais e 
sintomas comuns da doença são: febre irregular, manifestações intestinais e respiratórias, 
emagrecimento e hepatoesplenomegalia. A doença é diagnosticada através de métodos diretos 
(Aspirado de medula, baço, fígado e linfonodos) no qual é possível a visualização direta do 
parasito, e métodos indiretos (RIFI, ELISA, RFC e etc...) testes que procuram identificar IgG e 
IgM, dirigidos contra o parasito. Os fármacos mais utilizados no tratamento da LV são os 
antimoniais pentavalente e a anfotericina B. Devido aos graves efeitos colaterais que esses 
medicamentos podem apresentar, a farmacovigilância se faz necessária durante tratamento, por 
isso a presença do farmacêutico é de grande relevância. 

Palavras-chave: Efeitos Colaterais. Leishmaniose Visceral. Tratamento Farmacológico. 
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ÁCIDO ACETILSALICÍLICO: PROPRIEDADES GERAIS E                  
USO CLÍNICO 

THAIS DOS SANTOS MARTINS; ANETTE KELSEI PARTATA  

O ácido acetil salicílico (AAS) pertence ao grupo dos fármacos antiinflamatórios
não-esteroidais (AINE), onde apresenta propriedades analgésicas, antipiréticas e 
antiinflamatórias. A história do AAS teve inicio no século V com Hipócrates, que usava a 
substância ativa da casca e das folhas do Salgueiro, a salicina, para aliviar a febre. O mesmo 
tem sido empregado em prevenção primária e secundária dos eventos cárdio e cerebrovasculares 
devido ao seu mecanismo de ação basear-se na inibição irreversível da enzima cicloxigenase
que influencia na síntese das prostaglandinas e conseqüentemente, inibem a agregação 
plaquetária, assim, reduz significativamente as complicações isquêmicas e a taxa de morte 
cardiovascular em pacientes com síndromes coronarianas agudas (SCA). As doses 
antiplaquetárias diárias consideradas mais convenientes oscilam de 75 a 100 mg, Embora os 
estudos comumente empreguem doses de 75 a 300 mg/dia. A administração desta medicação já 
tem comprovada eficácia e eficiência em pacientes de alto risco, entretanto, é limita, pois alguns 
pacientes podem não responder ao tratamento do afeito antiagregante plaquetario, com isso, 
denomina-se a tal resistência á aspirina, que pode ser tanto laboratorial quanto clinica. 
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APLICAÇÃO DA NANOTECNOLOGIA NO DESENVOLVIMENTO               
DE NOVOS FÁRMACOS 

ALLANKARDSON GOMES BRITO; UESLEI DA SILVA SILVA; HEBERT LIMA 
BATISTA  

A nanotecnologia é um campo científico multidisciplinar que tem avançado rapidamente nos 
últimos anos, encontrando aplicações nas mais diversas áreas, desde setores de energia e 
eletrônica até a indústria farmacêutica. A tecnologia de liberação controlada de fármacos 
representa uma das fronteiras da ciência, a qual envolve diferentes aspectos e pode contribuir 
muito para o avanço da saúde humana. A nanotecnologia farmacêutica está direcionada ao 
desenvolvimento, caracterização e aplicação de sistemas terapêuticos em escala nanométrica ou 
micrométrica, que são conhecidos habitualmente como nano fármacos. Entre as vantagens que 
os nanossistemas podem oferecer destacam-se: a proteção do fármaco no sistema terapêutico 
contra possíveis instabilidades no organismo, o aumento da eficácia terapêutica, maior intervalo 
entre a administração das dosagens posológicas, a liberação progressiva e controlada do 
fármaco e o direcionamento do medicamento, que irá agir somente no local afetado. Os sistemas 
de liberação controlada de fármacos vêm recebendo atenção especial nesta área de pesquisa, 
com o desenvolvimento de estratégias para além da veiculação de princípios ativos, a de agentes 
bioativos e vacinas na forma de nano dispositiva tais como lipossomas, nano partículas, micro 
partículas e tantos outros nano carreadores utilizados com finalidade terapêutica ou profilática. 
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AVALIAÇÃO DE ALGUMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA 
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ANDRADE  

A farmácia magistral representa um importante segmento do mercado farmacêutico brasileiro. 
A RDC 67/2007 dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e 
Oficinais para Uso Humano em farmácias, instituiu novas normas de qualidade para o setor 
magistral, visando estabelecer rígidos parâmetros de qualidade de matéria-prima e produtos. 
Uma das formulações inscritas neste formulário diz respeito aos cremes aniônicos, formas de 
emulsão muito utilizadas como base dermatológica para incorporação de fármacos. Apresentam 
boa aceitação pelo consumidor, pois não são muito gordurosos, sendo de fácil aplicação e 
espalhamento. O objetivo do estudo foi analisar a formulação de um creme aniônico base 
inscrita no Formulário Nacional de modo a verificar possíveis alterações físico-químicase os 
problemas que elas poderiam vir a acarretar. Para tanto foi manipulada uma amostra de creme 
aniônico em acordo com a formulação inscrita no Formulário Nacional. Os resultados 
mostraram que a formulação manteve as características organolépticas e físico-químicas 
mensuradas mesmo após um período de armazenamento de 30 dias, pôde ser observado também 
que não houve mudanças significativas no seu padrão de espalhabilidade. A pesquisa frisa a 
importância de se seguir as boas práticas de fabricação para garantir um produto de qualidade 
para o mercado. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DA PRÓPOLIS 
PRODUZIDA NO ESTADO DO TOCANTINS 

LUANA CRISTINA PEREIRA PRADO; MAYKON JHULY MARTINS DE PAIVA; 
CLÁUDIO HENRRIQUE CLEMENTE FERNANDES; HEBERT LIMA BATISTA  

Devido ao clima favorável a própolis produzida no Brasil apresenta características 
farmacológicas bastante distintas. A atividade antifúngica da própolis pode ser observada em 
estudos utilizando fungos do gênero Cândido, C. neoformans e fungos que causam 
onicomicose. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a atividade antifúngica da própolis produzida 
no estado do Tocantins, contra os fungos da espécie C. albicans (ATCC 10231) e C. tropicalis 
(ATCC 28707) por meio do teste de antibiograma, utilizando a técnica de difusão em disco e 
comparar os resultados com o antifúngico Clotrimazol. As amostras de própolis foram coletadas 
nas regiões produtoras pelos apicultores vinculados ao projeto “Apicultura Como Instrumento 
De Transformação Da Agricultura Familiar Do Estado Do Tocantins”. O extrato da própolis foi 
obtido pela técnica de maceração. Os discos foram produzidos com papel de filtro, esterilizados, 
embebidos nos extratos (2 amostras de regiões diferentes) e secados em fluxo laminar.  O 
inoculo foi preparado de acordo com as recomendações da Norma da ANVISA. Das amostras 
analisadas, apenas Cândida albicans apresentou pequeno halo inibitório de 11 mm de diâmetro, 
em 1 disco de cada amostra testada. O clotrimazol utilizado na análise também não inibiu o 
crescimento da Cândida, o que poderia ser explicado pela resistência dos mesmos a esse tipo de 
imidazólico. 
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FABRICAÇÃO DE CRISTAIS COLOIDAIS 
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ALEXSANDRO SILVESTRE DA ROCHA  

A habilidade de fabricar/controlar estruturas em escala nanométrica, conhecido como 
Nanotecnologia, é um dos campos mais promissores atualmente. Há um enorme potencial para 
a aplicação de dispositivos nanoestruturados em fotônica spintrônica mídia magnética, 
supercondutividade aplicada, catálise e bioengenharia. O LABMADE (Laboratório de pesquisa 
em Materiais para Aplicações em Dispositivos Eletrônicos) emprega a litografia de nanoesferas 
(LiN) na fabricação de materiais nanoestruturados. A técnica de LiN utiliza cristais coloidais 
(estruturas porosas periódicas formadas a partir do auto-ordenamento de esferas 
submicrométricas), como moldes no processo de nanoestruturação de materiais, onde o material 
a ser nanoestruturado preenche os interstícios da máscara, que é então removida. O presente 
trabalho vem justamente promover estudo e formas de produção destes moldes, confeccionando 
e analisando cristais formados pro sedimentação inclinada, uma técnica simples e de baixo 
custo. 

Palavras-chave: Colóides. Cristais. Nanoesferas. 



 

FIS 

SINTESE DE NANOESFERA 

RAIMUNDO WILSON BRANDÃO DA SILVA; ERICA OLIVEIRA SOUSA; DENISIA 
BRITO SOARES; ALEXSANDRO SILVESTRE DA ROCHA  

Os novos fenômenos físicos relacionados a nanoestruturas periódicas tornaram a busca por 
estruturas dessa natureza bastante almejada, fato que levou ao desenvolvimento de várias 
técnicas de sintetização de esferas nanométricas de sílica e polímero. Uma das mais importantes 
trata-se da litografia de nanoesferas que utiliza como molde no processo de nanoestruturação, 
cristais coloidais formados através de soluções contendo esferas submicrométricas e 
monodispersas. Este trabalho apresenta um processo de crescimento controlado de esferas 
nanométricas de sílica monodispersas sintetizadas pelo método de Stöber. Agregamos a este 
processo a variação dos diâmetros das esferas alterando apenas a resistividade elétrica da água 
empregada na síntese, produzindo colóides com até o dobro do tamanho sem a necessidade de 
alterar as concentrações de reagentes e reduzindo o custo de produção, pois não há necessidade 
de aumentar a concentração dos reagentes químicos à mistura. 
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ELETRODEPOSIÇÃO DE ÓXIDO DE TITÂNIO 
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Reações eletroquímicas, como os processos de oxi-redução, nos quais ocorre a transferência de 
elétrons entre espécies químicas, gerando uma corrente elétrica e/ou o aparecimento de um 
potencial elétrico, podem ser empregados para o crescimento de depósitos. Através do processo 
de oxi-redução, substâncias presentes em uma solução eletrolítica são reduzidas ou oxidadas 
sobre um eletrodo (local onde ocorrem reações), produzindo assim uma camada de material 
depositado. Neste caso, a técnica é conhecida como eletrodeposição (ED), sendo amplamente 
utilizada para a produção de depósitos metálicos. O presente trabalho visa à produção de filmes 
finos de titânia pela técnica de eletrodeposição. O TIO2 nanocristalino e nanoporoso 
apresentam propriedades fotovoltaicas e foi usado com sucesso em célula solar com alta área 
superficial e incorporação de corantes, apresentando rendimentos da ordem de 10%, com um 
custo de produção bastante atrativo. A eletrodeposição pode ser realizada de diversas maneiras, 
e aqui destacaremos o processo de produção de Filmes de Óxido de Titânio eletrodepositados 
sobre substratos de vidro recobertos por um filme condutor e transparente composto por óxido 
de estado dopado com índio (ITO), com intuito de analisar o processo de crescimento do 
depósito. 
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AUTOMATIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE CARACTERIZAÇÃO 
ELÉTRICA CORRENTE × TENSÃO (I×V) PARA DISPOSITIVOS  

BISMARCK COSTA LIMA; NILO MAURÍCIO SOTOMAYOR CHOQUE  

Neste trabalho é apresentada a metodologia empregada para o controle automático de um 
sistema de caracterização elétrica corrente em função da tensão para dispositivos fotovoltaicos 
(células solares). Estes dispositivos são capazes de converter a radiação solar em energia 
elétrica através do efeito fotovoltaico. A caracterização elétrica de um dispositivo fotovoltaico 
consiste na obtenção de seus principais parâmetros de funcionamento elétrico a partir de sua 
curva IxV. Para a obtenção destes parâmetros foram utilizadas uma fonte de tensão programável 
modelo Agilent E3645A e um eletrômetro digital modelo Keithley 6514, os quais estão 
conectados a um microcomputador via cabos GPIB e GPIB-USB. Através do protocolo VISA 
disponível no software LabVIEW e de comandos no padrão SCPI (Comandos Padronizados 
para Instrumentação Programável) foi realizado o controle automático destes instrumentos por 
um microcomputador. Para a realização dos testes neste sistema, foi utilizado como dispositivo 
fotovoltaico uma junção p-n de um transistor de potência n-p-n 2N3773. As curvas corrente 
versus tensão foram obtidas com e sem a presença de iluminação. Os principais parâmetros 
elétricos deste dispositivo foram calculados graficamente, por um código em linguagem gráfica, 
o qual foi elaborado no software LabVIEW tendo como base a teoria de caracterização elétrica 
de dispositivos fotovoltaicos. 
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ESTUDO TEÓRICO DE OSCILADORES HARMÔNICOS E OBTENÇÃO 
EXPERIMENTAL DA ACELERAÇÃO  

LINO MENDES BARBOSA; BISMARCK COSTA LIMA; JULYANNE SILVA CUNHA 

Este trabalho apresenta o estudo teórico de um oscilador harmônico clássico utilizando o 
formalismo newtoniano. Também é apresentada a sua aplicação prática na obtenção da 
aceleração gravitacional local. O oscilador harmônico pode ser caracterizado como uma 
partícula com movimento oscilatório cuja aceleração possui sentido oposto ao movimento. Estes 
sistemas oscilatórios são de grande importância tanto para a mecânica clássica como para 
mecânica quântica. Primeiramente foi realizado o estudo teórico de um pêndulo com e sem a 
presença de uma força de atenuação e, com haste flexível (mola) e não flexível. O formalismo 
newtoniano foi utilizado para a obtenção das equações de movimento, as quais foram integradas 
numericamente pelo método Runge-Kutta de quarta ordem para a obtenção das trajetórias do 
pêndulo. O interpretador matemático modellus foi utilizado para a realização de simulações 
computacionais. O aparato experimental consistiu de um pêndulo simples, fixado a um suporte 
contendo um sensor fotoelétrico. A partir da análise do modelo teórico, pode se observa que a 
aceleração gravitacional é obtida a partir do período de oscilação do pêndulo para pequenos 
ângulos de inclinação theta, onde theta é o ângulo da haste do pêndulo em relação ao eixo 
vertical. O período do movimento foi determinado de duas formas, por medições cronometradas 
manualmente e através de um sensor fotoelétrico. A aceleração gravitacional local foi obtida 
experimentalmente e foi relacionada ao modelo teórico. 
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REGES SODRÉ DA LUZ SILVA DIAS; ELISEU PEREIRA DE BRITO  

Esta pesquisa teve por objetivo analisar as transformações territoriais que a cidade de Araguaína 
sofreu ao longo do tempo. Para tanto, respaldamos nosso trabalho em Aquino (2002), Brito 
(2009), Valverde e Dias (1967), Gaspar (2002), Santos e Silveira (2008), Corrêa (1989) e 
Haesbaert (2006). Entendemos que esta cidade passou por um intenso processo de incorporação 
a mobilidade territorial ao longo do tempo. No período anterior a construção da rodovia 
Belém-Brasília as construções de poderes e domínio do território eram baseada mais na 
imobilidade, e na precariedade de técnica. Depois da construção da Belém-Brasília se inicia um 
novo período no qual o fator principal para a construção de territorialidade passa a ser a 
mobilidade. Este processo de construção de territórios redes na cidade vai se consolidando ao 
longo do tempo, a exemplo, temos a instalação de firmas que se estruturam em rede. Assim, no 
início do século XXI à consolidação destas transformações, se conjugando mobilidade física e 
virtual na cidade. 
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GESTÃO AMBIENTAL NA PROPRIEDADE RURAL: ANALISE E 
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DA FAZENDA GURGUÉIA, MUNICÍPIO 
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BENILSON PEREIRA DE SOUSA; MARIA ALVES DE SOUZA FILHA 

O norte do estado do Tocantins teve sua ocupação e desenvolvimento atrelados ao 
desmatamento e uso inadequado da terra. Hoje, é evidente que esse modelo de desenvolvimento 
deixou um legado de degradação ambiental muito grande na região. Tornando assim, grande 
empecilho na adequação aos moldes da legislação ambiental atual. Em faces desta problemática, 
propõe-se um diagnostico preciso da situação ambiental e uso da propriedade rural. Devido 
estar localizada em uma importante região de criação de gado de corte, foi escolhida a 
propriedade denominada Fazenda Gurguéia no município de Araguaína-TO, como área de 
estudo. Os trabalhos foram baseados em técnicas cientificas e em um referencial bibliográfico 
consistente a fim de diagnosticar as regularidades e irregularidades ambientais da propriedade, 
caracterizar as fitofisionomias, os remanescentes naturais da vegetação da região, elaborar um 
plano para conservação e restauração das formações naturais ocorrentes nas áreas de 
preservação permanente e nas áreas degradadas e/ou perturbadas, eliminarem os fatores de 
degradação, bem como monitorar as áreas em recuperação conforme as técnicas de recuperação 
escolhida. O modelo que se propõe é aplicável e coeso, mostrando que é preciso que as ações 
sejam continuas e constituam um programa de adequação ambiental pautado em métodos e 
técnicas científicas. Tendo em mente o sucesso do restabelecimento da biodiversidade, 
garantindo todas as relações ecológicas ora existentes. 
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O desenvolvimento tecnológico vem ocasionando várias mudanças em nossa sociedade, uma 
delas é a inserção de recursos tecnológicos na educação que contribui na construção do 
conhecimento, sendo apresentado como importante facilitador no processo de 
ensino-aprendizagem. O objetivo deste trabalho consiste em identificar as falhas no uso da data
show em sala de aula e simultaneamente elencar possibilidades de utilização adequada, 
sobretudo nas aulas de geografia do ensino superior, haja vista que entre os inúmeros recursos, 
este tem sido um dos mais frequentes auxiliadores dos docentes em sua prática de ensino, 
principalmente por possibilitar uma melhor administração do tempo na aula e por permitir a 
demonstração de gráficos, imagens, mapas, vídeos que por sua vez tornam a aula mais atraente. 
Porém o desenvolvimento de competências e habilidades que permitam o manuseio de forma 
adequada dessa ferramenta tem sido um grande desafio, pois é necessário que o educador 
busque boas didáticas não se prendendo apenas a utilização de slides, para que a aula não seja 
repetitiva e tediosa. O método utilizado nesta pesquisa foi baseado em estudos bibliográficos e 
questionários aplicados aos acadêmicos do curso de geografia, o que nos proporcionou 
resultados favoráveis à utilização de data show por permitirem o conhecimento e a análise das 
formas como esta ferramenta vem sendo utilizada nas aulas de geografia e assim possibilitando 
uma reflexão a respeito das implicações advindas da inserção desse recurso no processo de 
ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Data show. Ensino Superior. Geografia. 



 

GEO 

UMA ANÁLISE DOS NOVOS SERVIÇOS INSTALADOS EM 
ARAGUAÍNA NESTE SÉCULO 

JULIO NELÇO FERREIRA DE SOUSA; REGES SODRÉ DA LUZ SILVA DIAS; AIRES 
JOSÉ PEREIRA  

Esta pesquisa tem por objetivo analisar novos serviços instalados em Araguaína no início deste 
século e compreender qual a importância dos mesmos para a cidade. O trabalho pretende ser 
construído com base em revisão bibliográfica, de autores como Santos (2010), Santos e Silveira 
(2008) e Corrêa (2005), e trabalhos empíricos em Araguaína e cidades vizinhas a ela a fim de 
respaldar o discurso estabelecido na pesquisa. Entendemos que neste início de século o espaço 
urbano de Araguaína recebe um conjunto de serviços especializados, estes si dividem em dois 
grupos: os materiais e os imateriais. Os primeiros se referem principalmente aos serviços 
oferecidos por empresas de caráter nacional/globais instaladas no entorno da rodovia 
Belém-Brasília, e o segundo se trata de serviços relacionados à informação, a saber, a 
Universidade Federal do Tocantins e a Faculdade Católica Dom Orione. 

Palavras-chave: Araguaína. Espaço. Serviços. 



 

LET 

A VOZ DE EMÍLIA NOS COMENTÁRIOS AO LIVRO “FÁBULAS” DE 
MONTEIRO LOBATO 

PEDRO ALBEIRICE DA ROCHA 

A primeira vez que se rompeu a visão exclusivamente doméstica da mulher, na literatura 
infantil brasileira, ao que parece, surgiu com Monteiro Lobato. Na década de trinta, ele reuniu 
várias histórias sob o título “Reinações de Narizinho” (LAJOLO, 1989). É bem verdade que, em 
1921, a garota já havia surgido na obra “A Menina do Narizinho Arrebitado”, que o escritor 
conseguiu inserir como o segundo livro de leitura para as escolas “primárias”. Percebe-se que a 
mulher foi valorizada no título. Ele estreou na literatura infantil com essa obra e Narizinho foi 
destaque, o que voltaria a acontecer em outros livros, na década de trinta. Entretanto, Narizinho, 
e mais Dona Benta e tia Nastácia, acabam exercendo papéis secundários, por causa do 
surgimento da principal personagem de Lobato: Emília, boneca de pano recheada de macela. 
Em “Caçadas de Pedrinho”, Emília “rouba a cena, como, de resto, rouba a obra inteira” 
(LAJOLO, 1989, p. 21). Apesar de ser uma boneca, ela representa uma figura feminina e uma 
figura de criança, com pensamentos e ações adiante do seu tempo, como diz o próprio Lobato, 
de quem Emília é uma espécie de porta-voz. Após a narrativa de cada fábula, por dona Benta, o 
povo do Sítio faz comentários, nos quais, em geral, o destaque é Emília. Discordando, 
demonstrando criatividade, ironia e não passividade “corrigindo” a fábula, ou advogando, a 
boneca viva reage de maneira a surpreender, pois, apensar de boneca, representa a criança e a 
mulher, excluídas e silenciadas na sociedade patriarcal. 

Palavras-chave: Gênero. Literatura Infantil. Mulher. 



 

LOG 

TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS: TÁXI 

CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA; GEISA CUNHA RODRIGUES; NAFTALY DE 
SOUSA DIAS CASTILHO; MARCOS LEMOS AFONSO  

A exploração do serviço de táxi atende principalmente pessoas que buscam flexibilidade em 
horários e rotas, maior agilidade, conforto, mobilidade e segurança. O propósito deste estudo é 
identificara percepção dos taxistas autônomos na prestação de serviço de transporte de urbano 
de passageiros, suas demandas e dificuldades encontradas por eles na execução do serviço. A 
coleta de dados primários foi realizada com 30 taxistas autônomos na cidade de Araguaína-TO
no dia 05 de julho de 2012. O evento que alarga demanda são os shows. Uma parcela 
majoritária está totalmente insatisfeita com a segurança e policiamento, com a pavimentação 
das ruas, com a fiscalização dos taxistas irregulares, com o custo de manutenção, parcialmente 
satisfeitos com a tarifa cobrada pelo serviço e com a educação do passageiro. Sendo o celular do 
taxista o principal meio de captação de passageiros. 

Palavras-chave: Demandas. Dificuldades. Taxi. 



 

LOG 

TRANSPORTE FLUVIAL NO RIO ARAGUAIA 

CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA; DOUGLAS ALVES BRITO;                             
MARCOS LEMOS AFONSO  

O Rio Araguaia possui uma extensão de 2.114 km, sendo utilizado como via de transporte em 
alguns trechos, local de pesca (considerado um dos rios mais piscosos do mundo) e lazer nos 
meses de julho a setembro.  O objetivo deste trabalho foi analisar o transporte de cargas e 
passageiros realizados por barqueiros e os cenários para utilização das barcaças na Hidrovia do 
Rio Araguaia. A coleta de dados foi realizada com 9 barqueiros na cidade de Araguanã-To, nos 
dias 4 e 5 de julho de 2012. A totalidade dos barqueiros pesquisados dedica-se ao ofício de 
barqueiro no mês de julho, por ser considerada época de maior demanda de cargas e 
passageiros.  O principal problema do rio é a pouca fiscalização para a maioria absoluta dos 
pesquisados. A maioria aprova a utilização de barcaças no rio, mas acreditam que as mesmas 
terão problemas de navegação. 

Palavras-chave: Cargas. Hidrovia. Passageiros. 



 

LOG 

AS POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS: UM ESTUDO DE CASO EM 
UMA EMPRESA DO SEGMENTO DE FITNESS NA CIDADE DE 

ARAGUAÍNA-TO 

CLAUDIA DA SILVA TAVARES PEDROSA; FERNANDO RODRIGUES COSTA; 
DEGSON FERREIRA  

As políticas de gestão de pessoas referem-se às maneiras pelas quais a organização deseja lidar 
com seus membros, e, por meio deles, equalizar e conciliar o atendimento dos objetivos 
organizacionais com o alcance dos objetivos individuais. Assim, este trabalho tem como 
objetivo demonstrar quais são as políticas de gestão de pessoas utilizadas em uma empresa do 
ramo de fitness na cidade de Araguaína-TO. Para isso, foi utilizado como principal matriz 
teórica os cinco processos básicos de gestão de pessoas, a saber: provisão, aplicação, 
manutenção, desenvolvimento e monitoração de pessoas. A perspectiva adotada nesta pesquisa 
é qualitativa de cunho descritivo, adotando-se como procedimento metodológico o estudo de 
caso. Como instrumento de coletas de dados foi adotado o questionário com perguntas abertas. 
Os resultados mostram que apesar de existir na organização estudada algumas políticas de 
gestão de pessoas sendo desenvolvidas atualmente, é necessário que haja uma melhor 
estruturação e sistematização das mesmas para um aproveitamento eficiente e eficaz da força de 
trabalho existente, bem como para proporcionar um ambiente de trabalho com condições físicas, 
sociais e psicológicas confortáveis e saudáveis para uma melhor qualidade de vida no trabalho. 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Políticas de Gestão de Pessoas. Segmento de Fitness. 



 

LOG 

A LOGÍSTICA NA ENTREGA DE PIZZAS 

DOUGLAS ALVES BRITO; CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA; GEISA CUNHA 
RODRIGUES; MARCOS LEMOS AFONSO  

O aumento na procura por comida pronta, feita através de sistemas de tele-entregas tem crescido 
bastante, devido à expansão econômica da região, as mudanças no padrão de vida das pessoas 
que tem se tornado continuamente mais dinâmico, as novas necessidades familiares (clientes 
com hábitos diversos) que por sua vez tem exigido mais eficiência na prestação de serviços. 
Uma das áreas que a demanda apresenta uma crescente é no serviço de entrega de pizzas, 
exigindo das pizzarias um diferencial em relação aos clientes e a prestação do serviço. A 
pesquisa foi realizada com 9 pizzarias da cidade de Araguaína no mês de julho. Todas as 
empresas pesquisadas utilizam sistema de tele entrega sempre, sendo o tempo médio de entrega 
é de 21 a 25 minutos. 

Palavras-chave: Alimentos. Delivery. Demanda. 



 

MED 

COMPLICAÇÕES DA LEISHMANIOSE VISCERAL NA PEDIATRIA: 
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

JOSÉ RICARDO DE FARIA BORGES; DR. GILMAR ANTÔNIO MARTINS DE QUEIROZ 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) é considerada uma das sete endemias 
mundiais de prioridade absoluta com estimativa de mortalidade global de 20.000 a 40.000 
óbitos por ano. A Leishmaniose Visceral (LV) é uma zoonose com evolução crônica, de 
envolvimento sistêmico grave, e potencialmente fatal. É causada por uma das três subespécies 
do complexo Leishmania donovani (L. infantum, L. donovani e L. chagasi) e transmitida pela 
picada de insetos fêmea da ordem Diptera, gêneros Lutzomyia e Phlebotomus. É de 
fundamental importância a investigação em todo paciente procedente ou morador de área 
endêmica que apresente febre inexplicável por mais de quinze dias. Na presença de 
hepatoesplenomegalia e pancitopenia a hipótese torna-se mais provável. A adoção de critérios 
epidemiológicos, clínico e laboratorial favorecerá o diagnóstico precoce determinando-se assim 
redução significativa de sua letalidade. É doença de notificação compulsória e um problema de 
saúde pública sendo primordial, sempre que possível, pensarmos em patologias clínicas de 
exclusão ao diagnóstico, além de medidas preventivas e de controle. O Calazar apresenta 
complicações clínicas: hepáticas, respiratórias, renais, urinárias, intestinais, hemorrágicas, 
nutricionais, infecções de partes moles, anemia e sepse (FMO). O objetivo deste estudo é 
apresentar as Complicações da Leishmaniose Visceral, para atuação na promoção da saúde e 
prevenção da doença, além de o diagnóstico precoce na pediatria. A procura pelo conteúdo 
realizou-se em livros-texto específicos de pediatria, Manuais do Ministério da Saúde sobre o 
assunto, jornais, sites e revistas especializadas. 

Palavras-chave:  Complicações. Leishmaniose Visceral. Pediatria. 



 

MED 

CÂNCER DE TIREÓIDE: ABORDAGEM CIRÚRGICA 

HUDSON FERNANDES BARILE; ÉLDER NARCISO FELTRIM  

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica sobre os mais variados artigos científicos da área 
que realizaram ensaios clínicos e experimentais pertinentes ao estudo em questão. Objetiva-se 
desenvolver um estudo bibliográfico sobre a abordagem cirúrgica do Câncer de Tireóide. É a 
doença maligna mais comum do sistema endócrino, mas representa apenas 1% de todas as 
neoplasias. Portanto, é crucial ter uma estratégia clara de diagnóstico para garantir que pacientes 
com nódulos da tireóide sejam conduzidos adequadamente e não serem sobre ou sub-tratadas. O 
câncer de tireóide tem um prognóstico favorável e responde por menos de 0,5% das mortes por 
câncer, risco modificável dependendo do tipo histológico e do estadiamento clínico. O risco de 
malignidade é aumentado para edema da tireóide em doentes com menos de 16 anos e acima de 
45 anos de idade, e a taxa na qual está aumentando. História de irradiação do pescoço e história 
familiar de câncer da tireóide deve ser observada. Outros sintomas associados tais como 
dificuldade em engolir ou respirar sugeriria efeito compressivo da tireóide sobre o esôfago e/ou 
traquéia. A voz rouca é um forte indício de paralisia do nervo laríngeo e malignidade. 
Conclui-se que o câncer de tireóide é um problema de saúde pública importante, porém, devido 
às taxas de mortalidade permanecer em níveis estáveis e as taxas de incidência vir aumentando, 
demonstra-se a importância da estratificação dos métodos diagnósticos, da coleta de uma 
história clínica completa e sugestiva de neoplasia da tireóide e do exame físico completo da 
cabeça e pescoço. 

Palavras-chave: Câncer de Tireóide. Doença Maligna. História Clínica. 



 
 

MED 

IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO COM ANTIBIOTICOPROFILAXIA 
INTRA-PARTO NA INFECÇÃO POR ESTREPTOCOCOS 
ß-HEMOLÍTICO DO GRUPO B EM RECÉM-NASCIDO   

LORMA STREY NOLETO DE LIMA; LEONARDO GONÇALVES MACÊDO; GILMAR 
ANTÔNIO MARTINS QUEIROZ  

O estreptococo do grupo B (EGB) ou Streptococus agalactiae, tem sido reconhecido como uma 
importante causa de sepse bacteriana neonatal nos Estados Unidos desde 1960, onde seus 
índices foram os mais elevados em morbimortalidade precoce (Nelson, et al 2009). Em meados 
dos anos 1980, os ensaios clínicos e estudos observacionais demonstraram que a administração 
de antibióticos por via intravenosa durante o parto para as mulheres em situação de risco para 
transmissão de GBS para seus recém-nascidos poderiam evitar a doença. Dois padrões da 
infecção eram vistos: doença com início precoce, que se apresenta em menos de sete dias de 
vida e infecção de início tardio, que se apresenta aos sete dias ou mais de idade. A colonização 
materna com GBS no trato geniturinário ou gastrintestinal é o principal fator de risco para a 
doença, quando intensa aumenta o risco de colonização do bebê e do desenvolvimento da 
doença de início precoce (Guideline CDC, et al 2002. Embora avanços nas estratégias de 
prevenção tenham levado a um recente declínio na incidência da doença neonatal, o EGB 
continua sendo um importante patógeno para recém-nascidos, gestantes e adultos 
imunocompetentes. 

Palavras-chave: Colonização em Gestantes. Infecção por Streptoccocos grupo B. Sepse Bac 



 

MED 

IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO SON-RISE NO CENTRO 
NEUROLÓGICO DA APAE DE ARAGUAÍNA 

MARIA TEREZA FERREIRA ALBUQUERQUE; LUCIANA SANT'ANA DE SOUZA; 
THIAGO PEREIRA CAMPOS; JOSÉ ROBERTO LOPEZ RIVERO  

Este projeto visou oferecer as crianças do espectro autista matriculadas no Centro Neurológico 
da APAE de Araguaína-To um atendimento holístico, onde elas tenham acesso a uma avaliação 
médica especializada, e posteriormente, participar de um método terapêutico onde as crianças 
sejam estimuladas precocemente, com enfoque nas suas habilidades e não nas suas dificuldades. 
Diante da especificidade de cada criança, da variedade de manifestações clínicas e de grau de 
comprometimento essas não devem ser atendidas de maneira uniforme, mas sim com esquema 
personalizado, baseado no Programa Son-Rise, que será desenvolvido com a equipe da APAE e 
os acadêmicos da Faculdade de Medicina do ITPAC. 

Palavras-chave: APAE. Autismo. Son-Rise. 



 

MED 

INTOLERÂNCIA AO USO DA DAPSONA NO TRATAMENTO            
DA HANSENÍASE 

ALAN ANDRADE FARIA; VANESSA AUGUSTA RODRIGUES RIBEIRO; EBERT MOTA 
DE AGUIAR  

 
 
A doença de Hansen, ou hanseníase, foi identificada em 1874, pelo médico norueguês Gerhard 
Armauer Hansen. A dapsona encontra-se no centro de toda terapêutica antihansênica e age 
através da competição com o ácido para-aminobenzóico (PABA), diminuindo ou bloqueando a 
síntese do ácido fólico bacteriano. Vários efeitos colaterais são atribuídos à dapsona, entre os 
quais: gastrite, cefaléia, foto dermatite, metahemoglobinemia, anemia hemolítica, 
agranulocitose, hepatite, síndrome sulfona, neuropatia periférica e síndrome nefrótica. A 
síndrome de hipersensibilidade à dapsona (SHD), um efeito colateral raro e potencialmente 
grave, deve ser considerada, sem, entretanto, comprometer a segurança da droga e sua ampla 
utilização. Ocorre com maior freqüência entre a 4ª e 6ª semana do início do uso da droga. 
Consistem de dermatite esfoliativa associada a uma síndrome mononucleose símile (febre, 
linfadenomegalia generalizada e hepatoesplenomegalia) e doença hepática aguda induzida por 
droga. A taxa de mortalidade em pacientes com SHD gira em torno de 9,6% e não houve 
associação estatística com injúria hepática. Os objetivos deste trabalho foram avaliar esquemas 
alternativos em pacientes que não toleram o uso da dapsona, discutir o impacto na qualidade de 
vida dos pacientes que não toleram a dapsona, analisar os casos descritos na literatura sobre 
intolerância a dapsona e discutir os principais efeitos colaterais a dapsona. Para isso realizou-se 
revisão sistemática da literatura, nas bases de dados Medline, Pubmed, Bireme, Google entre 
agosto e novembro de 2012. Os limites convencionais foram Língua Portuguesa e Língua 
Inglesa. 
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MED 

PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE 

ADEMAR VIEIRA FILHO JUNIOR; PAULA GONÇALVES DE MATOS NAVARRO 
MAMEDE; ALACID ALVES NUNES  

A osteoporose se caracteriza pela redução da massa e deterioração da microarquitetura do tecido 
ósseo, ocasionando maior risco de fraturas por baixo impacto ou fragilidade óssea. Esta é uma 
doença de etiologia multifatorial, que depende aproximadamente 70% de fatores genéticos e em 
30% de fatores ambientais. As fraturas por osteoporose exercem papel negativo sobre a 
qualidade de vida dos indivíduos, especialmente em idosos. A história clínica é de fundamental 
importância na avaliação de um paciente com osteoporose, devendo-se pesquisar a presença de 
fatores de risco, excluir doenças que possam mimetizá-la e elucidar causas que possam ter 
contribuído com o seu desenvolvimento. O diagnóstico de osteoporose tem sido realizado após 
a ocorrência de uma fratura, que pode ocorrer em coluna vertebral, fêmur, rádio distal ou 
qualquer outro local do esqueleto. Atenção tem sido dada à quantificação de massa óssea, ou 
seja, a partir de certo nível de diminuição na densidade mineral óssea, considerando que exista 
um risco maior de fraturas. O principal objetivo do tratamento da osteoporose é a prevenção 
primária ou secundária de fraturas. Da mesma forma que na avaliação clínica dos fatores de 
risco, a abordagem terapêutica não farmacológica ou farmacológica, também é multifatorial. 
Em todos os pacientes é recomendada a orientação para correção de hábitos de vida deletérios, 
como parar de fumar e consumo abusivo de bebidas alcoólicas e café, assim como aperfeiçoar a 
atividade física, exposição solar e ingestão de alimentos ricos em cálcio e vitamina D. 

Palavras-chave: Cálcio. Osteoporose. Prevenção. 



 

MED 

PROFILAXIA DA NEFROPATIA INDUZIDA PELO CONTRASTE 

MARIANA CARNEIRO BARBOSA DE BRITO; MARIANA GARCIA DE SOUZA; 
MARCO ANTÔNIO CORRÊA GALVÃO  

Neste trabalho apresentaram-se os principais métodos profiláticos da nefropatia induzida por 
contraste fundamentado em uma sistemática revisão bibliográfica. A escolha deste tema foi 
baseada na necessidade cada vez maior de métodos propedêuticos utilizando contrastes, para o 
diagnóstico de diversas doenças. Procedimentos radiológicos que requerem administração 
endovenosa de contraste iodado tornaram-se grande fonte de uma doença iatrogênica conhecida 
como nefropatia induzida por contraste (NIC). A NIC é a terceira causa mais freqüente de 
insuficiência renal aguda (IRA) em pacientes internados e está associada com prolongada 
hospitalização, potencial necessidade de terapia renal substitutiva e aumento da mortalidade. 
Não há tratamento especifico para a NIC por isso a profilaxia é o melhor método para prevenir 
tal complicação. Trabalhos recentes sobre a profilaxia com a N-acetil-cisteína, a escolha de um 
agente de contraste menos prejudicial à função renal, e regimes de hidratação com bicarbonato 
de sódio, tem sido promissores para evitá-la. A fisiopatologia desta entidade parece resultar de 
uma lesão tubular direta e vasoconstrição medular renal mediadas pelo contraste. Os pricipais 
fatores de risco relacionados a este tipo de neuropatia são diabetes, doença renal crônica, idade 
acima de 70 anos, desidratação, insuficiência cardíaca, mieloma múltiplo, osmolalidade e 
volume do contraste utilizado e fármacos nefrotóxicos. A metodologia adotada neste trabalho 
foi a busca de estudos científicos relacionados ao tema, através de banco de dados, revistas 
científicas e livros. 
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MED 

REPERCUSSÕES DO DIABETES MELLITUS NA GESTAÇÃO 

BRUNO AMAURI LOWE JUNIOR; PEDRO RAUL RAMOS OLIVEIRA;                        
LUCIANA Z. Q. V. DOS SANTOS  

O presente trabalho apresenta as principais conseqüências do Diabetes Mellitus durante a 
gestação tanto para a mãe quanto para o feto, esclarecendo a importância do rastreamento, do 
diagnóstico precoce e de uma intervenção adequada, visando diminuir a morbidade e 
mortalidade desse binômio; tamanha importância se atribui à alta prevalência e incidência desta 
patologia na gestação. Quando não diagnosticado e não tratado, pode determinar sérias 
complicações durante esse período, com aumento das repercussões perinatais como: maior risco 
de rotura prematura de membranas, parto pré-termo e feto macrossômico. Adicionalmente, 
aumenta a morbidade neonatal, expondo os recém-nascidos a maiores riscos de síndrome de 
angústia respiratória, cardiomiopatia, icterícia, hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia e 
policitemia; além de ser marcador de risco de complicações também para a gestante com risco 
de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro, assim como para a criança desenvolver doenças como 
obesidade e diabetes na idade adulta. 

Palavras-chave: Complicações na Gravidez. Cuidado Pré-Natal. Diabetes Gestacional. 



 

MED 

EMBOLIZAÇÃO DAS ARTÉRIAS UTERINAS NO TRATAMENTO       
DE LEIOMIOMAS SINTOMÁTICOS 

MAYRA OLIVEIRA COSTA; TALITA GOULART MACHADO; ANASTÁCIA LINS 
LINHARES PEIXOTO  

Miomas uterinos são tumores mais comuns do trato genital feminino, com prevalência de até 
40% em mulheres na idade reprodutiva. Cerca de 75% dos casos são assintomáticos, 
encontrados ocasionalmente durante exame abdominal, pélvico bimanual e ultra-sonografia. As 
modalidades terapêuticas incluem conduta expectante, tratamento medicamentoso, opção 
cirúrgica convencional e abordagens mais recentes e menos invasivas, como a embolização de 
artérias uterinas (EAU). O tratamento deve ser individualizado por possuir uma série de fatores 
que afetam a escolha terapêutica. O presente trabalho apresenta a EAU como uma indicação 
nova para um procedimento antigo. Ao longo dos últimos anos tem sido comprovado que é uma 
opção terapêutica eficaz sob vários pontos de vista e isto tem estimulado um crescente interesse 
por parte de ginecologistas e radiologistas intervencionistas e, principalmente, por parte das 
pacientes. A EAU trata o leiomioma inteiro, enquanto preserva o útero. É uma técnica 
minimamente invasiva de radiologia intervencionista que causa bloqueio intencional das artérias 
que nutrem o mioma provocando isquemia e morte. Pode resultar em complicações como: 
insuficiência ovariana, dor abdominal, infecção, prolapso transcervical do mioma, porém, são 
pouco relevantes. Assim, maiores estudos são necessários para determinar o risco benefício da 
realização da EAU em relação as suas complicações. Em conclusão, a EAU é um tratamento 
que preserva o útero e requer menor tempo de internação e tempo de recuperação do que uma 
cirurgia. A taxa de complicações é baixa e os resultados são rápidos e impressionantes. No 
futuro próximo, a EAU poderia substituir tratamentos médicos convencionais de miomas 
uterinos. 

Palavras-chave: Embolização Arterial. Embolização Terapêutica. Leiomioma. 
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BENEFÍCIOS DO USO DO IECA NA PREVENÇÃO DA NEFROPATIA 
DIABÉTICA 

ANA THEREZA CARVALHO MARZOLA; THAÍSE BARNABÉ RODRIGUES; MARIA 
ANA SALVIANO SOUSA  

O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica caracterizada pela deficiência relativa (DM tipo 
II) ou deficiência total de insulina (DM tipo 1), que tem como conseqüência a hiperglicemia e 
complicações micro e macrovasculares. O eficiente controle metabólico do diabetes previne o 
surgimento e retarda a progressão de suas complicações. A Nefropatia diabética (ND) é uma das 
complicações microvasculares que ocorre nos pacientes com DM do tipo II, tornando-se a 
principal causa de insuficiência renal crônica em pacientes submetidos à diálise. A detecção 
precoce através da excreção urinária de albumina (EUA) deve ser realizada assim que se faz o 
diagnóstico de DM tipo II, sendo este exame de fácil coleta e boa acurácia. A leve presença de 
albuminúria já representa o início da ND, classificada didaticamente em estágios conforme a 
EUA: normoalbuminúria, microalbuminúria (nefropatia incipiente) e macroalbuminúria 
(nefropatia clínica). Os principais objetivos do tratamento na ND consistem em promover 
remissão da normoalbuminúria, evitar a evolução da microalbuminúria para os estágios mais 
avançados, desacelerar o declínio da TFG, e prevenir os eventos cardiovasculares, já que a 
progressão da ND está associada à DCV. As intervenções incluem mudanças no estilo de vida, 
controle glicêmico e da pressão arterial, e o uso de IECA (inibidor da enzima conversora de 
angiotensina). Estudos corroboram que o bloqueio do Sistema Renina Angiotensina com os 
IECA confere um benefício sobre a função renal, reduzindo EUA e a progressão da 
microalbuminúria para macroalbuminúria e os estágios finais da ND, podendo até voltar para a 
normoalbuminúria. 

Palavras-chave: Hiperfiltração. IECA. Nefropatia Diabética. 
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PIODERMA GANGRENOSO: REVISÃO DE LITERATURA 

ERIKA PIRES CARDOSO; LIZIE RIBEIRO DE ARAUJO; EBERT MOTA DE AGUIAR  

 
O Pioderma Gangrenoso (PG) é doença neutrofílica pouco freqüente que se caracteriza por 
lesões cutâneas ulceradas, dolorosas, com bordas subminadas e violáceas. Os membros 
inferiores configuram o local mais acometido. Sua etiologia é incerta, mas em 50% dos casos 
encontra-se em associação a outras doenças. A histopatologia é inespecífica e o diagnóstico é 
essencialmente clínico. Ocorre mais freqüentemente entre os 25 a 54 anos e no sexo feminino. 
Existem tipos clínicos variados de PG; o mais comum consiste na forma ulcerada clássica.  
Distúrbios clássicos estão associados ao Pioderma gangrenoso e incluem artrite reumatóide, 
doenças inflamatórias intestinais, paraproteinemia e doenças mieloproliferativas. Os tratamentos 
sugeridos na literatura são diversos, sem protocolos definidos e as diversas possibilidades de 
drogas selecionadas apresenta-nos uma noção de quão difícil é o tratamento para os casos de 
pioderma gangrenoso. O tratamento mais utilizado é a corticoterapia sistêmica, associada ou 
não a outros medicamentos. Este trabalho visou realizar uma breve revisão de literatura, 
ressaltando os aspectos primordiais relacionados ao pioderma gangrenoso, sendo tratar-se de 
uma dermatose rara e de fundamental importância clinica. 

Palavras-chave: Dermatopatias/Diagnóstico. Pioderma Gangrenoso. Úlcera Cutânea. 
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TRATAMENTO CLÍNICO DA FEBRE REUMÁTICA 

RAIMUNDO BANDEIRA BARROS NETO; CÉSAR LEÃO VERSIANI;                      
MARIA GORETE PEREIRA  

O presente trabalho visa realizar um estudo sobre a conduta terapêutica da febre reumática 
aguda e de suas manifestações clínicas, visto que esta é uma enfermidade que ainda traz 
problemas à saúde pública, principalmente aos países em desenvolvimento. As principais 
manifestações clínicas são baseadas nos critérios de Jones, sendo que os maiores critérios são: 
artrite, cardite, coreia de Sydenham, nódulos subcutâneos e eritema marginado. O tratamento 
mais utilizado para cada uma dessas manifestações é com: salicilatos, prednisona e 
benzodiazepínicos, respectivamente. Enfatizando que o foco mais relevante é a erradicação do 
estreptococo beta - hemolítico do grupo A, por meio da profilaxia primária, com o uso de 
penicilina benzatina que é a medicação de escolha. Já nos casos em que a moléstia está presente, 
a profilaxia secundária se dá de acordo com a idade em que a pessoa foi acometida, podendo 
durar por toda a vida o uso do antibiótico. 

Palavras-chave: Critério de Jones. Febre Reumática. Tratamento. 
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DIAGNÓSTICO DA TOXOPLASMOSE NA GRAVIDEZ 

DIVINO FERREIRA DINIZ NETO; DJUNIOR DA SILVA MOTA; LUCIANA ZENÔBIO 
QUADRA VIEIRA DOS SANTOS  

A toxoplasmose é uma zoonose de distribuição mundial causada pelo Toxoplasma gondii (T. 
gondii), a prevalência da toxoplasmose varia de 20 a 90%.A gestante com infecção 
toxoplásmica aguda deve ter um aconselhamento sobre os riscos de infecção congênita e suas 
possíveis seqüelas clínicas. A incidência da infecção congênita quando a gestante adquire a 
toxoplasmose durante o primeiro trimestre é bem pequena (4.5%) e aumenta nos últimos dois 
trimestres (segundo trimestre, 17.3% e terceiro trimestre, 75%). A severidade da forma 
congênita vai depender da idade do feto. A infecção no início da gestação tende a estar 
associada ao aborto ou a seqüelas mais severas, enquanto que a infecção tardia, embora seja 
mais freqüente, leva a seqüelas relativamente menos severas. O objetivo deste trabalho foi 
pesquisar junto à literatura as atualizações diagnósticas da toxoplasmose na gravidez, discutir as 
implicações do diagnóstico tardio da toxoplasmose sobre o binômio mãe e bebê. Avaliar as 
divergências de condutas relativas ao diagnóstico da toxoplasmose aguda gestacional. Relatar os 
benefícios e a importância do diagnóstico precoce de toxoplasmose durante a gravidez. A 
metodologia utilizada foi baseada em revisão de literatura, sobre Diagnóstico da Toxoplasmose 
na Gestação, sendo a revisão de literatura realizada a partir de artigos científicos de publicações 
periódicas e literatura consagrada de referência entre livros de Ginecologia Obstetrícia e 
Infectologia. Os artigos científicos foram através de pesquisa na rede eletrônica (Pubmed, 
Medline, Bireme, Google). Os limites convencionais foram Língua Portuguesa e Língua 
Inglesa. 

Palavras-chave: Diagnóstico. Gravidez. Toxoplasmose. 
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USO DA HEMOGLOBINA GLICADA NO DIAGNÓSTICO DO 
DIABETES MELLITUS 

ANA PAULA VANZELLA HALMENSCHLAGER; LAÍS FLORÊNCIO LEANDRO; JANE 
AUGUSTO GUIMARÃES GONÇALVES  

O Diabetes Mellitus (DM) é uma condição cada vez mais prevalente em todo mundo e emerge 
como um problema de saúde pública, com grandes repercussões sobre a morbidade e 
mortalidade mundiais. Historicamente, a medição da glicose tem sido o meio diagnóstico do 
DM. Em 2010 a Associação Americana de Diabetes (ADA) publicou novos critérios, onde além 
dos critérios antigos, ainda válidos, que incluem glicemia em jejum (GJ) e o teste oral de 
tolerância à glicose (TOTG), a hemoglobina glicada (HbA1c) = 6,5% poderia agora ser usada 
para diagnosticar a doença. Os fundamentos para utilização da HbA1c no diagnóstico do DM, 
segundo a ADA, baseiam-se principalmente na sua forte correlação com a retinopatia. 
Atualmente sua validade como ferramenta diagnóstica e de triagem tem sido examinada e 
discutida, sendo que diversos pontos de corte estão sendo estudados. O teste da HbA1c 
apresenta vantagens, pois não requer jejum para realização e possui maior estabilidade 
pré-analítica, porém possui maior custo, disponibilidade limitada em certos países, variação do 
nível de HbA1c de acordo com a etnia, bem como com anemias e hemoglobinopatias. Através 
de uma revisão de literatura feita no pubmed e livros-texto, nossos objetivos foram dissertar 
sobre a utilização da HbA1c no diagnóstico e como método de triagem para o DM, bem como 
suas vantagens e desvantagens. Abordamos também seu uso como ferramenta auxiliar no 
diagnóstico do DM em conjunto com os outros testes diagnósticos (GJ e TOTG), visto que 
muitos estudos têm proposto uma combinação dos testes para uma melhor sensibilidade e 
especificidade. 

Palavras-chave: Diabetes. Diagnóstico. HbA1c. 
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DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO DA SÍNDROME DE EDWARDS: 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

BRUNO AGUIAR PINHEIRO; FELIPE ALBERTO MUTRAN LOPES BRANCO; MARIA 
IVA MARANHÃO N. BEZERRA  

A Síndrome de Edwards ou Trissomia do cromossomo 18 foi descrita pela primeira vez por 
Edwards e colaboradores em 1960, em recém-nascidos (RN) com retardo mental e 
malformações congênitas. É a segunda Trissomia autossômica mais comum em recém-nascidos. 
Apresenta taxa de mortalidade elevada, desde abortos e natimortos, até uma sobrevida média de 
1 ano. Nascem e sobrevivem mais meninas que meninos. E está relacionada com a idade 
materna avançada. O cariótipo demonstra três cromossomos 18, podendo ser 47, XX, + 18 ou 
47, XY, + 18. Raras vezes observam-se casos de mosaicismos. As manifestações clínicas são: 
baixo peso ao nascimento, alterações cranianas e em face, orelhas malformadas, perda auditiva, 
esterno curto, hérnia umbilical ou inguinal e/ou diástase do músculo reto abdominal, quadris 
estreitos com abdução limitada, punhos cerrados com indicador sobrepondo o 3º dígito e o 5º 
dígito sobrepondo o 4º, pé em formato de cadeira de balanço, hálux encurtado e em flexão 
dorsal. Além disso, apresenta malformações renais, cerebrais, digestivas e cardíacas. Existem 
vários métodos diagnósticos da Trissomia do cromossomo 18 disponíveis atualmente, que são 
importantes para que a família possa decidir se continua ou interrompe a gestação. Os exames 
diagnósticos são: ultrassonografia para avaliação de anormalidades anatômicas; amniocentese e 
biópsia da vilosidade coriônica para obter tecido fetal para análise das alterações 
cromossômicas e estudos do DNA; marcadores séricos maternos (triagem tripla sérica); análise 
do DNA circulante fetal do cordão umbilical ou do plasma materno. 

Palavras-chave: Alterações Cromossômicas. Síndrome de Edwards. Trissomia do Cromossom 
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TRATAMENTO CLÍNICO DA HIPERTENSÃO PULMONAR                 
EM ADULTOS 

SÁVIO LUIZ LINS DE VASCONCELOS; HUGO WEYSFIELD MENDES  

Hipertensão arterial pulmonar é uma doença caracterizada pela elevação da pressão na artéria 
pulmonar que conduz à falência do ventrículo direito e morte. Embora não haja cura para a 
HAP, novas terapias medicamentosas têm mostrado a capacidade de melhorar uma variedade de 
parâmetros clínicos relevantes que inclui a sobrevida, tolerância aos exercícios, classe 
funcional, hemodinâmica, parâmetros ecocardiográficos e medidas de qualidade de vida. Desde 
a introdução da prostaciclina endovenosa contínua, o arsenal terapêutico de drogas aprovadas 
para a HAP se expandiu para incluir análogos da prostaciclina com diferentes vias de 
administração, um antagonista do receptor duplo da endotelina, e um inibidor da 
fosofodiesterase-5. Antagonistas seletivos do receptor da endotelina-A têm se mostrado 
promissores e logo serão adicionados à lista de opções. À medida que o número de medicações 
disponíveis para o tratamento da HAP continua a aumentar, as decisões terapêuticas sobre o 
tratamento de primeira linha, terapias combinadas, e estratégias de escalonamento tornaram-se 
mais complexas. A metodologia utilizada foi baseada em pesquisa bibliográfica sobre 
tratamento clínico da hipertensão arterial pulmonar em adultos. A revisão de literatura será 
realizada a partir de artigos científicos de publicações periódicas e literatura consagrada de 
referência entre livros de clínica médica e pneumologia. 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: Hipertensão. Pulmonar. Tratamento. 
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USO DO METOTREXATO NO TRATAMENTO CONSERVADOR DA 
GRAVIDEZ ECTÓPICA ÍNTEGRA 

RAYNARA FERNANDES SIMÕES; BRUNO CARVALHO PINTO; MHALHANNY 
LOURENÇO MORAIS; MARY GRACE ALVES DA SILVA  

A gravidez ectópica (GE) é caracterizada pela implantação ovular fora da cavidade uterina, 
sendo a principal causa de morte materna no primeiro trimestre da gestação. O diagnóstico 
precoce da GE é importante para reduzir o risco de ruptura tubária, além de melhorar o sucesso 
das condutas conservadoras com o metotrexato (MTX). Objetivos: Avaliar o sucesso do 
tratamento conservador com o uso do metotrexato na GE íntegra, evitando o ato cirúrgico.
Métodos: A pesquisa foi realizada no Hospital e Maternidade Dom Orione. Foram coletados 
dados dos prontuários das pacientes já inclusas no tratamento conservador da GE íntegra com 
uso do MTX, sendo obrigatório o preenchimento do questionário, visando colher os efeitos 
colaterais observados pelas pacientes. Estas foram acompanhadas por meio de dosagens da 
ß-hCG. Além de analisar o percentual de casos de fracasso desta terapêutica, que acabaram por 
culminar em atos cirúrgicos. Resultados: Das 07 pacientes atendidas, com idade entre 16 e 34 
anos, todas apresentavam a sua primeira GE, destas 14,3% já foram submetidas à cirurgia 
tubária anterior e 57% tiveram aborto prévio.  Somente 01 paciente apresentou líquido na 
cavidade peritoneal discreto, estando este ausente nas demais. Até o momento não houve a 
necessidade de segunda dose de MTX e/ou complementação cirúrgica. Considerações Finais: 
Concluímos que a maior prevalência de GE íntegra é na idade fértil e que o protocolo de dose 
única é mais comumente utilizado devido à sua simplicidade e conveniência, tanto para médicos 
como para pacientes. 

Palavras-chave: Gravidez Ectópica Íntegra. Metotrexato. Tratamento Conservador. 
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CALCULOSE INTRA-HEPÁTICA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

JACIARA ROSALVES DE ALMEIDA; GEDIENE GAMA MATA; RONE ANTONIO 
ALVES DE ABREU  

A presença de cálculos em vias biliares intra-hepáticas é rara no Ocidente e na maioria das 
vezes está também associada à presença de cálculos nas vias biliares extra-hepáticas ou à 
obstrução em topografia Peri-hilar. O quadro clínico mais habitual é o de síndrome de colangite 
pio gênica de repetição, com presença de febre com calafrios, icterícia e dor em hipocôndrio 
direito. Os exames laboratoriais têm pouco valor diagnóstico, pois dão indícios inespecíficos da 
presença de colestase, sem indicarem o local da obstrução. Vários métodos radiológicos de 
imagem podem elucidar o diagnóstico. O tratamento da calculose intra-hepática é cirúrgico e 
individual, pois se baseia na localização dos cálculos na árvore biliar, na possibilidade de 
remoção dos mesmos e na presença de estenose, inflamação ou infecção. 

Palavras-chave: Calculose. Colangite. Intra-hepática. 
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NEUROTROPISMO DO BACILO DE HANSEN: UM DESAFIO NA 
ETIOPATOGENIA DA HANSENÍASE 

FERNANDA SILVESTRE PEREIRA VILAS BOAS E SILVA; VERA LÚCIA SILVESTRE 
VILAS BOAS E SILVA; EBERT MOTA DE AGUIAR  

A hanseníase é uma infecção lentamente progressiva causada por Mycobacterium leprae ou 
bacilo de hansen que afeta a pele e os nervos periféricos, tanto na forma lepromatosa, quanto na 
forma tuberculóide. As células de shwann freqüentemente são invadidas pelo bacilo de hansen, 
que plorifera e, depois infectas outras células. Há evidências de desmielização e remielinização 
segmentares e perda de axônios mielinizados. À medida que a infecção avança ocorre fibrose 
endoneural e espessamento multilaminado das bainhas Peri neural, que envolve intensamente as 
fibras específicas da dor, e resultando na perda da sensibilidade, fator que contribui para a lesão 
tecidual da doença. Entender a predileção do bacilo de hansen pelos nervos periféricos e 
conseqüentemente a sua capacidade de desenvolver deformidades incapacitantes, criando o 
caráter estigmatizante e preconceituoso que envolve essa patologia. Assim como a sua 
prevalência significativa na população e a dificuldade em se entender as diferentes respostas 
imunocelulares dos doentes, permanece como um desafio para o dermatologista, o neurologista 
e, principalmente para o médico generalista, por executar o primeiro atendimento da grande 
maioria das doenças. 

Palavras-chave: Desmielinização. Neurotropismo. Remielinização. 
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA OSTEOPOROSE 
PÓS-MENOPÁUSICA EM MULHERES QUE REALIZARAM 
DENSITOMETRIA ÓSSEA EM ARAGUAÍNA NO ANO DE 2012  

BRUNO CARVALHO PINTO; LARISSA LIMA CUTRIM; JULIANA BENTO PLÁCIDO; 
MARIA LÚCIA CARNEIRO BARBOSA DE BRITO  

A osteoporose é uma doença metabólica, caracterizada por baixa massa óssea e deterioração da 
micro arquitetura do osso, aumentando a fragilidade óssea e o risco de fraturas. Após a 
menopausa a deficiência estrogênica é um dos principais fatores de risco para osteoporose em 
mulheres. Identificar a faixa etária de maior prevalência da osteoporose pós-menopáusica. 
Avaliar as pacientes com alto risco de fratura a partir do resultado da densitometria óssea. 
Verificar se as pacientes diagnosticadas foram orientadas quanto à realização de terapia de 
reposição hormonal (TRH) como tratamento. A pesquisa caracteriza-se por ser exploratória 
descritiva e correlacional com abordagem quanti-qualitativa. Foi realizada através de estudo de 
caso cuja amostra foi de 100 pacientes menopausadas submetidas à densitometria óssea. Das 
100 pacientes avaliadas com idade entre 42 a 80 anos, 39 apresentaram osteoporose, sendo que 
15 estão no grupo etário com maior prevalência, entre 56 e 60 anos. 29 apresentaram alteração 
no T Score (Desvio Padrão <-2,5) de coluna lombar, 2 no T Score (Desvio Padrão <-2,5) de 
fêmur e 8 em ambas, caracterizando osteoporose com alto risco de fratura. 22 pacientes não 
receberam orientação médica sobre uso de TRH contra 17 que receberam. Concluí-se que a 
idade de maior prevalência das pacientes analisadas esteve entre 56 e 60 anos; a maioria 
apresentou alteração em T-score de coluna lombar quando comparado ao T-score de fêmur; 
56% não receberam orientação médica quanto ao uso de TRH, demonstrando a importância da 
conscientização dos benefícios da TRH no tratamento da osteoporose pós-menopáusica. 

Palavras-chave: Densitometria Óssea. Osteoporose Pós-Menopáusica. Terapia de Reposição  
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O DIAGNÓSTICO DE FEBRE REUMÁTICA NO BRASIL: UMA 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

AGAMENON DIAS DE OLIVEIRA NETO; PEDRO LIMA DE CARVALHO; GILMAR 
ANTÔNIO M. DE QUEIROZ.  

A Febre Reumática (FR) é uma complicação não supurativa da faringoamigdalite causada pelo 
estreptococo beta-hemolítico do grupo A (EBGA), decorrente de uma resposta imune tardia a 
esta infecção em populações geneticamente suscetíveis. Afeta especialmente crianças e adultos 
jovens e é a principal causa de cardiopatia adquirida nestes indivíduos em países em 
desenvolvimento. O diagnóstico da febre reumática é clínico, tendo como “padrão ouro” os 
critérios de Jones, que são divididos em critérios maiores (Cardite, Artrite, Coréia de 
Sydenham, Eritema marginado e Nódulos subcutâneos) e menores (Febre, Artralgia, Elevação 
de VHS e PCR, e intervalo PR prolongado no Eletrocardiograma), e é obrigatória a 
comprovação da infecção estreptocócica. O diagnóstico da faringoamigdalite estreptocócica 
permite o adequado tratamento antimicrobiano e, conseqüentemente, a prevenção primária da 
FR. Uma das dificuldades do diagnóstico da FR são exatamente a presença de vários sintomas e 
exames inespecíficos, apresentando diversos diagnósticos diferenciais, que incluem muitas 
doenças infecciosas e não-infecciosas. Este trabalho de conclusão de curso será realizado 
através de uma revisão bibliográfica, utilizando artigos atuais, nacionais e internacionais 
indexados em base de dados e revistas científicas, retirados em sua maioria dos sites de pesquisa 
Pubmed e Bireme. Também foram obtidas informações do acervo bibliográfico do 
ITPAC/FAHESA. 

Palavras-chave: Cardite Reumática. Diagnóstico de Febre Reumática. Febre Reumática. 
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DESCOLAMENTO PREMATURO DE PLACENTA 

LINCOLN FEITOSA LEITE; ANTÔNIO GILSON SAMPAIO COELHO JUNIOR; 
APOLÔNIO LABRES NETO  

Descolamento prematuro da placenta (DPP) complica cerca de 1% das gestações e é uma das 
principais causas de sangramento vaginal na segunda metade da gravidez. É também uma 
importante causa de mortalidade e morbidade perinatal. Estudos epidemiológicos têm 
caracterizado várias associações com DPP, incluindo idade materna avançada, multiparidade, 
tabagismo, uso de cocaína, raça negra materna, baixo nível sócio-econômico, doença 
hipertensiva, rotura prematura de membranas, infecção intrauterina e descolamento prematuro 
da placenta prévio. O diagnóstico de DPP é essencialmente clínico, e a ultrassonografia é um 
método auxiliar. O tratamento do DPP deve ser individualizado caso-a-caso, dependendo da 
gravidade e da idade gestacional em que ocorre. O objetivo deste trabalho foi descrever a 
etiologia traumática e não traumática do DPP, apresentar o quadro-clínico do DPP e seu 
diagnóstico, demonstrarem a importância do tratamento profilático e como o tratamento 
obstétrico/clínico do DPP deve ser estabelecido. A metodologia utilizada foi baseada em revisão 
de literatura, sobre o Deslocamento prematuro da placenta, sendo a revisão de literatura 
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, Google). Os limites convencionais 
foram Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Ao término do trabalho, será realizada a análise e 
conclusão do estudo. 

Palavras-chave: Complicações na Gravidez. Descolamento Prematuro de Placenta. Hemorragia 
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PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DAS NEOPLASIAS DE PÊNIS 
ATENDIDAS NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA-TO 

RENATO GOMES CARNEIRO; TARIK SOARES SULEIMAN; NADER NAZIR 
SULEIMAN  

Esta pesquisa documental teve como objetivo analisar o perfil clínico epidemiológico dos casos 
de câncer de pênis registrados no RHC do HRA/TO no período de 2001 a 2010. As variáveis 
estudadas foram faixa etária, cor, escolaridade, profissão, estado civil, tabagismo e estadiamento 
da doença. Foram estudados 96 casos registrados pelo RHC. Destes, 67,7% tinham faixa etária 
entre 40-69 anos; 77,08% eram pardos e 49% eram analfabetos ou tinham ensino fundamental 
incompleto. A ocupação profissional de 68,75% dos pacientes era o trabalho rural. O habito de 
fumar foi encontrado em 55,2% dos casos e 53,12% dos pacientes eram casados. A maioria dos 
casos documentados no RHC encontrava-se em estágios avançados de doença (53% dos 
pacientes em estágio III e IV). Portanto conclui-se que esta doença tem alta prevalência na 
nossa região e é diagnosticada em fases tardias. Acometem freqüentemente adultos entre a 
quinta e sétima décadas de vida, pardos, com nível educacional baixo, casados, fumantes e 
trabalhadores rurais. 

Palavras-chave: Câncer de Pênis. Neoplasia de Pênis. Perfil Clínico-Epidemiológico. 
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DISSECAÇÃO DE PEÇAS ANATÔMICAS VISCERAIS 
HEPATO-BILIO-PANCREÁTICAS 

FABIANA SILVA DOS SANTOS; LORENA DA MATA ALVES; TAMIRES LOPES 
OLIVERA; MÁRIO SOUZA LIMA E SILVA  

A dissecação foi um importante avanço para o conhecimento da anatomia humana e o 
desenvolvimento da medicina. Esse método ainda hoje é fundamental para a preparação de 
peças anatômicas imprescindíveis no estudo da anatomia, disciplina base da grade curricular 
dos diversos cursos da área da saúde que auxilia na compreensão da fisiologia humana. Em 
decorrência disso, o projeto de Dissecação de Cadáveres do Laboratório de Anatomia Humana 
do ITPAC foi desenvolvido com o objetivo de aumentar o número e a qualidade das peças 
anatômicas disponíveis nas aulas práticas, além de melhorar a destreza manual e o 
conhecimento mais aprofundado de anatomia dos alunos integrantes. Foram dissecadas vísceras 
abdominais, entre elas, fígado, estômago, vesícula biliar, baço e pâncreas através de técnicas 
tradicionais. 

Palavras-chave: Anatomia Humana. Dissecação. Peças Anatômicas. 
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COMPLICAÇÕES DA VENTILAÇÃO PULMONAR MECÂNICA           
EM PEDIATRIA 

PEDRO ROSA DA SILVA FILHO; ALAN CÉSAR ANDRADE OLIVEIRA; DR. GILMAR 
ANTONIO M. QUEIROZ  

A ventilação mecânica (VM) é uma terapêutica com grande importância no tratamento de 
suporte de várias doenças, mas é um método passível de complicações. Atualmente é 
considerado como complicação da VPM qualquer efeito adverso decorrente desta ou a sua 
incapacidade em alcançar seus objetivos. Objetivo: Demonstrar as complicações mais 
freqüentes no processo de intubação orotraqueal e ventilação mecânica, expondo detalhes como 
critérios diagnósticos, prováveis causas e meios para redução dessas complicações.
Metodologia: revisão de literatura mediante pesquisa bibliográfica obtida através das bases de 
dados PUBMED, BIREME e SCIELO. Foram utilizados artigos, livros e teses, delimitando-se o 
período entre 2000 a 2012. Os critérios de inclusão utilizados para a escolha dos artigos foram 
os que mostraram os diversos tipos de lesões ocasionadas pela intubação orotraqueal e suas 
fisiopatologias. Considerações Finais: observa-se que a falta de experiência do profissional que 
realiza a IOT somada à dificuldade de obtenção da via aérea são os principais envolvidos na 
gênese das complicações, no ato da IOT, na ventilação e na pós – extubação, assim como o 
tempo de duração da assistência ventilatória e uso de técnica de intubacao correta, concluindo 
assim que grande parte dessas complicações poderia ser evitada seguindo um protocolo 
adequado implantado na unidade de saúde. 

Palavras-chave: Complicações. Intubação. Pediatria. 
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DIAGNÓSTICO INTRAUTERINO DA TOXOPLASMOSE 
GESTACIONAL 

HELLEN SUSAN CAVICHIOLI; JOSÉ LAURENTINO DE MELO NETO; GILSON PINTO 
RIBEIRO  

A toxoplasmose é uma zoonose transmitida pelo Toxoplasma gondii, que tem como hospedeiro 
definitivo os felinos, enquanto o homem é o hospedeiro intermediário. A toxoplasmose é 
adquirida através da ingestão de oocistos contidos em alimentos como verduras cruas, leite ou 
com cistos contidos em carne crua, alimentos mal cozidos, ou transplacentária. Quando a primo 
infecção ocorre durante a gestação, aproximadamente 40% a 50% dos fetos podem ser 
infectados com possibilidade de desenvolver seqüelas graves, como coriorretinite, calcificações 
cerebrais, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, microcefalia ou macrocefalia. Na 
suspeita da infecção fetal deve ser realizados exames como: ultra-som, amniocentese com PCR, 
cordocentese, para se fazer o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento correto, visando menos 
seqüelas ao feto. A amniocentese com PCR é o exame de escolha, pois oferece menos riscos a 
mãe e ao feto, apresentando alta sensibilidade e especificidade ao resultado de exames. 

Palavras-chave: Amniocentese. Diagnóstico Inta-Uterino. Toxoplasmose Gestacional 
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LEISHMANIOSE VISCERAL E GESTAÇÃO: REVISÃO DE 
LITERATURA 

FERNANDA INÁCIO DE CARVALHO; HALYSTON MARTINS PINHO; LUCIANA 
ZENÔBIO QUADRA VIEIRA DOS SANTOS  

A leishmaniose visceral é uma zoonose caracterizada como crônica sistêmica e letal incidente
em regiões do Novo e Velho Mundo. A incidência da forma visceral chega a 500.000 casos 
anuais, é considerada uma doença de grande impacto em saúde pública, na gestação é 
considerado um evento raro e as publicações dos casos existentes são importantes para elucidar 
as formas adequadas de manejo da doença, de modo a prevenir complicações à gestante e ao 
recém-nato. O tratamento no período gestacional é decisivo para diminuir as conseqüências à 
gestante e evitar a transmissão transplacentária. O objetivo deste estudo foi revisar na literatura 
casos de leishmaniose visceral em mulheres no período gestacional, além de discutir as 
características epidemiológicas e a ocorrência de transmissão vertical, discutir o manejo clínico 
da leishmaniose visceral em gestantes, apresentar os dados epidemiológicos disponíveis na 
literatura, apresentar as conseqüências decorrentes da leishmaniose visceral no período 
gestacional. A metodologia utilizada foi baseada em revisão de literatura, sobre Leishmaniose 
Visceral e Gestação, sendo a revisão de literatura realizada a partir de artigos científicos de 
publicações periódicas e literatura consagrada de referência entre livros de Ginecologia 
Obstetrícia e Infectologia. Os artigos científicos foram através de pesquisa na rede eletrônica 
(Pubmed, Medline, Bireme, Google). Os limites convencionais foram Língua Portuguesa e 
Língua Inglesa. 

Palavras-chave: Gestação. Leishmaniose visceral. Manejo Clinico. 
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PÉ DIABÉTICO: IDENTIFICAÇÃO DO PÉ EM RISCO 

ALINE ALEXANDRE JORGE; LETÍCIA TEREZINHA FRANCO SOARES; REMY FARIA 
ALVES  

O pé diabético (PD) é uma patologia extremamente freqüente, estima-se que todo ano mais de 
um milhão de pessoas perdem parte da perna em conseqüência da doença em todo o mundo. 
Nos países desenvolvidos, uma em cada seis pessoas com diabetes tem pelo menos uma úlcera 
durante sua vida, sendo ainda mais comum nos países em desenvolvimento. Os fatores de risco 
mais importantes relacionados com o desenvolvimento das úlceras são neuropatia periférica, 
deformidades ósseas, trauma nos pés e a doença arterial periférica.  O diagnóstico geralmente é 
feito de forma tardia, quando a úlcera já abrange estruturas subcutâneas ou subseqüentes ao pé, 
sendo difícil o tratamento, aumentando os riscos de amputação. Pelo menos um quarto das 
úlceras não cura e 28% podem resultar em alguma forma de amputação. A prevenção é o pilar 
para a mudança desse quadro, melhorando a qualidade de vida dos pacientes, através de 
medidas educativas simples e objetivas, como a higiene dos pés, cuidados com as unhas e 
autoexame para verificar o surgimento de lesões. Sugerimos um modelo de protocolo de 
atendimento para identificar o pé em risco para que seja precocemente tratado. A Metodologia 
utilizada foi baseada em pesquisa bibliográfica sobre o Pé Diabético: Identificação do pé em 
risco. A revisão de literatura será realizada a partir de artigos científicos de publicações 
periódicas e do consenso internacional de pé diabético. Os artigos científicos foram através de 
pesquisa na rede eletrônica (Google, Pubmed, Medline, Bireme). Os limites convencionais 
foram Língua Portuguesa e Língua Inglesa. 

Palavras-chave:  Pé Diabético. Diagnóstico. Prevenção. 



 

MED 

ULTRASSOM FOCALIZADO GUIADO POR RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA COMO TRATAMENTO NÃO INVASIVO PARA OS  

MIOMAS INTERINOS 

JENIFFER SOUSA DE ABREU; GLINAURA SOARES DE OLIVEIRA; REINALDO 
MAGALHÃES FERNANDES  

No presente trabalho apresentamos o Ultrassom Focalizado guiado por Ressonância Magnética 
(MRgFUS) como tratamento não invasivo para os miomas uterinos, baseado em uma revisão 
bibliográfica científica referenciada em livro texto de ginecologia e artigos científicos, de 
maneira objetiva e clara. A elaboração deste material foi necessária, pois se percebeu a 
importância do método e sua eficácia na diminuição da morbidade das pacientes acometidas. 
Utilizamos os meios supracitados para descrever e exemplificar elementos importantes, como os 
critérios de exclusão das pacientes para o uso do MRgFUS e a técnica utilizada. Visto que, essa 
nova modalidade terapêutica vem revolucionando o tratamento de miomas sintomáticos, por ser 
um procedimento ambulatorial, totalmente não invasivo, que associa ultrassom de alta 
intensidade à ressonância magnética para uma ablação térmica do tumor fibróide, não gera 
complicações graves para a paciente, possui resultados satisfatórios sustentados em longo prazo
e que, quando comparado a embolização de artérias uterinas, não é tão oneroso. 

Palavras-chave: Miomas Uterinos. MRgFUS. Ultrassom guiado por Ressonância Magnética 



 
 
 

MED 

SÍFILIS CONGÊNITA 

ERNANE BRUNO RODRIGUES COELHO; LUCIANA MOREIRA COSTA BATISTA; 
GILMAR QUEIROZ  

A sífilis congênita é decorrente da disseminação hematogênica do Treponema pallidum da 
gestante não tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto, por via transplacentária. 
A transmissão pode ocorrer em qualquer fase da gestação e em qualquer estágio da doença, com 
probabilidades de 50% a 100% na sífilis primária e secundária, 40% na sífilis latente precoce e 
10% na sífilis latente tardia. É possível transmissão direta no canal do parto. Ocorrendo a 
transmissão da sífilis congênita, cerca de 40 % dos casos podem evoluir para aborto espontâneo, 
natimorto e óbito perinatal. A sífilis congênita é dividida em dois períodos: a precoce (até o 
segundo ano de vida) e a tardia (surge após segundo ano de vida). A maior parte dos casos de 
sífilis congênita precoce é assintomática (cerca de 70%), porém o recém-nascido pode 
apresentar prematuridade, baixo peso, hepatomegalia, esplenomegalia, lesões cutâneas (pênfigo 
sifilítico, condiloma plano, petéquias, púrpura, fissuraperibucal), periostite, osteocondrite, 
pseudoparalisia dos membros, sofrimento respiratório com ou sem pneumonia, rinite 
sero-sanguinolenta, icterícia, anemia, linfadenopatia generalizada, síndrome nefrótica, 
convulsão e meningite, trombocitopenia, leucocitose ou leucopenia. Na sífilis congênita tardia, 
as manifestações clínicas são raras e resultantes da cicatrização da doença sistêmica precoce, 
podendo envolver vários órgãos. 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: Sífilis Congênita. Transmissão Vertical. Tratamento. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DA PRÓPOLIS 
PRODUZIDA NO ESTADO DO TOCANTINS 

DÉBORA ROSA PORTILHO; IANGLA ARAÚJO DE MELO; CLÁUDIO HENRRIQUE 
CLEMENTE FERNANDES; RICARDO CONSIGLIERO GUERRA  

O estudo da atividade antibacteriana e antifúngica da própolis pode auxiliar no desenvolvimento 
de produtos de base de própolis com essas propriedades terapêuticas. O objetivo desta pesquisa 
foi avaliar a atividade antibacteriana da própolis produzida no estado do Tocantins, contra as 
bactérias Salmonella typhimurium (ATCC 14023) e Staphylococcus aureus (ATCC 25923) por 
meio do teste de antibiograma, utilizando a técnica de difusão em disco e comparar os 
resultados com alguns antibioticos. As amostras de própolis foram coletadas nas regiões 
produtoras pelos apicultores vinculados ao projeto “Apicultura Como Instrumento De 
Transformação Da Agricultura Familiar Do Estado Do Tocantins”. O extrato da própolis foi 
obtido pela técnica de maceração. Os discos foram produzidos com papel de filtro, esterilizados, 
embebidos nos extratos (10 amostras de regiões diferentes) e secados em fluxo laminar.  O 
inoculo foi preparado de acordo com as recomendações da Norma da ANVISA. Das amostras 
de própolis testadas, 9 apresentaram formação de halo inibitório para Salmonella, com halos 
variando de 10 a 25 mm de diâmetro, sendo os maiores encontrados nas amostras de Nova 
Olinda (6) e Aragominas (8) e Povoado Caju Manso (14). Enquanto que para Staphylococcus a 
maioria dos testes foram negativos. Dos antibióticos testados, a eritromicina apresentou 
resultado semelhante às amostras própolis para ambas as bactérias. 

Palavras-chave: Própolis. Salmonella typhimurium. Staphylococcus aureus. 
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TERAPIA NUTRICIONAL NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO DE 
CIRURGIA BARIÁTRICA 

JORGE ROBERTO DOS REIS SGUAREZI; PEDRO ERNESTO ALVES                  
MANGUEIRA JUNIOR  

O presente trabalho tem como tema a terapia nutricional no pré e pós-operatório de cirurgia 
bariátrica, o objetivo geral foi realizar uma revisão bibliográfica para demonstrar a importância 
da terapia nutricional no pré e pós-operatório de um paciente submetido à cirurgia bariátrica. 
Todo paciente que será submetido à cirurgia bariátrica deve passar por uma rigorosa avaliação, 
que inclui o seu histórico médico, um bom exame físico e exames complementares. O 
planejamento alimentar no pré-operatório é fundamental, pois o paciente que consegue perder 
peso nas semanas que antecedem a cirurgia apresenta menos risco de complicações Pré e 
pós-operatórias. No pós-operatório, deve-se dar atenção especial para a dieta, pois o paciente 
deve seguir rigorosamente o tipo de dieta e o tempo de progressão da dieta que vai de líquida 
nos primeiros dias, passando por semi-sólida até chegar à alimentação sólida regular. Essa etapa 
é fundamental para que não ocorram complicações como deiscência de sutura e fístulas. A 
deficiência de ferro e vitamina B12 é muito comum em todos os tipos de cirurgia bariátrica, 
sendo que o risco é maior nas cirurgias do tipo disabsortivas, pois o trajeto do alimento é 
modificado e a sua absorção diminui. 

Palavras-chave: Cirurgia Bariátrica. Planejamento Alimentar. Terapia Nutricional  
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AVALIAÇÃO DO PAPEL DA LIGA ACADÊMICA DE NEUROLOGIA E 
NEUROCIRURGIA COMO ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO 

COMPLEMENTAR NO ENSINO SUPERIOR MÉDICO NO NORTE DO 
ESTADO DO TOCANTINS 

ELISEU DOS SANTOS COSTA; JOSÉ ROBERTO LOPES RIVERO  

As ligas acadêmicas de Medicina são entidades estudantis sem fins lucrativos, políticos ou 
religiosos, dedicadas à aproximação dos acadêmicos à determinada área do conhecimento 
médico. A Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia de Araguaína – LANNA, fundada 
em 2009 possui como objetivo difundir o conhecimento da Neurociência através de atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. Os objetivos deste trabalho foram avaliar a contribuição da 
LANNA na formação acadêmica, bem como ao raciocínio crítico e clínico dos ligantes; 
ressaltar o impacto das ligas acadêmicas no processo formativo médico-científico do acadêmico 
de Medicina. Para a coleta de dados, foi utilizado formulário padronizado, com questões de 
múltipla escolha. Foram incluídos os ligantes que possuíam um ano ou mais de atividades na 
liga. Foram excluídos aqueles com menos de um ano de liga e também aqueles que pediram 
afastamento das atividades e reuniões no período de abril de 2011 a abril de 2012. Dos 25 
ligantes pertinentes, 16 responderam a pesquisa. 73% destes afirmaram participar da LANNA 
pelo interesse na temática da liga. 33% participam de outras ligas acadêmicas. 20% possuem
interesse em fazer residência médica em Neurologia e/ou Neurocirurgia. 67% afirmam utilizar 
regularmente os conhecimentos obtidos nas práticas acadêmicas e 71% relata utilizar tais 
informações nas atividades curriculares. 53% consideram boas as atividades de ensino da liga. 
Pelos resultados obtidos, pudemos inferir que as atividades inerentes às ligas possuem 
relevância significativa, destaca-se sua contribuição no processo do aprender e conhecer. 
Ressalta-se, assim, sua difusão e perpetuação como ferramenta na educação complementar. 

Palavras-chave: Educação. Ligas. Medicina. 



 

MED 

DOENÇA DE PARKINSON: NEUROPROTEÇÃO EM EVIDÊNCIA 

ELISEU DOS SANTOS COSTA; JOSÉ ROBERTO LOPES RIVERO  

A Doença de Parkinson é uma desordem neurodegenerativa, idiopática que resulta da morte de 
neurônios dopaminérgicos no mesencéfalo. É relativamente comum e se manifesta clinicamente 
por bradicinesia, tremor de repouso, rigidez e instabilidade postural.  Neuroproteção se refere à 
proteção dos neurônios do estresse oxidativo, excitotoxicidade e apoptose como mecanismos de 
perda de células. O tratamento neuroprotetor tem sido cada vez mais destacado nas doenças que 
apresentam morte neuronal. Os objetivos deste trabalho foram revisar sobre as principais drogas 
quem apresentam benefícios no tratamento da Doença de Parkinson, sobretudo aquelas que 
possuem propriedades neuroprotetoras e enfatizar os compostos que, de acordo com a literatura 
pesquisada, apresentaram melhor evidência de benefícios para a prática clínica. Os inibidores da 
monoaminoxidase do tipo B, como selegina e rasagilina são benéficos no tratamento dos 
sintomas motores na DP como monoterapia e em combinação com L-DOPA e um inibidor da 
descarboxilase. Esses fármacos ainda podem ser bons candidatos para o tratamento da DP 
inicial, uma vez que eles geralmente são capazes de atenuar os sintomas motores leves durante a 
fase inicial da DP, facilitando assim a preservação em fases posteriores da doença, quando a 
magnitude da deficiência motora, em última análise requer mais ação terapêutica mais robusta. 
Muitos avanços na terapêutica da DP foram alcançados, como o tratamento com IMAO-B, sua 
associação com L-DOPA, bem como seu potencial neuroprotetor. Mais pesquisas a esse 
respeito devem ser fomentadas, ressalta-se a importância da terapia neuroprotetora como agente 
de retardo na morte de neurônios dopaminérgicos na substância negra. 

Palavras-chave: Neuroproteção. Parkinson. Terapêutica. 
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LESHIMANIOSE VISCERAL NA INFÂNCIA 

WALACE COUTO; THIAGO RODRIGUES; MARIA IVA MARANHAO  

 
A leishmaniose visceral é uma pa¬rasitose endêmica das Américas que está entre as sete 
endemias de prioridade da Organização Mundial de Saúde. Estima-se que sua incidência seja de 
500.000 casos novos e 50.000 mortes a cada ano no mundo, com números em ascensão. Nas 
Américas, o Brasil representa o país de maior endemia, responsável por aproximadamente 97% 
de todos os casos no continente. Alguns fatores de risco para o pior prognóstico da doença são 
bem estabelecidos, como baixa idade, desnutrição prévia, tempo de doença clinicamente 
manifesta, assim como anemia intensa, febre por mais de 60 dias, diarréia e icterícia. A 
letalidade nos pacientes internados está relacionada à ocorrência de infecções secundárias, como 
pneumonia e sepse, assim como a fenômenos hemorrágicos. Os objetivos deste trabalho foram 
discutir os aspectos sócio-demográficos, clínicos, laboratoriais e evolutivos da leishmaniose 
visceral que contribuem para as complicações dos pacientes pediátricos, apresentar as principais 
complicações da Leishmaniose visceral na infância, discutir o manejo clínico das complicações 
da Leishmaniose visceral, frisar a importância do diagnóstico precoce da Leishmaniose visceral 
e o impacto no prognóstico dos pacientes pediátricos. A metodologia baseou-se em revisão de 
literatura, sobre as complicações da leishmaniose visceral na infância, sendo a revisão de 
literatura realizada a partir de artigos científicos de publicações periódicas e literatura 
consagrada de referência entre livros de Pediatria. Os artigos científicos foram através de 
pesquisa na rede eletrônica (Pubmed, Medline, Bireme, Google). Os limites convencionais 
foram Língua Portuguesa e Língua Inglesa. 

Palavras-chave: Complicaçoes. Criança. Leshimaniose. 
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HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA CONGENITA: TRATAMENTO 
INTRA-UTERINO 

GUILHERME CAPUCHO BONATTO; VICTOR BARROS TERRA CUNHA;               
GILSON PINTO RIBEIRO  

A Hérnia Diafragmática Congênita (HDC) é definida pela presença de um orifício no 
diafragma, mais comumente do lado esquerdo que permite a herniação de conteúdo abdominal 
para o tórax. Os pulmões são hipoplásicos e possui vasos anormais que causam insuficiência 
respiratória e hipertensão pulmonar persistente, com maior intensidade do lado da herniação, o 
que leva a uma alta taxa de mortalidade. Para os casos mais graves onde a taxa de sobrevivência 
é muito reduzida foi desenvolvida uma técnica cirúrgica chamada FETO (Fetal Endoscopic 
Tracheal Occlusion) que tem como princípio a oclusão traqueal que comprovadamente estimula 
a maturação pulmonar impedindo uma parte dos efeitos provocados pela herniação. A 
metodologia utilizada foi baseada em pesquisa biliográfica sobre a HDC: tratamento dos casos 
graves. A revisão de literatura será realizada a partir de artigos científicos de publicações 
periódicas através de pesquisa na rede eletrônica (Pubmed, Bireme, Medline). Os limites 
convencionais foram a Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Língua 
Francesa. Ao Término do trabalho, será realizada a análise e conclusão do estudo. 

Palavras-chave: Feto. Oclusão Traqueal. Tratamento Intra-uterino. 



 

MED 

REPOSIÇÃO DO ÁCIDO FÓLICO EM GESTANTES COMO 
PROFILAXIA DOS DEFEITOS DO TUBO NEURAL 

CAROLINA RADY NARDINI DIRCEU; JEANE CRISTINA ANTAS LINS; ANASTÁCIA 
LINS LINHARES PEIXOTO  

O ácido fólico é o mais importante fator de proteção para os defeitos do tubo neural, tendo papel 
fundamental na biossíntese de purinas e pirimidinas e conseqüentemente na formação do DNA 
e RNA, aspecto indispensável ao desenvolvimento fetal. O tubo neural se converte em medula 
espinhal e cérebro entre o 18º a 26º dia da gestação, período o quais muitas mulheres
desconhecem seu estado gravídico. Com isso, as gestantes são propensasas a desenvolver 
deficiência de folato provavelmente devido ao aumento da demanda desse nutriente para o 
crescimento fetal e de tecidos maternos. É importante que a mulher em idade fértil tenha acesso 
a quantidade adequada de ácido fólico pelo menos um mês antes de engravidar, porém como a 
gravidez nem sempre é planejada, justificam-se medidas de mais largo alcance, como a 
fortificação de alimentos com este micronutriente. Até o momento, o mecanismo exato pelo 
qual o ácido fólico previne os defeitos do tubo neural (DTNs) é desconhecido. Mostrou-se uma 
tendência à redução da incidência e gravidade dos defeitos do tubo neural após a adoção de 
programas de fortificação de grãos e farináceos. Enfim a melhor maneira de se prevenir os  
DTNs é a alimentação com fontes ricas em ácido fólico, associada ao acompanhamento 
pré-natal e reposição desse suplemento. 

Palavras-chave: Ácido Fólico. Defeitos do Tubo Neural. Prevenção. 



 

ODO 

PAPEL DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA SUSPEITA DO DIABETES 
ATRAVÉS DE SUAS MANIFESTAÇÕES BUCAIS 

CAMILA PILAR CASTRO GOEDERT; OZEAS LIMA DIAS; ANELISE RIBEIRO 
PEIXOTO ALENCAR  

O diabetes mellitus é uma condição patológica crônica degenerativa de origem não infecciosa 
com alta incidência e prevalência na população mundial. Pode ser causado por insuficiência 
absoluta ou relativa de insulina ou pela incapacidade dos tecidos de responder corretamente a 
insulina produzida. Dentre as complicações sistêmicas ocorridas conseqüentes do descontrole 
da doença, incluem-se as alterações bucais: xerostomia, doença periodontal, infecções fúngicas 
(em particular a candidíase), halitose e dificuldade de cicatrização. Estudos revelam que as 
alterações bucais são as primeiras manifestações clínicas observadas pelo paciente, conferindo 
ao cirurgião-dentista um importante papel no diagnóstico da doença e encaminhamento para 
tratamento adequado. Além disso, às complicações sistêmicas decorrentes da evolução clínica 
do diabetes mellitus atuam como fatores limitantes a execução dos procedimentos 
odontológicos. O cirurgião-dentista, em comunicação com o médico desempenha um 
importante papel na promoção da saúde e manutenção da qualidade de vida do paciente 
diabético. 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Odontologia. Saúde Bucal. 



 

ODO 

CARACTERÍSTICA DE TRÊS DISJUNTORES DA MAXILA PARA 
CORREÇÃO DE MORDIDA CRUZADA POSTERIOR ESQUELÉTICA 

 
FANNY CAROLAYNE SOARES PEREIRA; RAYANNE FERREIRA MARTINS; PAULO 

MÁRCIO DE MENDONÇA PINHEIRO  

A expansão rápida da maxila (ERM) é uma abordagem terapêutica que visa o aumento das 
dimensões transversais do arco maxilar atrésico com auxílio de aparelhos ortodônticos ativos. 
Dentre esses aparelhos podemos citar três tipos de uso mais freqüente na clinica ortodôntica, 
estes são: Disjuntor de Haas, Hyrax e McNamara. Esse estudo tem como objetivo fazer um 
levantamento bibliográfico, avaliando evidências científicas sobre o uso dos aparelhos 
disjuntores de maxila mais utilizados ressaltando as principais características de tais aparelhos, 
enfatizando diferenças mecânicas dentro das características individuais, bem como sua correta 
indicação. Nesse contexto, devido à grande variedade de aparelhos disjuntores da maxila as 
possibilidades de tratamento estão mais diversificadas. Sendo necessário um estudo das 
características individuais dos aparelhos para sua correta indicação e assim o cirurgião dentista 
poderá obter a melhor resposta no tratamento ortodôntico do paciente. 

Palavras-chave:  Disjuntores da Maxila. Expansão rápida da Maxila. Mordida Cruzada 
Posterior. 



 

ODO 

DOENÇAS FÚNGICAS DE IMPORTÂNCIA NA PRÁTICA 
ODONTOLÓGICA 

SABRINA DA ROCHA SABINO; DIANA AMARO PEREIRA SILVA; JOSÉ FERREIRA 
DE MENEZES FILHO  

As doenças fúngicas representam inúmeras patologias que afetam as populações especialmente 
aquelas residentes em locais de clima quente, úmido e com altos índices pluviométricos. Estas 
doenças podem ser de caráter superficial ou profundo, sistêmicas ou localizadas. A Região 
Norte na qual esta inserida o Tocantins apresenta as características climáticas acima descritas e, 
portanto compatíveis com prevalência alta de doenças fúngicas. No presente trabalho, 
pretende-se enfatizar, dentre as inúmeras micoses somente três que são de particular interesse na 
clinica odontológica, a saber: Paracoccidioidomicose, Histoplasmose e Candidíases, também 
referidas como candidoses. Estas três patologias apresentam manifestações em mucosa bucal, 
principalmente quando as condições do sistema imune estão com algum tipo de 
comprometimento. Desta forma pretende-se estudar, através de revisão bibliográfica, obtida nos 
principais bancos de dados disponíveis na internet, organizando-as sob o enfoque do agente 
etiológico, sua epidemiologia sócia demográfica, descrição de suas lesões elementares de 
acordo com sua localização anatômica, destacando aquelas de localização na cavidade bucal. 
Após a revisão da literatura atualizada nos últimos 10 anos far-se-á breve discussão dos autores 
consultados, esperando-se que se alcancem os objetivos de atualizar os leitores com 
informações precisas e atualizadas de três doenças fúngicas de importância na prática 
odontológica. 

Palavras-chave: Candidose. Histoplasmose. Paracoccidioidomicose. 



 

ODO 

A INFLUÊNCIA DA OBESIDADE NA DOENÇA PERIODONTAL 

EVERALDO DIVINO OLIVEIRA DA SILVA; PATRÍCIA DE AQUINO BARROS; IZAURA 
MARIA CRUVINEL ARAÚJO  

A doença periodontal se caracteriza por um processo inflamatório no tecido periodontal de 
suporte, que tem como fator etiológico principal o biofilme dental, podendo ser esta uma 
inflamação gengival reversível (gengivite) ou irreversível, quando há uma perda de inserção 
conjuntiva e óssea (periodontite). A obesidade, determinada através do Índice de Massa 
Corpórea (IMC) = 30 tem sido bastante discutida como um problema de saúde pública e de 
grande agravo à sociedade.  Essa condição é um forte fator de risco para o desenvolvimento de 
várias doenças sistêmicas e tem forte relação com altos níveis de gordura e açúcar no sangue, 
excesso de colesterol e casos de pré-diabetes. Esse trabalho tem como objetivo realizar uma 
revisão de literatura para avaliar a real relação entre obesidade e doença periodontal, e verificar 
se a obesidade é um possível indicador ou fator de risco também para esta doença. Portanto, 
estudos demonstram a possibilidade de associação biológica entre doença periodontal e 
obesidade, por esta influenciar tanto na resposta do hospedeiro quanto numa possível relação 
microbiológica, provocando um quadro hiperinflamatório no indivíduo obeso. 

Palavras-chave: Doença Periodontal. Índice de Massa Corporal. Obesidade. 



 
 

ODO 

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LESÕES BUCAIS EM PACIENTES 
IDOSOS PORTADORES DO DIABETES MELLITUS 

MARAINA CALCIDONI DEFAVARI; ROBERTA GIOVANA COSTA E SILVA;                 
JOSÉ FERREIRA DE MENEZES FILHO  

O diabetes mellitus é uma enfermidade metabólica, cujo distúrbio básico está no metabolismo 
dos carboidratos, especialmente a glicose, mas também das gorduras e proteínas, manifestando 
como alteração mais expressiva a hiperglicemia crônica, resultando ainda em alterações 
conhecidas, como excesso de sede - polidipsia, de fome - polifagia e emissão freqüente e 
abundante de urina - poliúria, cujos fatores etiológicos estão diretamente relacionados tanto à 
secreção pancreática de insulina, quanto sua ação na distribuição da glicose ou por ambos os 
mecanismos. O envelhecimento é um processo que vem acompanhado do surgimento de 
doenças sistêmicas como o diabetes mellitus, com isso pode ocorrer a potencialização de fatores 
de risco para o surgimento de algumas lesões, tais como: xerostomia ou hipossalivação, 
síndrome da ardência bucal, infecção recorrente pelo vírus herpes simples, infecções recorrentes 
por Cândida albicans, doença periodontal e líquen plano erosivo. Acredita-se que o paciente 
idoso diabético está mais propenso a apresentar lesões e disfunções locais ou sistêmicas. Sendo 
assim, o objetivo deste trabalho é revisar e atualizar dados sobre as manifestações bucais em 
pacientes idosos portadores do Diabetes Mellitus. O trabalho será elaborado através de revisão 
de literatura obtidas em bases de dados como Lilacs, BBO, Bireme, dentre outros. O trabalho 
terá como benefício a compilação das informações sobre as patologias associadas ao idoso 
diabético. 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Idosos. Manifestações Bucais. 



 
 

ODO 

BRUXISMO NOTURNO 

KELLEN GAMA; SARAH RINALDI VIEIRA; PAULO MARCIO M. PINHEIRO  

Este trabalho de conclusão de curso ressalta o bruxismo noturno como um desafio para a 
Odontologia frente à agitação da sociedade levando ao estresse e conseqüentemente ao 
bruxismo. O termo bruxismo vem do grego “bruchein”, que significa apertamento, fricção ou 
atrito dos dentes sem finalidades funcionais. Foi utilizado pela primeira vez, em 1907, na 
literatura odontológica, como “Bruxomania”, sendo substituído posteriormente, em 1931, por 
“Bruxismo”. Esta pesquisa tem como objetivo descrever através de revisão da literatura os 
aspectos gerais sobre o diagnóstico e tratamento dos pacientes com bruxismo noturno, sendo 
que é um desafio para a odontologia tendo em vista sua etiologia multifatorial requerendo um 
tratamento multidisciplinar envolvendo profissionais de outras áreas da saúde como: psicólogos, 
fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Este tratamento deve, dentre outros aspectos, observarem a 
redução da tensão física e psicológica do paciente bem como tratar os sinais e sintomas, 
minimização de interferências oclusais e rompimento do padrão neuromuscular habitual. Apesar 
de muitos estudos e pesquisa serem realizados sobre o bruxismo, a literatura não apresenta um 
método de tratamento satisfatório que impeça as conseqüências sintomáticas deste hábito 
parafuncional sobre todo o sistema estomatognático. O diagnóstico clínico baseia-se nos sinais e 
sintomas, acrescidos, quando possível, de uma confirmação por parte do paciente ou familiar. 
Assim, abordar o bruxismo noturno é relevante, pois dentre os hábitos parafuncionais, o 
bruxismo é um dos que recebem maior destaque. 

Palavras-chave: Apertamento. Briquismo. Bruxismo. 



 

ODO 

PERIODONTITE APICAL AGUDA COM ÊNFASE NA SAÚDE PÚBLICA 

NIVALDO PROCOPIO DE SOUSA FILHO; TELMA FIORENÇA  

A Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde foi uma decorrência das expectativas 
mundiais por uma saúde pública eficiente, mediante os progressos alcançados para a atenção 
primária à saúde, o documento da OMS e o debate ocorrido na assembléia Mundial da Saúde 
sobre as ações intersetoriais necessárias, a carta de Ottawa estabelece fatores de importância 
para o alcance de uma política de saúde para todos. O Sistema Único de Saúde (SUS), uma 
nova formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde, 
é regulamentada pela Constituição de 1988 e pelas Leis Orgânicas da Saúde 8.080 e 8.142 de 
1990, cujos princípios doutrinários são a universalidade, equidade e integralidade. Contribuindo
com novos desafios aos problemas do processo saúde-doença.  Apesar da reconhecida 
importância da saúde bucal, uma parcela considerável da população brasileira não tem acesso 
aos serviços de saúde. De acordo com o SB Brasil 2003, 22% dos brasileiros nunca consultaram 
com o dentista. Em função de suas condições socioeconômicas, grande parte das pessoas 
dificilmente tem um acompanhamento odontológico longitudinal, caracterizado por um 
conjunto de procedimentos que visam manter a saúde bucal e o controle das patologias 
identificadas e, conseqüentemente, não usufruem das medidas de prevenção de doenças mais 
graves. Além disso, a presença de barreiras e o acesso restrito aos serviços odontológicos 
podem resultar em menor número de oportunidades para detecção e tratamento precoces da 
cárie dentária e outros agravos à saúde bucal, com decorrente prevenção dos casos de dor. 

Palavras-chave: Cárie. Prevenção. Saúde. 



 

ODO 

A IMPORTÂNCIA DOS REGISTROS RADIOGRÁFICOS PARA A 
ODONTOLOGIA LEGAL 

DANILO PINHEIRO MILAGRE; ISABELA CRISTINA CASTRO FERREIRA; ANGÉLICA 
PEREIRA ROCHA OGATA  

A Odontologia Legal ou Forense é a especialidade que relaciona a Odontologia com o Direito, 
permitindo o fornecimento de esclarecimentos ou resoluções de questões judiciais utilizando
conhecimentos odontológicos. As estruturas dentárias são altamente resistentes à destruição, 
sendo às vezes os únicos elementos que restam de grandes desastres em massa e que servem de 
provas para a identificação humana. A radiografia é uma técnica de exame tão precisa que 
permite a identificação de fragmentos de arco, por vezes contendo apenas um dente, desde que 
uma característica anatômica singular esteja presente, podendo auxiliar na resolução de questões 
legais, como erro médico, maus-tratos infantis e caso de identificação humana. A análise 
radiográfica pode subsidiar adequadamente a identificação de corpos em decomposição, 
esqueletizados ou carbonizados, pelo fato das impressões digitais apresentarem destruídas. A 
comparação de radiografias ante-mortem e post-mortem é um método muito eficaz e de baixo 
custo na identificação humana de cadáveres putrefeitos e carbonizados. Preencher 
adequadamente o prontuário, mantendo-o sempre atualizado e arquivar corretamente as 
radiografias dos pacientes, assegura a proteção judicial em casos de perícias. 

Palavras-chave: Identificação Humana. Odontologia Legal. Radiografia Dentária. 



 

ODO 

CONDUTAS DO CIRURGIÃO-DENTISTA DIANTE DE PACIENTES 
SOROPOSITIVOS 

EDNA LOPES SANTANA; ROBERTH LUIS DA SILVA PINHEIRO; DR. JOSÉ FERREIRA 
DE MENEZES FILHO  

A qualidade de vida relacionada à saúde bucal tem sua importância haja vista que a mesma é 
um componente indissociável da saúde geral e também pela relevância dos problemas orais na 
vida dos pacientes portadores do vírus HIV. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi analisar 
acessibilidade e participação destes pacientes aos serviços odontológicos, bem como os 
principais fatores associados com a disposição para o atendimento de pacientes com HIV/AIDS 
que de acordo com literatura revisada, são: preconceito; medo do contágio, atitudes frente à 
epidemia; conhecimento técnico sobre a infecção pelo HIV; percepção sobre risco ocupacional. 
Assim, a avaliação de qualidade de vida relacionada à saúde bucal em pacientes infectados pelo 
HIV pode ser de grande relevância uma vez que estas apresentam alta prevalência de doença 
cárie e periodontal, além da presença de manifestações orais da própria infecção pelo vírus. 

Palavras-chave: Acesso aos Serviços Odontológicos. Portadores do HIV. Tratamento 



 

ODO 

EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA ASSISTIDA CIRURGICAMENTE 

NELSON DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR; TULIO CESAR DE SOUSA FREITAS;     
RUFINO JOSÉ KLUG  

Dentre as diversas anomalias da dentição podemos destacar a mordida cruzada anterior ou 
posterior que tem seu tratamento cada vez mais estudado ultimamente. Com intuito de se obter 
um maior conhecimento deste assunto vimos através desta revisão de literatura salientar à 
expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente na qual é um dos tratamentos proposto é 
mais indicado que mostra-se bastante eficaz embora em muitos casos necessite de cirurgia para 
liberação dos pilares ósseos. Este procedimento cirúrgico embora bastante seguro e eficaz possa
apresentar algumas complicações durante o pré, trans. e pós operatório, como necrose e 
pequenas hemorragias. Atualmente com os avanços dos estudos desta técnica já é possível de 
ser realizada em consultório sob anestesia local demonstrando-se também bastante eficaz. Outra 
evolução dos estudos foi a Expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente alternada que 
proporciona um menor tempo de tratamento. Um acessório para ajudar na expansão são os 
aparelhos expansores que apesar de diversos modelos deve-se obter um correto diagnóstico para 
que se possa escolher o correto aparelho. Contudo a expansão rápida da maxila assistida 
cirurgicamente se mostrou o tratamento mais viável em alguns tratamentos onde o paciente se 
demonstrou resistente devido à maturidade esquelética e por ocasionar um ótimo conforto e 
tempo mínimo de tratamento. 

Palavras-chave: ERMAC. Expansão Cirurgica. Maxila. 



 

ODO 

USO DO LASER NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CANAIS  
RADICULARES NA TERAPIA ENDODÔNTICA 

BÁRBARA DAMASCENO GONÇALVES; JESSYKA ALVES BRAGA; TELMA 
FLORENÇA FERREIRA FIÚZA   

O sucesso da terapia endodôntica é fundamental para devolver ao dente plenas condições de 
saúde, e restabelecer sua estética e função. Tecidos, perdidos, criam um potencial para invasão 
do tecido pulpar por bactérias, e a conseqüente instalação de um processo infeccioso. Em 
Endodontia, as bactérias e seus subprodutos representam um papel chave na produção de alguns 
problemas clínicos. O canal tratado inadequadamente favorece a contaminação de bactérias 
como Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas endodontalis, Prevotella, Lactobacilos, 
Eubacterium sp, Peptostreptococcus anaerobius, Enterococcus faecalis e, portanto, o insucesso 
endodôntico. Soma-se ainda ao fato exposto, a complexidade anatômica dos canais radiculares, 
em muitos casos, sua limpeza e modelagem tornam-se tarefa bastante difícil, e a alta resistência 
de alguns patógenos à ação dos medicamentos usados convencionalmente no tratamento 
endodôntico. Dentro deste enfoque, os aparelhos de Laser de uso odontológico têm sido 
indicados como ferramentas auxiliares na fase do preparo biomecânico do sistema de canais 
radiculares. A proposta deste estudo é a relatar através de revisão de literatura a aplicabilidade 
clínica do laser na limpeza e desinfecção de canais radiculares na endodontia. Concluí-se que a 
tecnologia laser deve sempre ser associada às condutas endodônticas resguardando todos os 
cuidados técnicos descritos e respeitando os postulados da Endodontia, pois apesar de 
resultados positivos na limpeza e desinfecção dos canais radiculares, estes ainda demonstram 
ser pouco significantes em relação a outros materiais utilizados. 

Palavras-chave: Canal Radicular. Endodontia. Laser. 



 

ODO 

REABSORÇÃO RADICULAR INFLAMATÓRIA 

FERNANDO HENRIQUE FRANCO SOARES; AMANDA NAYANNE DA COSTA 
LUSTOSA; TELMA FLORENÇA FERREIRA FIUZA  

O controle da cárie e doença periodontal está transformando a reabsorção uma das principais 
causas de perda de tecido dentário mineralizado.  As reabsorções radiculares representam um 
dos mais freqüentes processos iatrogênicos relacionada a traumatismo, fraturas dentárias, 
reimplantes dentários, lesões periapicais e principalmente movimentação dentária. A reabsorção 
radicular é desencadeada por um desequilíbrio funcional entre osteoblastos e osteoclastos que, 
em situação clínica normal, mantêm ou remodelam as estruturas periodontais de suporte. Para 
que a reabsorção radicular ocorra, algum dano anterior às estruturas radiculares protetoras 
(Cemento radicular) deve ocorrer deixando a superfície mineralizada desnuda e assim 
susceptível à atuação clástica. A falta de controle através de análises clínicas e planejamento do 
caso corretamente, o diagnostico radiográfico prévio do paciente, a falta de conhecimento dos 
profissionais para diagnostico e prevenção está fortemente relacionada ao aumento nos índices 
de reabsorção radicular. 

Palavras-chave: Cemento. Diagnostico. Reabsorção. 



 

ODO 

CONSIDERAÇÕES SOBRE CONTENÇÃO EM ORTODONTIA 

BETANIA DE SOUSA NUNES; DANIELA DIAS DA SILVA; PAULO MARCIO DE 
MENDONÇA PINHEIRO  

A estabilidade dos resultados do tratamento ortodôntico é um assunto muito estudado na 
literatura, sem respostas conclusivas. A contenção ortodôntica é um aparelho utilizado no final 
do tratamento ortodôntico para dar estabilidade aos resultados alcançados pelo tratamento, mas 
nem sempre se consegue a manutenção dos resultados obtidos após a remoção dos aparelhos de 
contenção. Por isso, a contenção representa hoje um problema maior que o próprio tratamento 
ortodôntico, sendo um motivo de preocupação para os pesquisadores. O objetivo deste estudo é 
reunir dados disponíveis, na literatura, referentes à contenção e estabilidade pós – tratamento 
ortodôntico, com enfoque no tempo correto para a permanência da contenção, nos tipos de 
aparelhos usados e a efetividade de cada um na estabilidade e discutir fatores relacionados à 
recidiva em Ortodontia. A contenção não pode ser considerada um problema separado da 
Ortodontia, pois o resultado final do tratamento depende do que é obtido durante o tratamento. 
A contenção é necessária porque ajuda a dar estabilidade aos tecidos de suporte após a 
movimentação dos dentes. É indicada para a maioria dos casos. Os aparelhos de contenção vêm
sendo discutido, analisados e selecionados pelos autores de acordo com a sua efetividade e com 
a situação de cada caso em particular. Não existe o tempo ideal para a manutenção da 
contenção, cada caso deve ser avaliado e planejado individualmente.  
 
 

Palavras-chave: Contenção. Estabilidade. Ortodontia e Recidiva. 



 

ODO 

EROSÃO DENTAL: ETIOLOGIAS, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

MARCOS PINHEIRO FERREIRA; THAMIRIS DALBEM GUINHAZI;                    
ANGÉLICA PEREIRA ROCHA OGATA  

A erosão dentária é o resultado físico da perda patológica, crônica, localizada e indolor de 
tecido dental mineralizado. Diversos fatores contribuem no processo da erosão do esmalte, 
sejam esses oriundos de fontes extrínsecas ou intrínsecas. Enquanto as fontes extrínsecas estão 
relacionadas 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. Para que esse diagnóstico seja feito de forma segura, possibilitando a 
indicação de tratamento eficaz, o cirurgião-dentista precisa conhecer os sinais, sintomas e forma 
de evolução, sendo fatores imprescindíveis, e acaba por diferenciar a atuação profissional. O 
objetivo deste trabalho é Identificar os fatores etiológicos, diagnóstico precoce, bem como, 
relatar as estratégias de tratamento da erosão dental.  Concluí-se que o cirurgião-dentista, 
precisa estar atento em relação aos comportamentos alimentares nocivos que são fatores de 
risco à erosão dental, atua na conscientização, orientação e intervenção para reabilitar estética e 
funcionamento o indivíduo. 

Palavras-chave: Diagnóstico. Erosão dental. Etiologia. 



 

ODO 

TRATAMENTO DA HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA 

RODRIGO GUIMARÃES ARAÚJO; WANDERSON SHAPMAN M. OLIVEIRA;              
LUZIA HELENA SILVA CUNHA  

A hipersensibilidade dentinária é caracterizada por uma dor rápida e aguda que não pode ser 
explicada por alterações dentais patológicas e deriva de estímulos mecânicos, térmicos, 
químicos e osmóticos.  De etiologia multifatorial fundamenta-se na exposição da dentina 
radicular, geralmente pelo aparecimento de uma recessão gengival. A ausência de cemento na 
região radicular permite, por inúmeros fatores, que os túbulos dentinários que se estendem 
perifericamente desde a junção odontoblasto-pré-dentina se exteriorizem. A teoria mais aceita 
para a etiopatogenia da HSDC é a hidrodinâmica, que traduz a movimentação de líquidos dentro 
dos túbulos, tanto para dentro quanto para fora, levando a que ocorra a estimulação das 
estruturas do complexo dentina/polpa pela variação de pressão intrapulpar na altura da camada 
odontoblástica. É fundamental uma anamnese do paciente para verificarem-se hábitos 
alimentares, parafunções, distúrbios gastrointestinais e higiene oral, associada a um exame 
clínico e radiográfico. No tratamento pode-se utilizar a aplicação de vernizes com flúor, 
hidróxido de cálcio, fluoreto de sódio acidulado, fluoreto de estanho, iontoforese, oxalato 
férrico, oxalato de potássio, adesivos dentinários, resinas compostas, além do uso do laser e 
iotonforese. Objetiva-se revisionar a literatura relatando as principais terapêuticas relacionadas 
à hipersensibilidade dentinária. Concluí-se que apesar de inúmeros tratamentos da 
hipersensibilidade dentinária propostos na literatura, nenhum deles é completamente eficaz para 
tal finalidade. 

Palavras-chave: : Hipersensibilidade Dentinária. Diagnóstico. Etiologia. 



 

ODO 

MEDOS DO PACIENTE NO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO 
DENTISTA 

ALAN FARIAS DA SILVA TAVEIRA; CESAR EDUARDO DIAS FERREIRA;            
MARIA LUIZA SEARA  

Introdução: A realização do tratamento odontológico tem sido descrito, por pacientes, como 
fonte causadora de medo, pois espera sentir alguma tortura levando-os a adiar idas aos 
consultórios odontológicos a situações limites como a dor. Para alguns a consulta odontológica 
é um verdadeiro pesadelo, que vai além de um simples desconforto. Muitas pessoas ficam 
constrangidas e escondem seu medo de submeter-se ao tratamento odontológico. É importante 
saber que você não está sozinho. O cirurgião dentista também precisa controlar a ansiedade e o 
estresse despertados pela tensão do paciente. E entre todas as profissões da área clínica talvez 
seja a menos “aprazível”: além de passar o dia todo com as mãos na boca dos outros, o 
profissional ainda precisa ajudar os pacientes a superar seus pavores. Objetivo: Melhorar o 
conhecimento e entendimento do cirurgião dentista em relação ao medo do paciente 
transformando esta visão pessimista, onde o foco principal é saúde bucal, para que possa ser 
abordada neste trabalho de revisão de literatura. Considerações Finais: Atualmente muitos 
dentistas estão preparados para lidar com ansiedades dos clientes; por isso, logo na primeira 
consulta é importante expor receios e inseguranças. Completamos que a relação 
paciente-cirurgião dentista é um assunto complexo e extenso, contudo podemos contorná-las 
para que possa facilitar e diminuir a evasão ao tratamento odontológico. 
 
 

Palavras-chave: Ansiedade. Medo. Paciente. 



 

PED 

PROPOSTA DE ENSINO DE PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA 
PARA SURDOS 

ROSELBA GOMES DE MIRANDA; FELIPE GONÇALVES CARNEIRO; GENIVALDO DE 
SOUZA CARVALHO; BRUNO GONÇALVES CARNEIRO  

Surdos são sujeitos que vivem a partir da visão. Comunicam-se, vivenciam uma cultura e 
desenvolvem uma identidade também baseada neste sentido. Considerando a condição física das 
pessoas surdas, elas não adquirem uma língua oral espontaneamente, sem esforço, inviabilizada 
pela forma de percepção. Daí a necessidade de um ensino de português como segunda língua, 
considerando as especificidades linguístico-culturais da comunidade surda e cientes de que o 
domínio da língua majoritária pode proporcionar acesso a informações. O objetivo deste 
trabalho é discutir possíveis temas para o ensino de português para surdos. Segundo Lacerda e 
Lodi (2009) são necessários construir um espaço em que os estudantes surdos possam “falar” e 
pensar em libras, relacionar com seus pares, sem a necessidade de intermediação do intérprete, e 
compreender a língua portuguesa a partir de discussões com sujeitos que apresentam as mesmas 
dúvidas e dificuldades. O ensino de línguas deve contemplar aspectos gramaticais, lexicais (das 
línguas envolvidas) e culturais das comunidades de fala. Sugerimos que o ensino de português 
deve contrastar a libras e o português; discutir sobre a importância da língua como meio de 
expressão, interação social e percepção de mundo; considerações sobre leitura de textos, 
apresentados por Faria-Nascimento (2006), tais como a decodificação de significados em 
construções maiores que itens lexicais isolados; conceitos de polissemia, metáfora e toda a rede 
de significados que constituem as línguas. O professor deve criar uma zona de conforto 
linguístico-cultural, prestigiando a língua de sinais na construção de conhecimento. É necessário 
também formação de professores surdos de língua portuguesa. 

Palavras-chave: Ensino. Português. Surdo. 



 

PED 

DROGAS NA ADOLESCÊNCIA DENTRO DA ESCOLA 

IHONY FERREIRA DA SILVA; ANA CASSIA LIMA ARAÚJO; LEANDRO FERRAZ  

Este trabalho tem por objetivo mostrar a importância da participação da escola na prevenção 
contra as drogas. Ao constatar que a mesma esta sujeita as conseqüências deste vicio, pois, ao 
utilizar drogas o adolescente na maioria das vezes tem seu estado emocional modificado 
sofrendo assim a família a escola e a sociedade.  A escola é instituição que está mais próximo 
do adolescente depois da família no processo educacional, portanto a mesma tem por obrigação
contribuir para uma educação melhor, tendo como desafio instigar e levar o aluno a 
experimentar através do conhecimento desejos e prazeres, com aulas diversificadas e 
prazerosas. Claro é preciso à participação da família para que se tenham bons resultados em 
todo esse processo, porém é preciso dar um pontapé inicial. Portanto a escola é um local 
favorável para se trabalhar essa prevenção, deixando claro os benefícios e os malefícios que a 
droga pode causar no ser humano. 

Palavras-chave: Drogas. Escola e Sociedade. Prevenção. 



 

PED 

CONSTRUÇÃO DE CARTAS VIRTUAIS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA 

DAYANNE BARBOSA E ELLEN GAMA; ELLEN GAMA; MARCIA MARIA SAVOINE  

O presente trabalho ressalta a importância do uso da tecnologia, contribuindo para as ações 
pedagógicas, possibilitando o educando a expor em prática o que vivenciou na teoria em sala de 
aula. Foi utilizado neste projeto o aplicativo Wordpad, a fim de facilitar o desenvolvimento das 
cartas, abrangendo as áreas do conhecimento: português e matemática. Na construção de cartas 
virtuais, acontece a troca de experiência onde o aluno socializa, desenvolvendo a sua 
personalidade e individualidade, dentro do contexto social; despertando nele a curiosidade de 
aprender e buscar maior conhecimento pela escrita e leitura. Ressalta-se que, o uso da 
tecnologia em geral trás resultados qualitativos no desenvolvimento de projetos pedagógicos, o 
ofício do educador e intermediando comunicação entre o professor e aluno. Tornando assim, a 
aula diferenciada, inovadora, criativa, satisfatória e de grande aprendizagem a todos. 

Palavras-chave: Cartas Virtuais. Projeto Pedagógico. Tecnologia. 



 

PED 

O PAPEL DO EDUCADOR REFERENTE À FORMAÇÃO DA 
IDENTIDADE E SUBJETIVIDADE DAS CRIANÇAS 

SAMARA CHAVES QUEIROZ; OTÁVIA BORGES NAVES DE LIRA  

Com o passar dos anos torna-se cada vez mais evidente a influência que os meios de 
comunicação de massa exercem na vida de grande parte da população mundial. Por isso, o 
educador precisa estar ciente dos efeitos causados pela mídia na vida das crianças e da 
influência que ela exerce na formação de opinião e na construção da identidade e subjetividade 
dos sujeitos, tudo isso em maior proporção na vida das crianças em idade escolar. Porém, 
deve-se reconhecer que entre tudo o que circula na mídia pode-se encontrar programas e 
matérias capazes de contribuir positivamente na formação da estrutura cognitiva dos alunos. Ao 
pesquisar sobre o assunto, certamente o educador descobrirá várias formas de utilizar a mídia 
em favor do conhecimento, e conseqüentemente contribuindo com o desenvolvimento dos 
educandos. É fundamental que o professor esteja preparado para assumir sua importância no 
processo de desconstrução dessa realidade e desenvolva trabalhos que estimulem a reflexão e o 
pensamento crítico, construindo sua subjetividade e identidade, diferentes da vendida pela 
mídia. 

Palavras-chave: Criança. Mídia. Professor. 



 

PED 

ESCOLA E FAMÍLIA EM BUSCA DA EDUCAÇAO NECESSÁRIA 

SARA ANDRADE CRUZ SANTANA; OTÁVIA BORGES NEVES DE LIRA  

O presente estudo aborda sobre a importância da escola e da família em manter uma relação de 
ajuda na formação de uma educação necessária. Também foi investigada influência desta 
parceria como contribuição na melhoria da qualidade de ensino, podendo assim propor atuações 
para que as escolas e famílias possam apoiar uma à outra na educação de seus filhos. A 
metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica, onde se constatou que a relação escola e 
família são indispensáveis, pois a família como espaço de orientação, construção da identidade 
de um indivíduo deve promover juntamente com a escola uma parceria, a fim de contribuir no 
desenvolvimento integral dos alunos e filhos, buscando reunir algumas abordagens 
significativas e refletir sobre autores contribuintes com o tema. 

Palavras-chave: Escola. Família. Sociedade. 



 

PED 

FATORES DETERMINANTES DA INDISCIPLINA NA ESCOLA 

CARLENE MARTINS ARAÚJO; REASSILVA TRILHA MUNIZ  

Aborda este estudo a problemática da indisciplina na sala de aula com crianças dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, que embora sejam tão imaturas e com tão pouca idade, concentram 
suas energias em brincadeiras e atitudes desrespeitosas que pendem para a incivilidade. Essa 
falta de respeito com os outros atingindo, em alguns casos, atos de violência, estão apresentando 
uma imagem da sala de aula que deixa insatisfeita toda a comunidade escolar pelo fato de que a 
criança não está aprendendo na escola. Algumas indagações pertinentes foram levantadas no 
trabalho dirigindo-se ao próprio aluno à família, aos professores e a escola para, atender os 
motivos da indisciplina na sala de aula está impedindo que a aprendizagem se efetive. 

Palavras-chave: Combate à Indisciplina. Desatenção. Não Aprendizagem. 



 

PED 

A INTERNET COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM 

EDNA OLIVEIRA DE SOUSA; SYMARA BEZERRA DE SOUSA; OTÁVIA NAVES 
BORGES DE LIRA  

Esse trabalho apresenta uma revisão bibliográfica a respeito da utilização da internet como 
ferramenta educativa e suas implicações no contexto escolar, bem como faz uma análise tendo 
como referencial a rotina do professor advindo dessa nova concepção de educar. Também 
aponta reflexões acerca dos efeitos do uso dessa ferramenta para a melhoria da educação, 
pretendendo incentivar o uso deste recurso tecnológico dentro das escolas como elemento 
motivador da aprendizagem e interação entre professores e alunos, uma vez que, a internet pode 
abrir infinitas possibilidades para se aprender de forma genuína e prazerosa. O trabalho aponta 
ainda para a importância de se ter nesse processo, o professor como mediador, a internet como 
incentivadora e o aluno como o construtor do seu conhecimento. São muitas as possibilidades 
da utilização da internet como meio pedagógica, porém é necessária uma integração entre escola 
e comunidade, para se alcançar uma visão mais ampla de sua verdadeira importância no âmbito 
educacional. 

Palavras-chave: Educação. Inclusão Social. Internet. 



 
 

PED 

LITERATURA INFANTIL E A APRENDIZAGEM 

DHELMA KELSI DE OLIVEIRA; LEANDRO FERRAZ  

Muito se tem falado sobre literatura infantil e a aprendizagem. A literatura infantil quando bem 
trabalhada pode fazer de cada aula um encanto de imaginário no mundo da criança. Justifica-se 
a elaboração deste trabalho por entender que a literatura infantil facilita a aprendizagem. Muito 
se tem falado sobre esse assunto, mas sabe-se que eles não se esgotam, porque a literatura 
infantil está presente no contexto de educação com crianças. Todo professor que atua em sala de 
aula para trabalhar com leitura e produção textual, precisa cultivar o hábito da leitura para poder 
incentivar seus alunos. Este trabalho tem como objetivo geral, realizar estudos sobre a relação 
da Literatura infantil com a aprendizagem de crianças. Além disso, tem como objetivos 
específicos, descobrir se o professor realiza atividades para despertar o interesse das crianças e 
verificar se as crianças estão desenvolvendo as atividades propostas pelo professor. O 
procedimento deste trabalho foi de cunho bibliográfico, explorando o problema da pesquisa de 
forma qualitativa. A técnica empregada foi análise documental, ou seja, da literatura temática 
envolvida, utilizando o fichamento como instrumento para coleta de dados. 

Palavras-chave: Aprendizagem. Infância. Literatura. 



 

PED 

A LUDICIDADE COMO AGENTE FACILITADOR NO PROCESSO DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM 

DELTIANE SANTANA DE SOUSA; LUCIANA FIGUEIRA DO NASCIMENTO; 
LEANDRO FERRAZ  

Este trabalho relata a questão do lúdico, procura mostra como a união entre ludicidade e 
educação pode trazer relevantes contribuições na construção do saber da criança e que, ao 
trabalhar ludicamente, não se estar abandonando a seriedade e a importância dos conteúdos a 
serem apresentados. As atividades lúdicas são indispensáveis para o desenvolvimento sadio do 
educando e para a apreensão dos conhecimentos, pois possibilitam o desenvolvimento dos 
sentimentos, percepção, imaginação e fantasia. Com o lúdico a criança tem uma vivencia a 
respeito do desenvolvimento infantil em uma perspectiva social, afetiva, cultural, histórica e 
criativa. Nota-se que as atividades lúdicas, auxiliam na sala de aula e muito pode contribuir para 
o desenvolvimento do aluno, bem como para fixação dos conteúdos propostos. 

Palavras-chave: Aprendizagem. Brincadeiras. Lúdico. 



 

PED 

WINDOWS COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O REGISTRO              
DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

GLENDA FERREIRA LAGARES; DAYANE GEROLIM DA SILVA; EUZIANE LIMA DOS 
SANTOS; MÁRCIA MARIA SAVOINE  

Este projeto tem como ferramenta principal o sistema operacional Windows da Microsoft e será 
desenvolvido em parceria com a Escola SESC de Araguaína, estado do Tocantins, onde as 
atividades serão desenvolvidas com a turma do 4º ano de Ensino Fundamental. Será proposta a 
criação de um diário de registro, que será produzindo com a utilização de ferramentas que 
compõe o Windows. Então, por meio da intervenção da professora os alunos relatarão as suas 
experiências, opiniões e conhecimento, vivenciados no desenvolvido do projeto institucional do 
SESC denominado Tons do Brasil, que traz a temática, Circo. O produto final do projeto será 
compartilhado entre docentes e discentes da Escola SESC, com isto evidenciará as 
contribuições que este recurso pode trazer para a sala de aula, mostrando ainda que, o 
laboratório de informática pode ser usado como espaço de interação e produção, bem como 
subsídio para a interdisciplinaridade. Ressalta-se ainda, a importância de que os recursos 
tecnológicos sejam utilizados de maneira crítica pelos educadores, sendo inseridos no 
planejamento das aulas em que realmente for cabível a utilização dos mesmos, tornando-se 
assim, um recurso pedagógico de grande contribuição no processo de ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem. Recurso Didático. Windows. 



 

PED 

MEMÓRIA HISTÓRICA: ENSINO E REFLEXÕES 

MIRIAM CONCEIÇÃO SOUZA; IRISNEIDE SOUSA DE OLIVEIRA;                             
SUZANA SALAZAR DE F. MORAIS  

O objetivo desse trabalho é discutir e refletir sobre a Memória Histórica, tentando mostrar sua 
importância na sociedade e na sala de aula. O método utilizado para esta pesquisa foi analises 
empíricas a parti de discussões a cerca do assunto e a revisão bibliográfica de alguns autores 
que falam da temática, tais como Azevedo (2003), Bittencourt (1998) e (2008), Diehl (2002), 
Novais (2005), Chesneaux (1995) e Le Goff (1990). Sabe-se que a muito se discute sobre essa 
questão no que tange ao ensino de história e seus métodos, onde a historiografia e as pesquisas 
têm produzidos grandes estudos sobre a mesma. A memória precisa ser utilizada em sala de 
aula, tal por ser onde sistematiza o saber que construímos nossa história individual e coletiva. É 
perceptível que o estudo aponta para uma deficiência quanto o entender a memória histórica e 
sua utilização no processo de aprendizagem. É importante dizer que tal se faz presente na vida 
de todos, de maneira significada e selecionada, onde constrói a identidade cultural do sujeito e 
da sociedade. O ser humano é histórico, e se evolui juntamente com a mesma, e para a 
compreensão desse processo é preciso entender a realidade de onde vivem. 

Palavras-chave: Ensino. Identidade Cultural. Memória Histórica. 



 

PED 

A SALA DE AULA 

ESTER SILVA ANDRADE; SILVANÉIA OLIVEIRA DE JESUS; REASSILVA TRILHA  

Para que a aprendizagem seja alcançada é necessário que a aula proporcione a oportunidade de 
interiorizar as informações necessárias, para a construção dos conhecimentos. E para que isso 
aconteça é importante que a metodologia aplicada seja envolvente e dinâmica, Permitindo a 
operatividade do aluno. Nesse sentido, aparece o professor com um planejamento que permita a 
ação, a reflexão e uma nova ação do aluno, favorecendo a efetivação do ato de aprender. O 
importante é que o incentivo do professor provoque a motivação do aluno, despertando-lhe o 
interesse e intensificando a sua vontade de aprender. Infere-se que somente a utilização de uma 
metodologia adequada, ao tipo de conhecimento que aluno precisa se apropriar, é que vai 
contribuir para a manutenção do clima favorável de aprendizagem na sala de aula. 

Palavras-chave: Aprendizagem. Dinâmica. Metodologia. 



 

PED 

GESTÃO DEMOCRÁTICA 

RAIMUNDA CÁTIA, RAIMUNDA OLIVEIRA; LEANDRO FERRAZ  

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a gestão democrática na escola, destacando a 
importância do envolvimento e participação de toda a comunidade escolar. A gestão 
democrática vem a agregar valores para ao fortalecimento da autonomia da escola, 
considerando que a mesma é inicialmente vista como dinâmica, ou seja, em movimento, 
portanto previsível aos seus resultados, o gestor ou equipe gestora deve estar alerta aos 
problemas de aprendizado, para ajudar o professor a encontrar as melhores estratégias para que 
a criança aprenda. A escola democrática procura obedecer aos padrões que exige uma educação 
de qualidade. Nesse sentido, a educação requer mais do que simples mudanças nas estruturas 
organizacionais, requer mais mudança de paradigmas que fundamentem a construção de uma 
proposta educacional e o seu desenvolvimento. Nesse sentido, a participação pode ser 
implementada e realizada de diferentes maneiras, em níveis distintos e em dinâmicas próprias 
no cotidiano escolar. Portanto, a gestão democrática implica na efetivação de novos processos 
de organização e gestão, baseados em uma dinâmica que favoreça os processos coletivos e 
participativos de decisão da comunidade entre um todo. 

Palavras-chave: Comunidade Participativa. Equipe Escolar . Gestão Democrática. 



 

PED 

PESQUISA NA VIII JORNADA PEDAGÓGICA: EIXO NORTEADOR DO 
PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

GLENDA FERREIRA LAGARES; REASSILVA TRILHA MUNIZ  

Com base nas reflexões resultantes da VIII Jornada Pedagógica do Curso de Pedagogia da 
FAHESA-ITPAC que, durante três dias abordou a questão da pesquisa, foi possível conferir que 
pesquisar é preciso. A pesquisa em discussão fez brotar, conforme afirmaram alguns 
acadêmicos, a vontade de tornar-se um melhor leitor para tornar-se um pesquisador. Toda a 
Instituição de Ensino Superior que busca firmar-se pela qualidade de seu trabalho investe na sua 
produção científica. A pesquisa em discussão surge no Curso de Pedagogia como condição 
absolutamente necessária do processo educativo: o professor ensina porque pesquisa e o 
acadêmico pesquisa porque tem que aprender. Esse tem sido o entendimento dos sujeitos da 
aprendizagem que integram o referido Curso e que já vêm encaminhando trabalhos de iniciação 
científica. Temas como “A formação do leitor na estética da recepção” e “representações da 
infância no cinema” mostraram a relevância da pesquisa, informando aos docentes e discentes a 
respeito da pesquisa na prática. 

Palavras-chave: Ensinar e Aprender. Investigação Científica. Leitura. 



 

PED 

P.A INHUMAS: RELAÇÕES ENTRE MEMÓRIA HISTÓRICA E 
MEMÓRIA COLETIVA 

GLENDA FERREIRA LAGARES; DAYANE GEROLIM DA SILVA; LORENA SILVA 
ROSA; SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAES  

O presente artigo abrange a história do Assentamento Inhumas, que foi criado através da busca 
de território pela organização de trabalhadores, sendo oficializados através de decreto do 
INCRA, todos os dados abordados apontam para a realidade encontrada nos relatos, “histórias” 
e cultura da sociedade que hoje forma a comunidade INHUMAS, ou seja, são dados que junta
forma a memória coletiva daquela sociedade e que de maneira muito significativa se 
comprovam por meio da memória histórica, que é a sistematização destes dados, enfatizando 
através disto a importância que haja uma relação entre o saber histórico e o saber coletivo da 
comunidade local, para a compreensão dos fatos e a confirmação e intensificação da história de 
um povo, mostrando ainda a ação do processo de reforma agrária no país e sua abordagem 
prática para a oficialização da divisão de terras, onde hoje se abrigam dezenas de famílias do 
projeto Inhumas. 

Palavras-chave: Assentamento Inhumas. Memória Coletiva. Memória Histórica. 



 

PED 

“ITPAC CONSTRUINDO CAMINHOS” – EDUCAÇÃO, SAÚDE E 
LAZER NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

MARIANGELA AMANCIO FERNANDES; OTÁVIA BORGES NAVES DE LIRA  

O presente trabalho propõe mostrar as ações que vem sendo desenvolvidas no projeto de 
extensão ITPAC “Construindo Caminhos” através do atendimento em Educação, Saúde e Lazer 
na alfabetização de jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de estudar na idade 
apropriada. Pode-se observar a importância do projeto na área social e melhoria na qualidade de 
vida dos alfabetizando, fortalecendo a EJA - Educação de Jovens e Adultos envolvendo 
questões além da educacional, relacionada com a desigualdade socioeconômica em que se 
encontra grande parte da população do país. Contudo nesta abordagem destaca-se o 
compromisso das extencionistas em alfabetizar os alunos, o desejo e interesse dos educando em 
relação às atividades do projeto, realizando sonhos e buscando novas conquistas através da 
aprendizagem. 

Palavras-chave: Adulto. Alfabetização. Qualidade de Vida. 



 

PSI 

A SÍNDROME DO ESGOTAMENTO PROFISSIONAL:                   
O PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO 

TATIANA S. DUNAJEW LEMOS AFONSO; RAFAELLA COSTA KALIL;                       
MARCOS LEMOS AFONSO  

A Síndrome do Esgotamento Profissional (SEP), ou Síndrome de Burnout, se caracteriza como 
uma condição de estresse crônico oriunda de situações relativas à atividade profissional. 
Algumas características desta síndrome são: transtornos do humor tais como ansiedade e 
depressão, irritabilidade, isolamento, dificuldade de concentração, absenteísmo, enxaquecas, 
distúrbios gastrintestinais, cansaço, pressão alta, palpitação, entre outros. Invariavelmente 
decorre de ofícios os quais dependam de intenso envolvimento interpessoal e gestão de 
conflitos, como por exemplo: profissionais da educação, agentes penitenciários, assistentes 
sociais, psicólogos entre outros. No caso específico dos profissionais da educação, inúmeras 
fontes apontam um crescimento expressivo dos índices de SEP, uma vez que o docente é 
permanentemente convocado não apenas a desenvolver os conteúdos de sua disciplina, mas a 
gerir inúmeros conflitos os quais decorrem naturalmente das relações humanas. Outro ponto 
relevante a ser considerado é o fato de que muitas vezes o professor é preparado em sua 
formação didático-pedagógica apenas em seu aspecto técnico-instrumental, o que se revela 
insuficiente quando o cotidiano acadêmico demanda significativa habilidade humana. O 
tratamento da SEP envolve, sobretudo, a associação entre psicoterapia e psicofármacos, pois a 
condição de desgaste provocada pelo quadro exige atenção multiprofissional. 

Palavras-chave: Estresse. Professor. Síndrome. 



 

PSI 

O PSICOPATA CORPORATIVO: GESTÃO, COMPETITIVIDADE                 
E ÉTICA 

TATIANA S. DUNAJEW LEMOS AFONSO; MARCOS LEMOS AFONSO  

O transtorno de personalidade antissocial – ou psicopatia – se caracteriza pela ausência de 
consciência quanto aos valores morais os quais consolidam a convivência humana. Embora 
bastante distorcida pelo senso comum, a figura do psicopata nem sempre está ligada a crimes 
seriais, mas por um comportamento de freqüente desrespeito e violação aos parâmetros éticos. 
Mentir, caluniar, ludibriar, falsear, manipular e enredar pessoas contra si mesmas e contra 
outrem fazem parte do espectro de ação do antissocial. No ambiente organizacional esta figura 
aparece com relativa freqüência e, a despeito da desestruturação e do mal-estar que seu 
comportamento promove muitas vezes este é visto como alguém competitivo e preparado para 
enfrentar desafio, qualidades vistas como fundamentais em um mercado, segundo dizem, cada 
vez mais competitivo. Determinados ambientes corporativos em que a cultura organizacional 
incentiva a competitividade sem parâmetros pode promover, bem como premiar, não apenas 
comportamentos antiéticos e individualistas, mas indivíduos sem nenhum comprometimento 
interpessoal. Com isso não se pode afirmar que a cultura organizacional capitalista produza o 
psicopata corporativo, pois a etiologia deste transtorno ainda é desconhecida, mas sim que 
promove e consubstancia um modelo de gestão que fere a ética, os valores humanos e ameaça a 
saúde mental de todos envolvidos no processo. 

Palavras-chave: Competitividade. Ética. Psicopata. 



 

PSI 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: GESTÃO E SAÚDE MENTAL 

TATIANA S. DUNAJEW LEMOS AFONSO; MARCOS LEMOS AFONSO 

Torna-se cada vez mais presente nos discursos e nas práticas organizacionais as políticas de 
implantação da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). Estas práticas surgem diante de uma 
realidade onde a aceleração no mundo do trabalho, as mudanças, as inovações tecnológicas, a 
obsolescência do tempo de vida útil dos produtos agregada a uma ansiedade por informação 
produzem drásticas transformações no mercado de trabalho. Adequar-se a este ritmo significa 
atenção constante no desenvolvimento de habilidades as quais necessitam ser atualizadas 
permanentemente. Neste ambiente, onde novas competências são exigidas, o critério 
hegemônico da qualidade final do produto dá lugar a um modelo em que já não bastam os 
saberes técnicos e instrumentais, mas onde, prioritariamente, é fundamental saber se relacionar
souber se comunicar, gerir conflitos e negociar; em outras palavras, o ser humano é fator 
decisivo no desenvolvimento da organização, podendo promovê-la ou desestruturá-la. Com 
efeito, a concepção de QVT é sistêmica e preconiza não apenas o ambiente físico de trabalho –
aspectos ergonômicos, por exemplo – mas, sobretudo, o ambiente psicológico da corporação, a 
qual determina o clima organizacional da mesma. Ou seja, as empresas estão apoiando e 
buscando modelos de gestão centrados na pessoa, pois reconhecem que um ambiente de 
trabalho patológico compromete a organização como um todo. 

Palavras-chave: Gestão. Qualidade. Trabalho. 



 

SIS 

VÍDEO DIGITAL, EVOLUÇÃO E APLICAÇÃO 

YURI SILVA OLIVEIRA; KATIANE RIBEIRO LOPES  

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 sabem 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. Características de Vídeo. Vídeo. 



 

SIS 

MODELANDO ARQUITETURA DE SOFTWARE ATRAVÉS DO 
PADRÃO MDA (MODEL DRIVEN ARCHITECTURE) 

THIAGO DA MATA SOUZA; LUCAS RODRIGO AGUIAR E AVILA; ANDRÉ MAGNO  

Este trabalho apresenta um estudo sobre a modelagem de arquitetura de software, que se destina 
a atender os profissionais de desenvolvimento que buscam qualidade, segurança extensívidade e 
interoperabilidade em seus produtos. Este estudo visa investigar como o padrão denominado 
MDA fornece construtores de modelagem para a especificação do projeto de arquitetura de 
software. Para tanto, definiram-se inicialmente os conceitos básicos da Engenharia de Software, 
em seguida o Modelo Tradicional de Desenvolvimento de Software, por fim, o Padrão MDA 
(Model Driven Architecture) que será objeto de estudo deste trabalho. Como contribuição, 
especifica-se uma análise comparativa, identificando as principais vantagens de se utilizar um 
projeto de arquitetura no processo de construção de software. 

Palavras-chave: MDA (Arquitetura dirigida a modelo). Modelagem de Arquitetura. Padrão. 



 

SIS 

ANÁLISE COMPARATIVA DE FERRAMENTAS PARA 
MONITORAMENTO DE REDES (LAN) 

MOZAIR ROCHA DE ABREU JÚNIOR; THYAGO CIRINO GOMES;                         
KERLLA DE SOUZA LUZ  

Esse trabalho visa mostrar a aplicabilidade da segurança e monitoramento de redes de 
computadores com o auxílio de ferramentas de softwares, dentre as tantas existentes no 
mercado, foram selecionadas cinco para a execução da proposta do trabalho, são elas: 
LANGUARD, NETCAT, NMAP, ETTERCAP, SOLARWINDS. Para tanto, foram executados 
testes em cada ferramenta de forma a levantar suas principais características, falando da teoria e 
da prática, tendo em vista um ambiente de rede simulado para o teste. Com os resultados deste 
trabalho será possível que um gerente de rede ou até mesmo um profissional de tecnologia da 
informação possa identificar qual a melhor ferramenta a ser utilizada, dependendo da 
necessidade de cada empresa ou até mesmo do ambiente de operação. A segurança da 
informação a cada dia que passa se torna mais importante, tendo em vista, as propriedades da 
comunicação segura: confiabilidade, integridade e disponibilidade. 

Palavras-chave: Ferramentas. Monitoramento de Redes de Computadores. Segurança. 



 

SIS 

UMA ABORDAGEM COGNITIVA DE MOBILIDADE PARA                     
REDES 802.11 

LEANDRO NOGUEIRA DA SILVA; MÁRCIA MARIA SAVOINE  

As redes sem fio representam um grande avanço tecnológico, possuem padrões que definem 
características de implantação e usabilidade, onde o padrão 802.11 possui os menores custos em 
relação a sua implantação em equipamentos e manutenção, além de dispor da facilidade de ser 
um padrão doméstico, tornando sua instalação possível para qualquer indivíduo. Porém, sua 
maior desvantagem é a reduzida área de cobertura, problema que poderá ser solucionado 
possibilitando-se a mobilidade cognitiva entre as versões distintas desse padrão; para tal, é 
necessário melhorias nas técnicas de HANDOVER como a gerência de localização e 
gerenciamento de rotas, além de avanços técnicos nos protocolos utilizados atualmente para 
gerenciar todas as operações executadas nas redes 802.11. 

Palavras-chave: 802.11. Handover. Mobilidade Cognitiva. 



 

SIS 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS SEIS SIGMAS EM UM PROJETO                           
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

IZABEL MARIA DA SILVA; LEIRIANI CRUZ RODRIGUES; KERLLA DE SOUZA LUZ  

Este trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade de aplicação da metodologia Seis 
Sigma para um projeto da área de Tecnologia da Informação (TI) uma vez que esta área cada 
vez mais, ocupa um papel estratégico e de grande importância dentro da organização. Para 
aplicação da metodologia buscou-se um projeto hipotético que propõem a implantação de
comércio eletrônico (E-COMMERCE) para uma empresa tradicional que deseja lançar seus 
produtos no mundo virtual em busca da melhoria dos processos. Para tanto farar-se-ia um 
levantamento das etapas consideradas alinhadas a projetos de tecnologia no intuito de definir a 
estrutura analítica do projeto.  Em busca de alcançar seus objetivos, as organizações vêm 
apostando no Gerenciamento de Projetos como a melhor forma de liderar com sucesso suas 
iniciativas. Nesse enfoque, os Seis Sigmas apresentam-se como uma metodologia estruturada 
que tem como foco reduzir a taxa de falhas através da melhoria contínua dos processos. A 
temática Aplicação dos Seis Sigmas em um Projeto de TI emerge da necessidade das empresas 
de investirem cada vez mais na qualidade de seus produtos tendo em vista maior lucratividade, 
redução de custos e satisfação do cliente. 

Palavras-chave: Gerência de Projetos. Qualidade de Processos. Seis Sigmas. 



 

SIS 

ANÁLISE DE DADOS PARA A DESCOBERTA DE CONHECIMENTO 
UTILIZANDO TÉCNICAS DE MINERAÇÃO DADOS 

TARCÍSIO AQUINO SOUSA; LUAN MENDES GUIMARÃES;                                
KATIANE RIBEIRO LOPES  

Será apresentado um estudo sobre a Busca de Conhecimento em Banco de Dados 
(KNOWLEDGE DISCOVERY IN DATABASE – KDD), enfatizando uma de suas etapas. A 
Mineração de Dados (DATA MINING) é responsável pela realização de um processo essencial 
para descoberta de conhecimento, onde serão aplicadas técnicas para a análise e extração de 
padrões válidos para a preparação e exploração dos dados, interpretação dos resultados, 
comparação do conhecimento minerado, funcionalidades, onde poderá ser aplicado esse 
conhecimento e como ele auxiliará nas tomadas de decisão sendo de pequeno ou grande porte. 
No presente texto será apresentado um software especifico para mineração de dados onde serão 
realizados testes práticos e aplicados em uma base de dados através de algumas técnicas com a 
ferramenta mineradora WEKA, sendo ela um software contendo um pacote de algoritmos de 
aprendizagem de máquina que soluciona problemas reais de mineração de dados, apresentando 
que é possível a utilização do conceito de mineração de dados em qualquer base de dados, 
tratando a informação para se obter como saída conhecimento. 

Palavras-chave: Data Mining. Informação. WEKA. 



 

SIS 

PERÍCIA FORENSE COMPUTACIONAL:  
ANÁLISE COMPARATIVA DAS FERRAMENTAS LIVE-CDS PARA 

RESOLUÇÃO DE CRIMES  

MAURILLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA; FELIPE SILVA PONTES;                        
EDIVAN RICARDO DE JESUS  

Esta monografia teve como objetivo analisar algumas ferramentas de LIVE-CDS, utilizadas na 
perícia forense computacional. A mesma trata-se de um procedimento metodológico de estudo 
bibliográfico/documental, segundo orientação teórica e prática de produção do conhecimento. 
Utilizou-se como instrumentos para análise as ferramentas FCCU, FDTK, CAINE e HELIX 
disponíveis gratuitamente. Procurou-se compreender a perícia forense enquanto ciência que
colhe, armazena, reconstitui e analisa fatos, bem como apresenta resultados legais como prova 
perante o júri. De forma mais específica à perícia forense computacional, muda apenas as 
ferramentas e o ambiente de investigação. Foi abordado o cyber crimes que aumentaram muito 
devido a dependência das pessoas à tecnologia e a idéia de anonimato e impunidade. As 
estatísticas dos delitos mais registrados no ambiente computacional são alarmantes, 
infelizmente não foram encontrados registros significantes de casos resolvidos apresentados à 
sociedade. Breve relato de algumas ferramentas de LIVE-CDS utilizadas na investigação 
forense computacional e análise comparativa dessas ferramentas analisando os pontos positivos 
e negativos de cada uma. 

Palavras-chave: Cybercrimes. Live-CDs/Análise. Perícia Forense Computacional. 



 

SIS 

ANÁLISE EXPERIMENTAL DO USO DE REDES AD HOC 
VEICULARES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO 

RAFYZE UCHOA DA SILVA; HYLCEFFEM MONTEIRO ALBUQUERQUE; ANA 
PAULINE CAVALCANTE MORAIS; LEANDRO NOGUEIRA DA SILVA  

Buscando uma comunicação mais constante, ágil e móvel, tornam-se viável estabelecer a 
conexão por algum tipo de equipamentos sem fio, em especifico, os dispositivos móveis 
veiculares. As redes veiculares são formadas entre veículos automotores possuindo a capacidade 
de se comunicar através de algum dispositivo sem fio. Estas redes veiculares móveis ou redes ad 
HOC MANETs utilizam, principalmente, do padrão de comunicação sem fio 802.11. Tal 
comunicação pode ser feita de duas formas, estas: em modo ad HOC puro; em modo 
infra-estruturado. O modo ad HOC puro, os veículos se comunicam sem um suporte externo, 
enquanto que, no modo infra-estruturado alguns nós estáticos são distribuídos ao longo das 
margens das estradas ou ruas, melhorando a conectividade e a disponibilidade dos serviços. 
Neste trabalho é realizado o rastreamento das redes veiculares tanto ad HOC e infra-estruturado
aplicadas na cidade de Araguaína, estado do Tocantins; onde também, serão identificados e 
considerados os elementos de movimento dos veículos, tais como: velocidade, aceleração, 
ângulo de mudança de direção e tempo de pausa. Objetiva-se ainda, o levantamento de 
informações, como: os horários de menor e maior tráfego veicular na região central e periférica 
da cidade; e a exibição de tais dados em uma aplicação web em tempo real. Tal aplicação 
permitirá aos usuários Araguainenses a mudarem para rotas alternativas, evitando 
congestionamentos. 

Palavras-chave: Mobilidade. Padrão 802.11. Redes Veiculares. 



 

SIS 

ANÁLISE DO DESEMPENHO DE BARRAMENTOS  
ULTRARRÁPIDOS USB 

LUIZ NATAL ALVES LIMA; MÁRCIA MARIA SAVOINE  

Este trabalho traz em seu escopo analisar a estrutura de interconexão de barramentos rápidos, o 
qual apresenta desde o surgimento até as últimas criações apresentadas pelas empresas 
tecnológicas. Um barramento consiste em múltiplas linhas condutoras, cada uma permitindo a 
passagem de um bit de informação, tais barramentos possuem diferentes tamanhos, ou seja, a 
quantidade de bits, dependendo do modelo do processador utilizado. E, esse caminho de dados é 
usado para comunicação entre dois ou mais elementos do computador. Existem vários tipos de 
barramentos, sendo: barramento local, barramento do sistema e barramento de expansão. Com o 
intuito de apontar a aplicabilidade e desempenho das portas de comunicação, bem como, os 
procedimentos efetivos para a transmissão de dados, será realizada neste trabalho a avaliação 
dos barramentos ultra-rápidos, através de experimentos com as várias versões dos barramentos 
USB através de transferências de dados de vários ambientes empresariais, tais como: dados de 
áudio e vídeo, dados de rastreio de georreferenciamento e a preservação de dados na criação de 
cópias de segurança. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo testar qual barramento 
USB apresenta melhor desempenho e, comparar os respectivos barramentos, com o intuito de 
avaliar qual dentre os mesmos tem o melhor desempenho. 

Palavras-chave: Barramento. Interconexão. Interfaces. 



 

SIS 

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE PLATAFORMAS DE 
DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS NA NUVEM 

FRANKLIN FARIAS NUNES; CHRYSTIANI SCHNEIDER ARRUDA;                            
ANDRE MAGNO ARAÚJO  

Atualmente, o uso da tecnologia da informação se encontra cada vez mais presente no dia-a-dia 
das pessoas, seja pelo uso de um computador pessoal para executar uma simples tarefa, ou até 
mesmo, por pequenas e grandes empresas que tenham a necessidade de tecnologias que 
ofereçam um grande poder de processamento, armazenamento, disponibilidade e acessibilidade 
de seus dados. Nesse contexto, a Computação em nuvem surge como um ambiente de serviços, 
que disponibiliza recursos de computação através da internet, tais como hardware, software, 
armazenamento de dados, serviços de rede, entre outros, de forma que, o usuário terá acesso a 
esses recursos de qualquer lugar que tenha acesso á internet, não importando sua localização 
física. Para garantir a funcionalidade desses serviços, e o melhor gerenciamento de recursos, 
apresenta-se neste trabalho a plataforma do WINDOWS AZURE. Este trabalho tem como 
objetivo investigar os recursos oferecidos pela plataforma do WINDOWS AZURE para o 
desenvolvimento de aplicações na nuvem, comparando-os com os meios de desenvolvimento 
tradicional. Para tanto, serão descritos suas características de desenvolvimento, e sua capacidade 
de armazenamento para o acesso aos dados. Como contribuição, este trabalho especifica uma 
análise comparativa entre a plataforma do WINDOWS AZURE, com os meios de 
desenvolvimento tradicionais, listando todos os seus recursos de desenvolvimento de serviços, 
mostrando vantagens e desvantagens de cada cenário para a construção de um projeto na 
nuvem. 

Palavras-chave: Computação em Nuvem. Plataforma. Windows Azure. 



 

SIS 

 
DESENVOLVENDO PARA ANDROID UM APLICATIVO PARA 
CONTROLE FINANCEIRO PESSOAL – FOCUS FINANÇAS 

JAMES SILVA SANTOS CARVALHO; PAULO GIOVANNY RODRIGUES SOUZA; 
EDIVAN RICARDO DE JESUS  

A necessidade de estar conectado e ter em mãos quaisquer informações fizeram com que as 
pessoas procurassem meios de manter uma relação de autocontrole, com a ajuda da tecnologia a 
forma de se relacionar com as atividades do dia-a-dia mudaram e sofreram grandes impactos 
nas vidas das pessoas, trazendo benefícios e facilidades para agilizar as tarefas comuns de uma 
rotina. Esse trabalho engloba o mundo MOBILE desde TABLETS e SMARTPHONES, até seus 
sistemas operacionais, envolvendo possibilidades existentes para ter uma relação flexível com o 
mundo móvel, e a facilidade de poder ter em mãos funcionalidades incríveis da plataforma 
destaque que a cada momento cresce e ganha ênfase no mundo, empresarial, familiar, 
corporativo e principalmente tecnológico, o ANDROID. A plataforma esta, liderada pelo 
Google criado para uso em dispositivos móveis, ao qual foi utilizado para realizar o 
desenvolvimento do FOCUS Finanças, um aplicativo que ajuda no controle de despesas e 
receitas pessoais momentâneas, desde um simples gasto com café da tarde, a uma compra de 
parcelamento de longo prazo. Criado para se ter um controle em tempo real de gasto e/ou 
capitais que foram ou serão utilizados. 

Palavras-chave: ANDROID. Aplicativo de Finanças. Dispositivo Móvel. 



 

SIS 

ESTUDO DE CASO: PROPOSTA DE POLÍTICA DE SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA            

DO ITPAC BASEADO NA NBR ISO/IEC 27002:2005 

PEDRO DARC DA CRUZ ASSUNÇÃO; KERLLA DE SOUZA LUZ  

Este trabalho tem como objetivo propor mecanismos de segurança a partir de uma verificação 
holística através da aplicação de um checklist baseado na NBR ISO/IEC 27002:2005, de forma 
a elaborar um documento oficial da organização que irá reger o uso da infraestrutura 
tecnológica dos laboratórios de informática do ITPAC. O trabalho prevê a necessidade de traçar 
uma análise da segurança física, lógica e dos recursos humano presentes na organização, uma 
vez que a segurança da informação tem como objetivo proteger os ativos da organização, 
minimizando ao máximo os riscos e ameaças. Em sua parte final, o presente trabalho apresenta 
uma proposta de política de segurança da informação para os laboratórios de informática. Tendo 
em vista que a organização disponibiliza os laboratórios para o uso de alunos e professores, 
expondo-se diariamente a vários tipos de ameaças, faz-se necessário uma implementação de 
controles que possam minimizar o surgimento de novas ameaças e verificar a eficácia da 
solução de combate contra riscos anteriormente identificados. 

Palavras-chave: Norma de Segurança. Política de Segurança. Segurança da Informação. 



 

SIS 

TEMPLUM - INTEGRANDO IGREJAS DO MINISTÉRIO              
CADETINS VIA WEB 

JORNILSON MENEZES SANTOS; RÔMULO CÉSAR; EDIVAN RICARDO DE JESUS  

Com base em pesquisa realizada na igreja assembléia de Deus ministério CADETINS em 
Araguaína-To, observou-se a necessidade de automatizar o trabalho que ainda é realizado de 
forma manual. A proposta do sistema é integrar todas as congregações a igreja sede através da 
web, de forma que os dados possam ser compartilhados entre as igrejas com as devidas 
permissões. A parte financeira que hoje é realizada através de planilhas passará a ser feita de 
forma automatizada de forma que não será mais necessário o pastor de uma congregação se 
dirigir a sede para levar os relatórios impressos, tudo será feito de forma automatizada e digital. 
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SEGURANÇA EM INFORMÁTICA E DE INFORMAÇÕES: 
APLICANDO POLÍTICA DE SEGURANÇA NORMA                    

NBR ISO/IEC 27002:2005 

DHARTHANHAN BELAQUE DE ARAFIJO LIMA; KATIANE RIBEIRO LOPES  

O trabalho apresenta um estudo de boas práticas que visa aplicar na empresa em que trabalho 
uma política de segurança em informática e de informações. O estudo dessa ferramenta terá 
uma contribuição significativa para o bom andamento da empresa ajudando a garantir um 
melhor ambiente de trabalho não apenas para empresa como também para os colaboradores. A 
segurança das informações irá garantir maior tranqüilidade quanto ao vazamento e perda de 
dados, já a segurança em informática vem com a tentativa de preservar os equipamentos da 
empresa e evitar possíveis danos financeiros, partindo do princípio que um ambiente da 
organização fique sem energia ou se um cabo de rede se romper neste momento a mesma já 
estará tendo prejuízo não apenas nas vendas, mas como também com a insatisfação dos clientes. 
Entende-se que a partir do momento que se une essas duas formas de trabalho automaticamente 
se têm uma maior e melhor organização empresarial. Entre as várias formas de se aplicar uma 
política de segurança a escolhida foi a e norma NBR ISO/IEC 27002:2005, pois, a mesma 
apresentou maiores detalhes nas diretrizes facilitando na escolha de como e onde se aplicar o 
desejado. 
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O presente trabalho apresenta o sistema web denominado Liberty para gerenciamento de réus da 
defensoria pública de Araguaína-To, que tem por objetivo gerenciar os presos e seus respectivos 
processos além de criar o histórico de atendimento, a fim de agilizar o atendimento de forma 
segura e simples de qualquer lugar com acesso a web; suprindo as necessidades e simplificar as 
atividades rotineiras, melhorando as condições de trabalho bem como a qualidade de serviço, 
por meio da automação dos atendimentos. De forma geral a defensoria publica tem um sistema 
de atendimento o qual não consegue suprir a necessidade de atendimento especificamente 
relacionada a presos deixando todo esse processo ser realizado de forma manual ou através de 
planilhas eletrônicas. Para o desenvolvimento do software foi necessária a utilização de 
Engenharia de Software, Modelagem UML, Sistema Gerenciador de Banco de Dados SQL 
Server 2008, Interface Homem Computador, ASP. Net, Linguagem de Programação C# 
mediante a utilização do Visual Studio 2010. O Liberty surgiu com o intuito de tornar preciso e 
atualizada as informações dos presos permitindo assim um acompanhamento por parte do 
defensor mais preciso, seguro e ágil. 
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Apesar dos grandes esforços por parte dos gerentes de projetos em utilizar, da melhor maneira 
possível, tempo e recursos para desenvolver um software de qualidade e que atenda às 
expectativas dos clientes; munidos de modernas técnicas e metodologias de desenvolvimento; 
ainda existe uma importante lacuna de entendimento do domínio do problema, entre o projetista 
da aplicação e o desenvolvedor de software. Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo 
detalhado da Linguagem OCL, para que se possa definir, onde, e o quão viável é sua utilização 
em projetos de desenvolvimento de sistemas. Para tanto, investiga-se a sintaxe básica da 
linguagem OCL, suas restrições, aplicações, além da implementação de um cenário prático onde 
será possível comparar o uso da linguagem OCL com outras abordagens de restrições de 
domínio. Pelo fato de seu uso ser bastante controverso, o trabalho busca elucidar, através de um 
estudo detalhado e prático, a real importância do uso da OCL na especificação de restrições de 
domínio. 
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