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A CAPOEIRA COMO FORMA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO

Elvis da Silva Gomes de Souza¹
Vander Lucas da Silva²
Silvana Diniz Gomes³

RESUMO
Atualmente o condicionamento físico vem se tornando cada vez mais importante, sendo um fator
determinante para se alcançar uma melhor aptidão física de forma geral. Em esportes de combate, como a
Capoeira, a preparação física deve ser realizada junto ao trabalho de um profissional de Educação Física,
respeitando as especificidades da modalidade. Sendo a Capoeira considerada como uma atividade física que
sempre esteve presente no Brasil, uma modalidade em que exige uma aptidão física considerável e que vem
crescendo muito nos últimos anos, esse estudo objetiva apresentar essa modalidade como forma de
condicionamento físico. Através da revisão de literatura, encontrou-se que, em virtude de suas exigências e
características, a capoeira é uma excelente forma de atividade física, condicionando de forma considerável o
praticante.
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A COMPLEXIDADE DA GESTÃO ESCOLAR NO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
EDUCATIVO
Juciana Alves de Freitas¹
Ma. Vânia de Fátima Flores Paiva²

RESUMO

Este artigo descreve a relevância da gestão escolar e suas dificuldades, tratando das responsabilidades
que um gestor possui, proporcionando mecanismos para um processo de democratização de maneira
participativa, promovendo o ensino e aprendizagem de qualidade para todos. Este trabalho objetiva tratar a
complexidade da gestão enquanto participativa e suas possibilidades efetivas no espaço educacional. Este
proposito será conseguido mediante pesquisa bibliográfica. O estudo demonstrou que a gestão da escola
contribui para o desenvolvimento e a qualidade da educação como um todo, pois, aborda a questão educacional
da atualidade. A gestão escolar baseia se em um princípio democrático, respaldado pela legislação brasileira
e que abre espaço para a comunidade participar efetivamente das tomadas de decisões em relação ao ambiente
escolar. Essa parceria comunidade, corpo docente e administrativo visa construir uma escola e um ensino de
qualidade. Entende-se que o desenvolvimento dessas ações do gestor escolar contribui plenamente na
instituição para a sua efetivação plena.
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A CONTRIBUIÇÃO DA DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS
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RESUMO

O objetivo deste estudo foi verificar se a dança é parte importante no processo de envelhecimento dos
idosos contribuindo e auxiliando na diminuição das perdas físicas, cognitivas e psicossociais. Por meio da
dança, o praticante desenvolve também seu potencial comunicativo, passando a se expressar melhor. A dança
gera um estágio de envelhecimento saudável, minimizando e ao mesmo prevenindo os efeitos da idade,
melhora a capacidade mental, a função física, conferindo saúde e bem-estar dos idosos. Após a realização
deste estudo pode-se afirmar que a dança previne os efeitos da idade, melhora a capacidade mental, a função
física, conferindo saúde e bem-estar. O presente trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica,
onde verificou-se que a dança possui um papel importante na melhoria da qualidade de vida dos idosos.
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A DANÇA COMO AUXILIAR NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO AUTISTA
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RESUMO
O autismo resulta de uma perturbação no desenvolvimento do Sistema Nervoso, de início anterior ao
nascimento, que afeta o funcionamento cerebral em diferentes áreas, sobretudo a capacidade de interação
social e a capacidade de comunicação. Essas são as áreas mais afetadas e consequentemente as pessoas com
TEA (Transtorno do Espectro do Autismo) tende a se isolarem. A dança é considerada uma aliada no
desenvolvimento motor e uma possibilidade de expressão, aprendizagem e cultura de movimento que demarca
manifestações culturais, de maneira criativa e lúdica para quem a prática. Contudo isso a dança é uma
modalidade que pode trazer vários benefícios para o TEA como aliviar tensões, angústias, frustrações,
agressividade, transmitindo a melhoria da autoafirmação, do relacionamento social e gerando, então,
segurança e autonomia. Essa pesquisa teve como objetivo apresentar a dança como auxiliar na melhoria da
qualidade de vida do indivíduo com autismo através da revisão de literatura. Encontrou-se que por se a dança
uma forma de trabalho prazerosa ela permite a quem pratica uma forma de comunicação, expressão e interação
social. Assim torna-se possível perceber em qualquer tipo de turma com pessoas com TEA melhora
significativa, tanto na socialização como na parte cognitiva e motora.
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A ESCOLA DA PONTE E A QUEBRA DO PARADIGMA EDUCACIONAL
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RESUMO

Este artigo tem como principal objetivo compreender, por meio de pesquisa bibliográfica, o paradigma
em que se insere a Escola da Ponte, bem como seus princípios, objetivos institucionais e modo de
funcionamento. O estudo se justifica na importância de buscar novas formas de educar, já que o mundo
contemporâneo está em constante processo de transformação. O trabalho inovador iniciado nos anos setenta
na Escola da Ponte, em Santo Tirso, Portugal, tem sido inspiração para muitos projetos no Brasil e no mundo.
Isto se deve ao fato de que ela demonstrou, por meio da implantação de um modelo diferenciado de educação,
uma forma de quebrar o paradigma educacional tradicional. Foi possível com esta pesquisa observar na
sociedade em geral a existência um novo paradigma, cuja origem se justifica nas descobertas científicas do
século XX. A Escola da Ponte destaca-se por formar os cidadãos ideais para viver nesta nova sociedade,
marcada pelo paradigma emergente. Por meio da aplicação de dispositivos diversos, idealizados ao longo de
muitos anos, a Ponte possibilita a vivência da democracia, a criticidade, as relações sociais, expressão,
autonomia, dentre diversas outras coisas que, na escola tradicional, pelo próprio modelo seguido, podem ficar
a desejar.
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RESUMO

Este trabalho aborda a Escoliose Tóraco- Lombar. É uma alteração postural definida como inclinação
lateral da coluna no plano frontal. Sua possível causa pode estar associada a fatores neuromusculares,
congênitos e posturais. A rotação do corpo vertebral está relacionada com a convexidade e a concavidade da
curva, assim devido à rotação e inclinação que as vertebras sofrem, os músculos da concavidade estão sempre
encurtados e os da convexidade estão sempre alongados. A maioria dos pacientes com escoliose (80-90%) são
chamados idiopáticos porque não tem uma causa definida. O tratamento da escoliose sintomática pode ser
determinado principalmente pela causa subjacente e o tratamento da escoliose idiopática é determinado pela
própria deformidade. Tal abordagem tem a finalidade de evidenciar como a Fisioterapia pode atuar de maneira
positiva nos sintomas da escoliose, minimizando os sintomas provocados pela doença, colaborando para uma
melhor qualidade de vida. Esse propósito será conseguido mediante a revisão bibliográfica nas bases de dados,
Scielo e PubMed, empregando como descritores: Fisioterapia, Qualidade de vida, Escoliose Tóraco- Lombar.
Os critérios de inclusão foram publicações que se adequassem ao tema proposto e os trabalhos científicos
publicados entre os anos de 1996 a 2012 e foram excluídas as publicações que não eram relacionadas ao
assunto. O estudo demonstrou que o diagnóstico e a intervenção fisioterapêutica de forma precoce, têm um
papel fundamental para o tratamento da escoliose, amenizando os sintomas e melhorando a qualidade de vida
do paciente.
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FISIOTERAPIA ONCOLÓGICA: uma revisão de literatura.
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RESUMO

Este trabalho é sobre a implicação fisioterapêutica nos pacientes oncológicos. Tal abordagem é
necessária pelo fato do câncer ser uma das principais causas de morte no mundo. A fisioterapia oncológica
tem o objetivo de prevenir e amenizar distúrbios causados pelo tratamento do câncer e uma das suas principais
metas é de mostrar ao paciente a necessidade de retomar suas atividades de vida diária com qualidade. Foi
realizada uma revisão bibliográfica por meio de buscas na biblioteca virtual de saúde: Scielo e BVS, serão
incluídas publicações na língua portuguesa publicados entre os anos de 2000 a 2017, serão utilizados os
descritores: Fisioterapia. Neoplasias, Dor, Assistência paliativa, oncologia.
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RESUMO

Este trabalho aborda uma ferramenta muito utilizada na manutenção industrial moderna, conhecida
como Manutenção Produtiva Total (TPM). Tal abordagem se justifica já que cada vez mais as empresas
começam a perceber que o sistema de Manutenção Corretiva é inviável. Inúmeros desperdícios, retrabalhos,
perda de tempo e de esforços humanos e prejuízos financeiros são alguns dos problemas que a utilização de
manutenção corretiva traz. Após uma análise detalhada destes fatos, as empresas perceberam que deveria
enfatizar as ações preventivas. Com esse propósito, foi desenvolvido o conceito de Manutenção Produtiva
Total, conhecida por muitos pela sigla TPM (Total Productive Maintenance). O objetivo deste estudo é
adquirir conhecimento teórico e aplicar na prática para trazer benefícios através da utilização da ferramenta.
Este intento será conseguido mediante da revisão bibliográfica juntamente com a aplicação do conhecimento
para aumentar a eficiência de uma máquina Insersora de componentes axiais, trazendo além do aumento de
eficiência, inúmeros outros benefícios para a empresa. Para monitoramento dos resultados serão utilizados
alguns indicadores de eficiência de equipamento.
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A IMPORTANCIA DA FISIOTERAPIA EM PACIENTE COM AMPUTAÇAO TRANSTIBIAL:
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Weverson Silva Rocha¹
Bruno Bonfim Foresti²

RESUMO

Este trabalho descreve a importância da fisioterapia em pacientes com amputação transtibial,
Amputação transtibial é definida como a retirada total ou parcial de um membro. Esse tipo de amputação,
apesar de acarretar transtornos físicos e psicológicos ao paciente, é considerado como sendo de bom nível
posicional, principalmente, para reabilitação e indicação de próteses. Dentre os níveis de amputação, a mais
frequente é a transtibial, definida como a retirada total ou parcial de um membro nesta região, causando
limitação funcional ao indivíduo. Estudos apontam a tendência de ocorrência de amputações devida,
principalmente às insuficiências arteriais periféricas, complicações do diabetes mellitus, infecções severas,
traumas, neoplasias e deformidades congênitas. O fisioterapeuta desempenha papel fundamental quanto à
reeducação funcional, acompanhando o paciente em todos os estágios do programa de reabilitação e muito
importante a supervisão de um fisioterapeuta logo após a amputação, muscular. O objetivo deste estudo foi
realizar uma pesquisa bibliográfica de revisão de literatura, mostrando a importância da fisioterapia após a
amputação, construção desta pesquisa foi realizada uma busca eletrônica nos bancos de dados: Scielo, sendo
aproveitados 3 artigos originais em língua portuguesa. Pode se concluir que a fisioterapia e muito importante
para o paciente amputado exercendo um papel muito importante para o paciente realizando um trabalho logo
após a amputação e até a pós protetização realizando condutas de acordo com o estágio do paciente para que
tenha uma boa qualidade de vida.

Palavras-chave: Amputação transtibial. Fisioterapia.

__________________
¹ Weverson Silva Rocha/ Graduando do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Sul de Minas UNIS/MG. E-mail:
w.s.rochaervinho@hotmail.com.br
² Bruno Bonfim Foresti/ Orientador. Fisioterapeuta. Especialista e m Docência no Ensino Superior UNIS/MG. Saúde Pública com
Ênfase em Estratégia na Saúde da Família UNIS/MG. Mestrando em Fisioterapia UNICID/SP e professor do Curso de
Fisioterapia do Centro Universitário do Sul de Minas UNIS/MG. E-mail: foresti99@yahoo.com.br

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NA REABILITAÇÃO DE INDIVÍDUOS AMPUTADOS

Helen Cristina Monteiro¹
Cíntia Aline Martins
Vaneska de Fátima Amorim Silva
Flavia Regina Ferreira Alves
Bruno Bonfim Foresti

RESUMO

Este trabalho consiste em identificar a importância da fisioterapia na reabilitação de sujeitos
amputados. O objetivo deste estudo é, portanto, apontar como a fisioterapia pode influenciar na reabilitação
de indivíduos após a amputação. Este propósito será conseguido mediante a uma revisão bibliográfica, no qual
foram selecionados os artigos envolvendo a abordagem da fisioterapia em amputados. A busca dos artigos foi
realizada nas bases de dados Scielo, Pubmed e PEDro. Os artigos foram obtidos por meio das seguintes
palavra-chave: Fisioterapia, Reabilitação e Amputados. A fisioterapia desempenha uma função essencial
quanto à reeducação funcional do paciente amputado, acompanhando em todos os estágios do programa de
reabilitação, fazendo parte de equipe multidisciplinar, supervisionando e tratando desde o estágio pré e pósoperatório, na educação de mobilidade pré e pós-protética e, se necessário, em cuidados de manutenção das
funções músculo- esquelética, com intuito de reintegrar o indivíduo amputado à sociedade, permitindo a
retomada de suas atividades de vida diárias. Diante disto, tem-se a necessidade de realizar estudos específicos
que possam contribuir para o esclarecimento da real importância da fisioterapia na amputação, possibilitando
elucidar sobre os impactos que a amputação pode ocasionar, permitindo que medidas preventivas possam ser
tomadas para a redução dos fatores de riscos que podem levar a necessidade da amputação, objetivando reduzir
o número de indivíduos amputados.
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RESUMO
Este artigo busca abordar questões referentes à importância de brincar na educação infantil, como
também busca compreender e analisar como a brincadeira pode contribuir para o desenvolvimento das crianças
nos primeiros anos escolares. É na infância que se manifesta as primeiras características de criatividade e
imaginação do indivíduo, onde ambas acontecem de forma natural e progressiva. Contudo, o ato de brincar é
por inúmeras vezes, visto como uma atividade comum, bem como uma forma de passatempo e distração. É
através do brincar que o real e a imaginação se mesclam, possibilitando a relação social com o outro através
do contato social na brincadeira. Tal pesquisa bibliográfica busca compreender e valorizar a importância do
brincar na infância, além de assimilar a necessidade da brincadeira livre para o desenvolvimento. Diante do
que foi visto, conclui-se que o brincar possibilita o desenvolvimento integral da criança, desenvolvendo
importantes valores, como também resulta positivamente na construção da aprendizagem.
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RESUMO

O reconhecimento de bactérias invasoras pelas células hospedeiras, através do processo autofágico, é
um fator chave na determinação da infecção bacteriana, Escherichia coli enteroinvasora (EIEC) possui uma
proteína, denominada IcsB, que em estudos em Shigella, é responsável pela inativação deste processo de
degradação bacteriana. Desta forma, foi proposto a investigação do processo autofágico, relacionado a icsB,
na infecção por EIEC. Observou-se que a proteína IcsB é um fator de virulência importante na camuflagem
de EIEC, pois quando pouco ou nada expresso, há um maior reconhecimento pelas células hospedeiras,
favorecendo sua menor disseminação. Isto corrobora não somente com a transcrição gênica, mas com a
importância da sequência de nucleotídeos de icsB, uma vez que a cepa de E. coli enteroinvasiva SM124/13
complementada com o icsB de Shigella se mostrou mais eficiente na disseminação dentro da célula hospedeira.
De forma interessante, IcsB apresentou um papel inédito na regulação da resposta inflamatória pelas células
humanas, pois a ausência desta proteína, na infecção por EIEC, houve um aumento na morte celular. Esses
achados indicam que EIEC é reconhecida pelo processo autofágico, porém de uma forma não canônico,
podendo ser a causa principal de sua menor disseminação intracelular, e assim tornar sua doença mais branda
quando comparada com a infecção por Shigella.
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RESUMO
Este artigo busca demonstrar “a importância do brincar na educação infantil”. Tal abordagem se impõe
visto a ação de brincar ser fundamental para o desenvolvimento das habilidades no decorrer da infância,
período este, em que a criança consegue estabelecer relações com mundo em que ela vive, interagindo com
ele e interpretando-o. O objetivo deste artigo é salientar a importância da proposta pedagógica da Educação
Infantil possibilitar experiências com o brincar em toda a primeira etapa da Educação Básica. A brincadeira é
um elemento primordial para a aprendizagem, é a partir dela que a criança estabelece os significados,
desenvolvendo o pensamento simbólico. Este propósito será conseguido através da pesquisa bibliográfica. A
brincadeira não deve ser vista somente como diversão e lazer, ela é também um rico elemento para a
construção da identidade infantil devendo ser estimulada no espaço escolar, pois a mesma proporciona ao
desenvolvimento integral da criança, da autonomia, socialização, concentração, criatividade, percepção de
regras, possibilidades de escolhas, resolução de situações problemas, imaginação, entre outros.
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RESUMO

Este trabalho tem como finalidade desenvolver um cronograma de manutenção, voltado a uma empresa
de beneficiamento de vidro, visando melhorar o controle e o planejamento do setor de manutenção. Baseado
em uma pesquisa bibliográfica, por meio de análise e levantamento de dados colhidos na empresa, com auxílio
de livros e artigos. Busca mostrar as vantagens da implementação de planejamento e controle de manutenção
(PCM), para pesquisar sobre os tipos de manutenção e analisar suas técnicas, estudar cronograma de
preventiva, criar um sistema de check-liste e um sistema de ordem de serviço, para garantir a confiabilidade e
a disponibilidade dos equipamentos, para atender o setor produtivo.

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DO COTO TRANSTIBIAL NO PRÉ E PÓS
PROTETIZAÇÃO

Leandro Erbst Azarias¹
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RESUMO
Este trabalho demonstra a importância do treinamento para com o membro amputado na fase pré e
pós-operatória. Tal abordagem se faz necessária pelo fato de apresentar medidas variadas nas circumetria do
coto proporcionando um melhor protocolo de protetização. Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada na
literatura especializada através de consulta a artigos científicos selecionados através de busca no banco de
dados do scielo e da bireme, a partir das fontes Medline e Lilacs. A pesquisa esclareceu que no período préprotetização, com o uso de enfaixamento elástico e realização de exercícios, assim como o pós-protetização,
com o treino de marcha com prótese, são capazes de alterar a circumetria do coto. Sugere-se a confecção de
uma prótese provisória até a estabilização das medidas do coto para posteriormente confeccionar a prótese
definitiva.
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A IMPORTÂNCIA DOS MÉTODOS PARA A ALFABETIZAÇÃO

Rosiane Bonifácio de Carvalho¹
Márcia Aparecida Resende²

RESUMO

O propósito desse trabalho é apresentar a importância dos métodos para a alfabetização. Tal abordagem
se faz necessária, pois nossas crianças estão com dificuldades em assimilar o processo de alfabetização e este
estudo servirá de suporte para todos os que atuam nesta área. O objetivo desta pesquisa é compreender os tipos
de métodos de alfabetização e conceituar o letramento, contribuindo com as práticas metodológicas utilizadas
pelos educadores, a fim, de diferenciar os métodos de alfabetização, facilitando assim, o processo de aquisição
da leitura e escrita. Este propósito será conseguindo mediante pesquisa bibliográfica. Foram consultadas
diversas obras publicadas dos autores, Frade (2005), Mortatti (2006), Soares (2000), entre outros, que tratam
da descrição, da história e das características dos métodos de alfabetização.

Palavras-chave: Alfabetização. Métodos. Metodologia.
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A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN: práticas pedagógicas e fetividade

Bianca Cristina Donato dos Santos¹
Ma. Maria de Fátima Monerat Cruz Chaves²

RESUMO

Este trabalho aborda a inclusão de crianças com Síndrome de Down na escola, a influência da
afetividade e as práticas pedagógicas. Tal abordagem se justifica para entender que a afetividade na relação
professor aluno é um dos importantes fatores a ser analisado pelos educadores diante de uma educação
inclusiva e de como se trabalha as práticas pedagógicas no âmbito escolar. A princípio, essas práticas parte do
conhecimento prévio do aluno para auxiliar na construção de conhecimentos, facilitando a compreensão na
comunicação com o mundo que o cerca. O objetivo desta pesquisa bibliográfica é analisar de que maneira os
alunos com Síndrome de Down são incluídos no contexto político-social, na sala de aula e como as
informações sobre a genética dessa pessoa pode facilitar ou dificultar o processo de aprendizagem. O
relacionamento afetivo estabelecido com os alunos é que irá impulsionar uma aprendizagem significativa.
Será o combustível para o desenvolvimento da aprendizagem. O contexto escolar deve ser alinhado as
possibilidades da criança, de possíveis mudanças, de limites e adaptações. Faz-se necessário muito
planejamento, preparação do professor, recursos e materiais de apoio para facilitar e promover interações que
favoreçam a aprendizagem desses alunos, para que tenham autonomia no seu dia a dia. Acredita-se que por
meio de um currículo significativo com novas ideias os educadores irão contribuir para o desenvolvimento
global desse aluno fazendo a diferença em suas vidas, permitindo que esses tenham um lugar melhor no
mundo.
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A INFLUÊNCIA DA FISIOTERAPIA NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM CÂNCER DE
MAMA: uma revisão bibliográfica

Jeane de Carvalho Gonçalves¹
Paula Kariluce de Carvalho²
Mônica Beatriz Ferreira³

RESUMO
Este trabalho analisa a influência da participação ativa da intervenção fisioterapêutica para a
reabilitação de pacientes acometidos pelo câncer de mama. Tal abordagem se faz necessária devido a
preocupante incidência de novos casos de câncer de mama no Brasil nos últimos anos, trazendo as pacientes
complicações de curto, médio e longo prazo da doença e de seus respectivos tratamentos. O propósito do
estudo é descrever os benefícios dos variados métodos e intervenções da fisioterapia para minimização,
prevenção e/ou tratamento de tais complicações que as pacientes estão sujeitas devido à doença. Este intento
será conseguido a partir de um levantamento bibliográfico realizado através de consultas ao Google acadêmico
e a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sendo selecionados artigos das bases de dados: Scielo, Medline,
Bireme, feitos entres 2000 e 2017, utilizando como palavras chaves: câncer de mama, fisioterapia e
reabilitação. O estudo busca evidenciar o fundamental papel da abordagem fisioterapêutica e visa sua
implantação durante os tratamentos das pacientes acometidas pelo câncer de mama, para que se obtenha
minimização das complicações, recuperação acelerada da funcionalidade e a melhora da qualidade de vida.
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A INFLUÊNCIA DO TRABALHO A FRIO SOBRE A LIGA DE ALUMÍNIO ALSI 11
Vinicius Silva Moura Brasil¹
Me. Fabiano Farias de Oliveira²

RESUMO

Este trabalho aborda a influência do trabalho a frio sobre a liga de alumínio AlSi11%. Tal analise é
importante uma vez que o trabalho mecânico a frio resulta em um fenômeno denominado encruamento, o
encruamento resulta na elevação de densidade de discordâncias que eleva a resistência mecânica a tração do
metal significativamente. Assim será utilizado da revisão bibliográfica e referente ao tema e do estudo de
campo através de ensaios realizados em laboratório com intuito de provocar o fenômeno de encruamento e
analisar seus efeitos, que constatam a elevação da resistência a tração e a queda do alongamento.
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A LIDERANÇA RESILIENTE COMO FERRAMENTA PARA O SUCESSO DA GESTÃO DE
PESSOAS E ORGANIZAÇÕES
Cholodovskis, Kaminsky Mello¹
Cholodovskis, Soraya Aparecida Dias²

RESUMO
Diante do mundo em constante – e rápidas – mutações, alguns novos modelos de gestão estão tomando
lugar nessa nova realidade e não poderia ser diferente no tocante a liderança. Hoje, as organizações bemsucedidas para sobreviverem necessitam de adequar e aderir ao processo de mudança cultural profunda e, isso
se consegue na busca de uma liderança eficaz, sendo esta capaz de manter suas capacidades de ação em
constante mutação. Para tanto, a liderança resiliente talvez seja a principal busca da sociedade contemporânea,
para promoção de organizações bem-sucessidas. A resiliência nos negócios ganha nova urgência nos dias de
hoje, seja pelo aumento da velocidade da mudança no ambiente de negócios, seja pelas pressões da
concorrência globalizada. As oportunidades são grandes, mas os perigos são considerados maiores ainda.
Sendo assim, a escolha do tema para este artigo se justifica, pois, sabe-se que a palavra da moda no
management internacional é resiliência. A busca de uma noção de organização resiliente, sendo esta
promovida pela liderança resiliente é extremamente importante nos dias de hoje. Este artigo teve como
objetivo geral versar sobre a liderança resiliente e, consequentemente, por objetivo específico destacar este
estilo de liderança como uma ferramenta necessária em busca do sucesso na gestão de pessoas e de
organizações no contexto em que estão inseridos, ou seja, mediante as mudanças rápidas e súbitas dos
mercados na atualidade. Adotou-se para o mesmo a metodologia de pesquisa bibliográfica, sendo esta
realizada através de uma revisão de literatura.
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A MUSCULAÇAO PARA IDOSOS

Alexsander Pereira¹
Bruna Campos²
Silvana Diniz Gomes³

RESUMO

Este trabalho trata da importância do treinamento resistido para idosos. Sabe-se que com o passar dos anos
perde-se massa óssea e isso torna a pessoa mais frágil e sujeita a quedas principalmente em idades mais
avançadas. A musculação ou treinamento ou treinamento resistido é hoje a melhor opção para a terceira idade.
Esse trabalho teve como finalidade verificar a importância do trabalho resistido na terceira idade; método de
treinamento de melhor resultado e ainda verificar a importância desse treino para evitar quedas constantes.
Usou-se a pesquisa bibliográfica e o resultado encontrado foi que a atividade física para terceira idade nos
dias atuais vem se tornando um habito bem visto pela sociedade. Nessa faixa etária, em muitos casos há uma
perda significativa da massa e força muscular esquelética assim perdendo um pouco de sua capacidade
funcional, por isso recomenda-se o treinamento resistido para manter o que se tem de funcionalidade ou até
aumentar o volume de massa e força.
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A TRANSPOSIÇÃO DO LETRAMENTO PARA PEDAGOGIA DOS MULTILETRAMENTOS:
novas metodologias para a prática pedagógica

Karoline Fátima Santos
Ma. Vânia de Fátima Flores Paiva

RESUMO

Este trabalho analisa a evolução do conceito de letramento e o relaciona com o conceito de pedagogia
dos multiletramentos. Com o objetivo de descrever sobre essa evolução e de identificar as metodologias que
mais se adequam ao contexto vivido atualmente, o artigo está estruturado de forma a apresentar estudos que
contribuem com o entendimento de conceitos importantes para a prática pedagógica voltada para a leitura e
escrita e proporciona aos docentes um esboço de como se buscar uma atuação que atenda aos desafios deste
contexto. A pesquisa se justifica por oportunizar aos docentes, sugestões para o aprimoramento das atividades
educativas, aprofundando o estudo sobre letramento e multiletramentos e sua importância para transformação
das atividades de leitura e escrita em sala de aula, apontando os novos desafios que emergem desse contexto
com o uso das metodologias ativas. Este propósito será alcançado mediante estudo bibliográfico a respeito do
tema em pesquisado. A pesquisa demonstrou se faz necessário novas metodologias para atender às demandas
do contexto atual e que as metodologias ativas, principalmente aquelas que utilizam as tecnologias digitais de
informação e comunicação são eficazes por contemplarem os textos multimodais, tão presentes na nossa
sociedade. Neste contexto, os termos letramento, multiletramentos e metodologias ativas serão estudados e
analisados, servindo como suporte teórico para a elaboração de atividades significativas em sala de aula.
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A UTILIZAÇÃO DE LIGAS NIMONIC PARA CONFECÇÃO DE PALHETAS DE TURBINAS DE
MOTORES A JATO
Liniker Lima de Araújo Corcetti¹
Alexandre Oliveira Lopes²

RESUMO

Este trabalho analisa o uso da liga Nimonic para a fabricação de palhetas de turbinas de motores a jato.
Tal abordagem se justifica por mostrar o motivo de essa liga ser escolhida, uma vez que esta trabalha em
ambientes com temperaturas acima de seu ponto de fusão. O objetivo deste trabalho é analisar as
características da liga e descobrir o motivo que a fez ser utilizada para tal aplicação. Esta tarefa será concluída
através de pesquisas em livros de teorias e: sites de fabricantes da liga, com finalidade de estudar suas
características e composição e; sites de fabricantes de turbinas para entender como e por que a liga é utilizada
para a confecção das palhetas. O estudo feito demostrou que o uso da liga Nimonic para tal finalidade se dá
pelo fato de as palhetas ser fabricada com técnicas excelentes e inovadoras que permitem a peça suportar
situações críticas no meio o qual trabalha.
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A VIVENCIA MOTORA NA PRÉ-ADOLESCENCIA COMO INSTRUMENTO PARA UMA VIDA
ADULTA COM QUALIDADE

Vinicius dos Santos Pereira¹
Maryene Aparecida Mendez Borges²
Profª. Ma. Flavia Regina Ferreira Alves³

RESUMO

Este estudo se buscou pesquisar sobre Vivência Motora na pré-adolescência como instrumento para
uma vida adulta com qualidade, aborda-se neste trabalho o prazer do aluno na realização de atividades,
tornando-se sua aplicação mais eficiente, na obtenção de resultados, possibilitando através desta prática
psicomotora, o prazer pelas atividades físicas, desde a pré-adolescência até sua vida adulta. O objetivo
principal deste trabalho em pesquisar através das bibliografias pertinentes ao tema, atividades físicas e como
o Professor de Educação Física deverá direcionar e aprimorar com observação das fases anteriores as de
movimentos especializados, a melhor locomoção, estabilização, manipulação de objetos e o desenvolvimento
corporal. Ressalta-se que o professor deverá direcionar trabalhos em equipes para os alunos e assim fazer com
que os mesmos tenham uma relação social e vivência motora, para obter maior sucesso. Será abordado também
a Qualidade de vida na pré-adolescência, em níveis de saúde e bem-estar, assim como os motivos em que
levam pré-adolescentes a não conseguirem praticar atividades físicas, e consequências da falta da mesma,
como obesidade e problemas de saúde em sua vida adulta. Este estudo descreve também como obter uma
Qualidade de vida adulta, mostrando o significado dela e a importância da prática de atividade física para uma
vida saudável com qualidade.
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ACEITABILIDADE DAS DIETAS ORAIS DE UM HOSPITAL DO SUL DE MINAS
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RESUMO

Este trabalho descreve a importância da aceitabilidade de dietas orais servidas em hospitais. Tal
abordagem é necessária, uma vez que a não aceitação alimentar pode ser causado pela mudança no hábito
alimentar devido ao período de internação, com isso o paciente pode apresentar deficiências nutricionais. O
objetivo deste estudo foi avaliar a aceitabilidade das dietas orais pelos pacientes internados no Hospital São
Francisco de Assis em Três Pontas, Minas Gerais. Para atingir o objetivo, foi realizado um estudo transversal,
no setor público do hospital São Francisco de Assis da cidade de Três pontas, Minas Gerais. Foram avaliados
26 pacientes, acima de 18 anos que consumiam alguma das dietas progressivas hospitalares (normal, branda
ou pastosa). Ainda foi questionado sobre a qualidade dos seguintes indicadores: aparência, sabor, textura,
variedade, horário, forma de distribuição, temperatura, higiene e cortesia. Também foi realizada uma
entrevista com a nutricionista do hospital responsável pela elaboração da dieta a fim de saber sobre sua atuação
frente à terapia nutricional e as dificuldades enfrentadas. Do total dos entrevistados, constatou-se que 30,8%
consideraram a refeição ótima, 57,7% consideraram boa, 7,7% regular e 3,8% ruim. Os indicadores
primordiais que mais poderiam afetar a aceitabilidade da dieta foram: cortesia, temperatura, horário, textura
sabor e higiene, considerados importantes a muito importantes. A nutricionista relatou não encontrar
dificuldades durante a implantação da terapia nutricional no hospital. Concluiu-se que as dietas hospitalares
tiveram boa aceitação e que o trabalho da nutricionista é respeitado e realizado com competência em conjunto
com a equipe do hospital.
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ACUPUNTURA E DRY NEEDLING NA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (DTM): Revisão
de Literatura
Bianca Reis Pereira¹
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Ana Paula Bacha de Oliveira

RESUMO

Este trabalho mostra a comparação nos tratamentos envolvendo acupuntura e Dry Needling disfunção
temporomandibular(DTM). A articulação temporomandibular (ATM) é a única articulação móvel do crânio.
É considerada a mais complexa do corpo humano, é a única que permite movimentos rotacionais e
translacionais. A DTM caracteriza-se por dores nas articulações temporomandibulares e nos músculos
mastigatórios, sendo a dor o sintoma mais comum e as mulheres são mais afetadas que os homens. A
acupuntura altera a circulação sanguínea e a partir da estimulação de certos pontos, pode-se alterar a dinâmica
da circulação regional proveniente de microdilatações. Outros pontos promovem o relaxamento muscular,
sanando o espasmo, diminuindo a inflamação e a dor. Agulhamento a seco é o método invasivo com utilização
de agulhas, que está cada vez mais sendo utilizado para o tratamento de pontos-gatilhos miofasciais. Tal
abordagem tem a finalidade de evidenciar a intervenção de Acupuntura e Dry Needling para tornar mínimo
os sintomas provocados pela DTM colaborando para uma melhor qualidade de vida. Esse propósito será
conseguido mediante a revisão bibliográfica nas bases de dados, Scielo e PubMed, empregando como
descritores: Fisioterapia, Dry Needling, acupuntura e DTM. Os critérios de inclusão foram publicações que se
adequassem ao tema proposto e os trabalhos científicos publicados entre os anos de 2002 a 2012 e foram
excluídas as publicações que não eram pertinentes ao assunto. O estudo demonstrou a eficácia do tratamento
com Acupuntura e Dry Needling na DTM diminuindo os sintomas e melhorando a qualidade de vida do
paciente.
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AGROTÓXICOS: riscos, sintomas e prevenções na saúde humana.
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RESUMO

As doenças transmitidas por alimentos (DTA) são causadas por agentes etiológicos, especialmente por
microrganismos, os mesmos são ingeridos através de água e alimentos contaminados. Porém é sabido que os
agrotóxicos contidos nos alimentos também podem ser causadores de DTA. Como comprovado em literaturas
bibliográficas, causam danos à saúde tanto por exposição quanto por ingestão. Vêm sido mais recorrente essas
notificações, pois em relação às doenças pertinentes a exposição de agrotóxicos, temos estudos satisfatórios
que comprovam sua maleficência, porém, quanto as doenças causadas por ingestão de alimentos altamente
contaminados, não temos dados epidemiológicos e bibliográficos suficientes, pois pouco se sabe das reações
e sintomas que a ingestão da substância causa. Sabe-se também que o Brasil é campeão em aplicação de
agrotóxicos nos alimentos, o que não é bom, já que faz mal à saúde humana. O presente trabalho tem como
objetivo orientar os usuários para a importância de escolher alimentos de fontes seguras quanto à utilização
de agrotóxicos.
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ALEITAMENTO MATERNO: Estratégias de incentivo desenvolvidas pelos enfermeiros da Atenção
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RESUMO
Este trabalho aborda a atuação dos enfermeiros da Atenção Primária na promoção do aleitamento
materno. Tal abordagem se justifica visto que o aleitamento materno reduz a morbidade e mortalidade infantil
e contribui para o crescimento e desenvolvimento saudável da criança, bem como produz efeitos benéficos
para a saúde da mãe. O objetivo deste estudo é identificar as estratégias de incentivo ao aleitamento materno
desenvolvidas pelos enfermeiros da Atenção Primária, bem como suas ações para a proteção da saúde
materno-infantil. Este intento será conseguido através da pesquisa qualitativa, descritiva e transversal
realizada por meio da utilização de um roteiro de entrevista semiestruturado aplicado aos enfermeiros atuantes
em unidades de Atenção Primária à Saúde de um município do Sul de Minas Gerais. Participaram do estudo
sete enfermeiras que se enquadraram nos critérios de inclusão da pesquisa. A pesquisa demonstrou que os
enfermeiros expressam pouco conhecimento acerca da importância do aleitamento materno e não realizam
estratégias de incentivo devido à falta de treinamento e capacitação profissional. Também foram identificados
outros fatores que dificultam a promoção do aleitamento materno, tais como a ausência das mães nas unidades
devido ao trabalho fora do lar e a falta de interesse das mães adolescentes. Diante do exposto, se ressalta a
importância do treinamento e apoio matricial aos profissionais envolvidos na assistência materno-infantil, a
fim de aprimorar o conhecimento, auxiliar no planejamento de estratégias e ações de promoção e incentivo à
amamentação, bem como garantir uma assistência integral e qualificada.
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ALFABETIZAR LETRANDO: da teoria à prática.

Mayra Aparecida Ribeiro Valério1
Márcia Aparecida Resende²
RESUMO

O objetivo deste artigo bibliográfico é compreender os métodos de alfabetização no contexto das
práticas de letramento, considerando as exigências da sociedade grafocêntrica, com a diversificação dos
gêneros textuais que circulam no cotidiano. Os resultados apontam a necessidade de revisitar os métodos de
alfabetização na perspectiva do letramento, visando o desenvolvimento de práticas contextualizadas e
significativas de uso dos textos em sala de aula, de modo que a alfabetização não se reduza a práticas
mecânicas do ensino das relações entre grafemas e fonemas. O aluno precisa compreender, dar sentido e fazer
a utilização adequada das habilidades de ler e escrever.
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ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS: moral e fantasia como construtores de uma personalidade

Ícaro de Oliveira Leite¹
Ma. Carina Adriele Duarte de Melo

RESUMO

As aventuras de Alice no país das maravilhas é uma obra muito importante na história da literatura, e,
por causa disso (mas não só por causa disso) foi escolhida para ser analisada nessa pesquisa. Esta pesquisa se
trata de uma pesquisa bibliográfica e o objetivo desta é entender como a realidade é desconstruída e
reconstruída por As aventuras de Alice no País das Maravilhas e também como a moral é desconstruída e
reconstruída no País das Maravilhas. A definição Nietzschiana de moral foi a escolhida para se trabalhar esse
assunto por se tratar de uma filosofia rica em profundidade, profundidade esse presente também em As
aventuras de Alice no País das Maravilhas. Essa pesquisa tem também por objetivo mostrar como essa moral
e realidade criadas pela literatura podem influenciar os leitores em sua formação, não só se tratando de sua
formação alfabética, mas também se tratando da sua imaginação e formação de seu caráter e moral próprios.
Teria a literatura influência na formação de nossa moral? Os resultados obtidos apontam que a literatura pode
sim ser influente em nossa formação individual e que As aventuras de Alice no País das Maravilhas nos
apresenta uma moral e realidade criadas “ao avesso”, e com essa característica peculiar vem um jeito
diferenciado de formação moral proporcionado pela obra.

Palavras-chaves: Moral. Fantasia. Verossimilhança. Mimese. Alice no País das Maravilhas.
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ANÁLISE DO MÉTODO DE SOLDAGEM DE DUPLA CAMADA PARA REFINO DE GRÃOS
SEM USO DE TRATAMENTO TÉRMICO POSTERIOR.

Marcus Vinícius Moreira ¹
Fabiano Farias de Oliveira ²

RESUMO

O uso de soldas é uma prática comum dentro do ramo da mecânica, com o intuito de unir chapas e
barras de maneira a dar utilidade a um material que falhou ou construir com as mais variadas formas. Porém,
seu uso implica em diversos efeitos no material. Um desses efeitos é a formação de martensita, um arranjo
cristalino dos aços que o deixa duro e frágil, o que pode ser inviável para a aplicado do material soldado. Para
evitar que essa estrutura se forme, sobretudo em aços com níveis de carbono acima de 0,35%, deve-se utilizar
técnicas de tratamento térmico, como pré e pós aquecimento, revenimento e alivio de tensões. Todas essas
técnicas demandam o uso de fornos específicos, o que, para peças de grandes dimensões se torna dispendioso
devido a transporte e maquinários. Para isso, estuda-se o processo de dupla camada, onde a solda, ajustada
com níveis de tensão, corrente e velocidade corretas, consegue fornecer energia suficiente ao cordão presente,
de modo que a temperatura deste influencie na zona termicamente afetada (ZTA) de maneira a diminuir a
dureza e aumentar o tamanho dos grãos, o que seria semelhante à realização de um tratamento térmico póssoldagem (TTPS).

Palavras-chave: Benefícios. Solda. Aços. Metalurgia.
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ANÁLISE DA VIABILIDADE DO USO DO ÓLEO EXTRAÍDO DA POLPA DO ABACATE PARA
OBTENÇÃO DE BIODIESEL

Eduardo Botelho da Costa¹
Walison Luís da Silva Ribeiro²
Luciene Vanessa Maia da Rocha Judice³
Gustavo Henrique Judice
Diego Henrique de Almeida

RESUMO

Devido à imensa necessidade de zelar pelo meio ambiente, buscam-se matérias primas alternativas
para obtenção de combustível que possam reduzir as emissões de poluentes e reduzir o efeito estufa. Com a
alta demanda energética de todo o mundo por novas fontes de combustível força-se o desenvolvimento de
tecnologias limpas para combater a alta taxa de poluição. A extração do óleo da polpa do abacate é uma
alternativa viável na produção de biodiesel, por se tratar de uma fruta em abundância em nosso país, o que
possibilita o crescimento do setor de biocombustíveis, pois é possível extrair 2.500L de óleo de abacate por
hectare e produzir a partir do caroço da fruta 74 L/ton do produto. Entretanto, a principal dificuldade
encontrada foi a retirada de umidade da polpa do abacate, já que ela apresenta 75% de água em sua composição
Com isso, este estudo analisa as vantagens da obtenção do óleo extraído da polpa do abacate como sendo uma
alternativa viável e de menor impacto econômico e ambiental. Tem como objetivo apresentar a viabilidade e
as possíveis vantagens do óleo extraído da polpa do abacate das espécies que possuem um teor de lipídios
acima de 18% (Anaheim, Carlsbad, Collinson, Fuerte, Glória, Hass, Itzamna, Mayapan, Ouro verde e Wagner)
para fabricação do biodiesel, apresentando ser uma alternativa renovável de energia e de menor impacto ao
meio ambiente.
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VARIAÇÃO DE FASE EM UM COMANDO DE VÁLVULAS EM UM MOTOR CICLO OTTO

Renato Augusto Marson
Thiago Luiz Nogueira Silva

RESUMO

Este trabalho demonstra uma análise da variação na fase do comando de válvulas em um motor ciclo
Otto turbo-alimentado. Tal abordagem se faz necessário para a obtenção de otimização de potência, para
atender o melhor resultado de acordo com o regime em que o motor fornecerá maior potência.). O objetivo
desta análise é obter a melhor configuração de fase para se obter potência. Esta tarefa será executada a partir
do comparativo executado em um dinamômetro de rolo do tipo inercial automotivo A análise evidenciou que
o comando com atraso de 6° de atraso em relação ao ponto simétrico proporcionou o maior pico de potência
e torque considerando a rotação em que os extremos aconteceram. O movimento das válvulas de admissão e
do pistão do motor geram ondas de pressão que se propagam ao longo dos dutos no coletor de admissão. As
ondas quando bem aproveitadas podem aumentar a potência, o torque e o rendimento volumétrico do motor.
Esta análise demonstra um experimento sobre a variação da fase de abertura e fechamento das válvulas em
um motor de ciclo Otto turbo alimentado. Através de testes em dinamômetro de rolo do tipo inercial foram
obtidos gráficos de torque e potência, que se alteravam de acordo com as variações do ajuste fixo do comando
de válvulas. Os ajustes foram realizados no intervalo entre 2 e 6 graus adiantado e atrasado em relação ao seu
ponto simétrico. A o propósito desta análise foi verificar as influências da variação de fase no torque e potência
do motor e assimilar os resultados com a base teórica que foi apresentada em sala de aula. Nos resultados foi
possível observar o aumento da velocidade do escoamento dos gases no coletor de admissão de acordo com o
aumento do torque e potência do motor, o que está relacionado com o aumento do rendimento volumétrico do
motor. Os melhores resultados, considerando o motor a 4800 rpm, foram observados com o comando de
válvulas atrasado em 6 graus, onde foram obtidos aproximadamente 304,5 kW ou 414 Cv de potência e 48
kgf.m de torque, quando comparado aos resultados com o comando de válvulas adiantado em 6 graus (sic).
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ANÁLISE DO PERFIL DE HUMOR DE JOVENS PRATICANTES DE EXERCÍCIOS
RESISTIDOS NA ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO TEODÓSIO BANDEIRA DA CIDADE DE
TRÊS PONTAS

David Moura Flora¹
Raonilson Ramos Rodrigues¹
Ione Maria Ramos de Paiva

RESUMO

O propósito desta investigação foi observar e destacar a condição dos mais diferentes perfis de humor
dos jovens do ensino médio da escola estadual Deputado Teodósio Bandeira da cidade de Três Pontas
praticantes de exercícios resistidos e comparar com aqueles que não o faziam, com o intuito de comprovar a
eficácia deste tipo de treinamento na redução de síndromes ligadas a saúde mental. Foram entrevistados 30
jovens de ambos os sexos desta escola. Estes alunos escolhidos aleatoriamente, foram divididos em 2 turmas
denominadas praticantes e não praticantes de exercícios resistidos e em seguida responderam ao questionário
que contém 24 indicadores simples de humor que são perceptíveis pelo indivíduo que está sendo avaliado.
Estes responderam como se situavam em relação a alguns sentimentos de acordo com a escala de 5 pontos (de
0 = nada a 4 = extremamente). A forma colocada na pergunta é "Como você se sente agora". O BRAMS
permite uma rápida mensuração dos estados de humor e levou cerca de cinco minutos para ser respondido.
Foi elaborada a partir daí uma estatística descritiva e análise qualitativa dos dados. A metodologia utilizada
foi uma pesquisa de campo observacional. Concluiu-se então, que os jovens praticantes de exercícios
resistidos possuem um perfil de humor mais estável e harmonioso com relação àqueles que não o praticam.
Comprovou-se também que os exercícios resistidos são uma excelente ferramenta no combate a síndromes e
transtornos ligados à saúde mental de um indivíduo.

Palavras-chaves: Perfil de humor. Exercícios resistidos.
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ANÁLISE DOS ROMANCES DE RUBEM FONSECA:
investigando a nova literatura mineira
Ricardo Bonacorci*
Carina Adriele Duarte de Melo**

RESUMO

Este trabalho de Iniciação Científica estudará, entre os meses de abril e dezembro de 2017, os romances
do escritor mineiro Rubem Fonseca, produzindo uma análise literária da qual se extrairá um perfil do autor.
Tal abordagem se justifica por três motivos essenciais: (1) A falta de pesquisas acadêmicas, principalmente
na esfera da Iniciação Científica, com foco nos escritores contemporâneos. Machado de Assis, José de
Alencar, Guimarães Rosa e Jorge Amado, por exemplo, são cânones que possuem extensos materiais para
análise. Ao mesmo tempo, há uma lacuna referente aos estudos voltados aos mais importantes autores das
últimas décadas. Apesar de muitos deles terem seus trabalhos reconhecidos como sendo de alta qualidade, eles
demoram a receber uma maior atenção dos pesquisadores universitários. João Ubaldo Ribeiro, Lygia Fagundes
Telles, Ferreira Gullar, Dalton Trevisan e Raduan Nassar são alguns nomes conhecidos e premiados da
literatura nacional, mas que ainda são pouco investigados no cenário acadêmico. (2) A escolha pelo nome de
Rubem Fonseca se justifica porque ele é o último autor mineiro vencedor do Prêmio Camões, o mais
importante da Língua Portuguesa. Ganhador no ano de 2003, Fonseca, natural de Juiz de Fora, é considerado
um dos principais escritores da sua geração. Ele conquistou também três prêmios Jabuti, o mais importante
no cenário nacional. (3) Apesar de ser um autor versátil, tendo se destacado como romancista, contista, ensaísta
e roteirista, Rubem Fonseca se notabilizou principalmente como romancista. Por isso, o foco deste estudo irá
recair sob o seu principal gênero literário. Assim, o objetivo fundamental deste trabalho acadêmico é
apresentar as características literárias que marcaram a carreira de romancista de Rubem Fonseca. Conhecer
este aspecto da sua literatura é, ao mesmo tempo, revelar uma importante vertente da moderna e bem-sucedida
literatura mineira. O questionamento central que norteará a pesquisa é: "O que há de tão peculiar nas narrativas
deste romancista para ele ter se tornado um escritor tão relevante no cenário atual da literatura brasileira?".
Este propósito será conseguido mediante pesquisa bibiográfica e estudo comparativo das obras selecionadas.
Para esta pesquisa, foram considerados como universo de análise os sete principais romances do autor:
"Agosto", de 1990, sua obra mais famosa; "O Caso Morel", de 1973, e "O Selvagem da Ópera", de 1994, dois
dos mais conhecidos romances de Fonseca; e "A Grande Arte", de 1983, "Bufo & Spallanzani", de 1986, "E
*
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do Meio do Mundo Prostituto Só Amores Guardei ao Meu Charuto", de 1997, e "Doente Molière", de 2000,
quatro livros entre os mais vendidos do romancista mineiro. A metodologia de estudo considera o método de
abordagem do tipo Hipotético-Dedutivo, o método de procedimento é o Monográfico, o tipo de pesquisa é a
Bibliográfica e as técnicas de pesquisa são a Indireta do tipo Bibliográfica e a pesquisa Direta do tipo
Documental (análise comparativa das obras). O resultado final esperado para o Projeto de Iniciação Científica
"ANÁLISE DOS ROMANCES DE RUBEM FONSECA: Investigando a nova literatura mineira" é a
construção de um panorama completo das características literárias deste autor no gênero romance.
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ANÁLISE DO TREINAMENTO MULTIFUNCIONAL NA REESTRUTURAÇÃO DO
EQUILÍBRIO DINÂMICO E ESTÁTICO EM AMPUTADO TRANSFEMURAL.

Lucas Froeseler de Lara Resende¹
Thiago Marini Emergente¹ Heitor da Silva Camilo²
Diogo Nuccini Maciente²
Flavia Regina Alves Ferreira³
lucas.froeseler1996@hotmail.com

RESUMO

A amputação é um procedimento cirúrgico que consiste na remoção parcial ou total de uma
extremidade do corpo. Sua etiologia pode apresentar inúmeras patologias de origem vascular, traumática,
neuropática, tumoral, infecciosa e congênitas sendo as patologias de origem vascular consideradas como a
principal causa para a amputação. As intervenções fisioterapêuticas desempenham um papel indispensável na
reabilitação destes pacientes, onde o início imediato dos tratamentos como treinamento funcional, recursos
cinesioterapêuticos, trabalhos de equilíbrio e técnicas de terapia manual proporcionarão melhores resultados,
favorecendo a adaptação do membro residual com a prótese envolvendo equilíbrio estático e dinâmico. O
objetivo deste trabalho foi identificar os principais recursos fisioterapêuticos utilizados na reabilitação do
paciente com amputação transfemural para a melhoria do equilíbrio global. Trata-se de um estudo de caso
realizado através de atendimentos na clínica do Centro Universitário do Sul de Minas - UNIS-MG com o apoio
do Grupo de Inclusão a Atividade Física Adaptada e Pesquisa (GIAFAP). O estudo evidenciou que as
intervenções

fisioterapêuticas

mais

empregadas

incluem

o

treinamento

cinesioterapêuticos, trabalhos de equilíbrio e técnicas de terapia manual.
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ANÁLISE ERGONÔMICA NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE LEITE EM UMA
COOPERATIVA DE LATICÍNIOS
Ana Carolina Lopes Rodrigues¹
Gustavo Garcia Ferreira Rabelo

RESUMO

Este trabalho analisa o setor de produção de leite em uma cooperativa de laticínios– localizada no sul
de Minas Gerais. Foi realizado um estudo de caso, onde busca-se avaliar ergonomicamente as atividades
desenvolvidas no setor de produção e armazenamento do leite, cujas atividades exigem esforços intensos e
repetitivos tornando-os assim vulneráveis a lesões, doenças ocupacionais, ou ainda acidentes do trabalho. O
estudo de caso será realizado, através da observação, aplicação de pesquisa e análise do ambiente de trabalho
no processo produtivo da empresa. O objetivo deste estudo é identificar fatores que desencadeiam problemas
na saúde ocupacional do trabalhador, através de entrevistas, e indicar ações que contribuam para a melhoria
do trabalho, usando princípios ergonômicos como uma forma de adequar o ambiente às necessidades dos
colaboradores. Concluiu-se que os funcionários executam suas atividades majoritariamente de pé, a maioria
dos funcionários descreveu a atividade como sendo repetitiva, e todos relatam que a consideram monótona.
Nota-se que há uma carência de ações ergonômica tanto preventivas como corretivas, bem como a
conscientização dos gestores e empregados. Finalmente, foi proposto um arranjo, com base na literatura atual,
que permita um melhor conforto para o trabalhador e, consequentemente, maior produtividade para a
organização.

Palavras-chave: Ergonomia. Laticínio. Postura de Trabalho.
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ANÁLISE REFLEXIVA DO POSICIONAMENTO DOS INTERNAUTAS A RESPEITO DAS
VARIANTES DA LÍNGUA PORTUGUESA
Caroline Melo¹
Ana Amélia Furtado de Oliveira²

RESUMO
O presente projeto de pesquisa visa analisar o posicionamento dos internautas a respeito das variantes
da língua portuguesa. Tal abordagem justifica-se diante da necessidade de se pensar a Língua como fenômeno
social e heterogêneo, além da urgência de implementar, de forma efetiva, a abordagem das variantes
linguísticas em sala de aula. Será realizada uma revisão bibliográfica sobre os fenômenos linguísticos da
variação, o processo da normatização, juntamente com os conceitos da Análise do Discurso como Instituição,
Formulação e Circulação de Sentidos, tendo como referência as pesquisas da pesquisadora Eni Orlandi. Esses
conhecimentos darão subsídios para a pesquisa exploratória a ser realizada na rede social Facebook através
da coleta e análise de comentários, postagens e discussões a respeito da língua portuguesa. Como as
manifestações nesse tipo de veículo de comunicação acontecem de forma espontânea e sem influência do
pesquisador, consideramos ideal para uma pesquisa dessa natureza. Espera-se, com este projeto, desenvolver
uma análise crítica e sólida sobre as produções de sentidos construídas através do estranhamento em relação
às variações da Língua Portuguesa. Almeja-se também, como resultado, a divulgação do trabalho a fim de
propiciar uma reflexão e conscientização de educadores, professores de língua materna e dos próprios falantes
sobre a diversidade e heterogeneidade linguística, evitando assim o preconceito linguístico.
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ANALISE VIBRACIONAL: Estudo de caso em uma indústria alimentícia

Danilo Lucas Begali Scalco¹
Jonathan Nery

RESUMO

Este trabalho aborda sobre a analise vibracional, fazendo um estudo de caso em uma indústria
alimentícia. Tal abordagem se faz necessária para estudar como a implementação de um controle preditivo
por analise vibracional pode reduzir o número de quebras não programadas de um equipamento, aumentando
assim a disponibilidade do mesmo. O objetivo deste estudo é apresentar a evolução de um equipamento a
partir da implementação do controle vibracional, apresentando os processos para sua implementação e
gerenciamento das analises, assim como apresentar os resultados obtidos com o controle vibracional. Este
propósito será conseguido através da revisão bibliográfica de ferramentas de levantamento de dados como
Diagrama de Pareto; RCFA, para saber quais equipamentos necessitam ou são viáveis para o controle
vibracional. Após o levantamento de dados citado anteriormente, partiremos para o estudo de como foi
implementado o controle vibracional nos equipamentos mais críticos. E por último, apresentar os resultados
dessa implementação.

Palavras-chave: Vibrações. Disponibilidade. Manutenção preditiva.

____________________________
¹ Cursando 9º período de engenharia mecânica no Centro Universitário do Sul de Minas – Unis-MG.
E-mail: daniloscalco@hotmail.com.

ANALISES FISIOLÓGICAS NO ORGANISMO DE CORREDORES DE MARATONA E
ULTRAMARATONA

Douglas Vitor Vilas Boas Silva¹
Me. Wagner Vinhas²

RESUMO
Maratona e ultramaratona são provas que exigem um enorme esforço do praticante. Surgiram na antiga
Grécia, onde mensageiros especialmente treinados, chamados Hemerodromoi, cobriam rotineiramente
distâncias impressionantes para os padrões atuais. Durante essas provas de endurance o corpo sofre várias
mudanças fisiológicas, onde atletas e praticantes dessa modalidade fazem utilização de estratégias nutricionais
envolvendo a ingestão de uma alimentação rica em carboidratos antes da prática de exercícios físicos para o
aumento das reservas de glicogênio, muscular e hepático. A hidratação vem a ser um dos casos importantes
durante a prova, consumir uma dieta nutricionalmente balanceada e beber quantidades adequadas de fluidos
as 24 h que antecedem o evento ou a competição, especialmente entre a última alimentação e o exercício,
durante a prova a fadiga muscular é caracterizado por micro traumas em nível de sarcômero e sarcolema
desencadeado um possível estresse mecânico, uma resposta inflamatória e estresse oxidativo, por fim fadiga
central afeta negativamente o desempenho do sujeito, e vem de uma ou mais falhas nas estruturas nervosas
que afetam a atividade física, ou seja, reproduzem o comando motor para o músculo.
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ANDADOR COM RODAS: dispositivo de apoio à mobilidade para indivíduos com restrições motoras

Francis Martins Rosa¹
Jonathan Oliveira Nery

RESUMO

Este trabalho descreve a criação de um andador com rodas para crianças com restrições motoras. A
utilização de aparelhos de assistência por pessoas com mobilidade reduzida tem aumentado conforme o passar
do tempo, e esse assunto começou a ganhar elevada proporção dentro do cenário científico e na sociedade de
uma forma geral. Muitos fatores podem ocasionar a mobilidade reduzida, como doenças genéticas, bactérias,
vírus entre outros. O andador funciona como uma excelente ferramenta para melhorar o balanço e a capacidade
de movimentação dos membros inferiores e apresenta uma grande capacidade de auxiliar na melhoria de
problemas da marcha humana. Tal abordagem se justifica com crescimento do número de indivíduos que
utilizam de dispositivos de apoio à mobilidade e com o substancial e crescente aumento da população idosa,
os andadores são uma importante ferramenta para melhorar o balanço e a capacidade de movimentação dos
membros inferiores. O objetivo desse estudo é apresentar o desenvolvimento de um andador com rodas para
indivíduos com restrições motoras que seja seguro e ao mesmo tempo tenha boa funcionalidade em seu uso.
Neste trabalho serão utilizados os métodos de análise, pesquisa e de aprimoramento para o desenvolvimento
do protótipo, assim como utilização um software para todo o desenho e testes de pontos sujeitos a falhas.
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APLICAÇÃO DO KAIZEN COMO FERRAMENTA DE MELHORIA CONTÍNUA E UM
PROCESSO DE MOLDAGEM: um estudo de caso na indústria automotiva
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RESUMO

Este trabalho aborda a APLICAÇÃO DO KAIZEN COMO FERRAMENTA DE MELHORIA
CONTÍNUA EM UM PROCESSO DE MOLDAGEM. Tal abordagem se faz necessária quando se observa
um mercado automobilístico brasileiro de extrema competitividade, e uma empresa que queira se destacar
neste ramo, precisa ser moderna e inovadora, buscando administrar seu sistema de produção de maneira
eficiente, enxuto, moderno, de alto padrão de qualidade e produtividade, saudável ao colaborador e ao meio
social/ambiental ao qual está instalada, ter custos baixos e retorno de investimentos. O objetivo deste estudo
é apresentar o desenvolvimento e aplicação de melhorias em um sistema de produção com processo de
moldagem. Este propósito será conseguido através do estudo de caso por meios de observação e levantamento
de dados, identificação de falhas, elaboração de ideias, aplicação das melhorias, coleta de resultados e
comparativo de resultados. O estudo comprovou que a aplicação da melhoria contínua neste processo foi
satisfatória, visto que houve o dobramento da eficiência produtiva, redução de custo, aumento de lucro,
melhorias ao colaborador no processo de operação, e atendimento às especificações de qualidade do produto.
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ARQUIVOS SILENCIADOS: uma análise discursiva dos relatos dos moradores da ex-colônia de
hanseníase em Três Corações
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RESUMO

Este trabalho pretende analisar traços de subjetividade que perpassam as representações envolvidas
nos dizeres de moradores com hanseníase que foram exilados na ex-colônia Santa Fé de Três Corações, MG.
Tal abordagem se justifica pelo fato de que em meados dos anos 30, Minas Gerais construiu colônias para
receber os portadores de hanseníase. Às margens da MG 862, em Três Corações foi construído um pequeno
vilarejo para receber esses enfermos que deveriam, a partir de então, viver isolados da sociedade. Assim, o
nosso objetivo geral é o de observar como os moradores se representam discursivamente ao falarem de suas
vivências. Quanto aos específicos destacamos, respectivamente: i) mapear a quantidade de moradores que
ainda vivem na ex-colônia; ii) realizar o registro o depoimento dos moradores mais antigos; iii) analisar a
ocorrência do silenciamento de vozes presentes nos dizeres desses sujeitos. Este tarefa será conseguida
mediante uma revisão bibliográfica com posterior pesquisa de campo na ex-colônia. O resultado esperado
parte da construção de uma análise discursiva dos relatos dos moradores da ex-colônia Santa Fé, que poderão
nos apontar para possíveis silenciamentos de vozes.
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AS PRINCIPAIS DOENÇAS NA CRIAÇÃO DE TILÁPIAS NO BRASIL
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RESUMO
No Brasil, como em todo o mundo, as enfermidades bacterianas são motivo de constante preocupação,
pois são responsáveis por elevadas taxas de mortalidade de peixes e quando não ocasionam mortalidade,
provocam lesões que inviabilizam sua comercialização, causando grandes prejuízos econômicos. Com o
aumento da produção de tilápias em sistemas superintensivos o número de casos de doenças bacterianas nesses
peixes vem aumentando significativamente, tais elas como, Aeromonas sp, Edwardsella sp, Flavobacterium
columnare, Francisella sp, Streptococcus spp. As bactérias estão presentes na água e na microbiota dos peixes
e desencadeiam enfermidades quando o hospedeiro se encontra debilitado em decorrência de alguns fatores.
Entre os quais, podemos ressaltar o estresse provocado por alterações na qualidade da água, associados à
elevada densidade de estocagem de peixes, favorecendo o aumento de populações bacterianas e outros agentes
patogênicos ou oportunistas. Os peixes podem ser portadores de agentes etiológicos sem apresentarem
sintomas clínicos, podendo ocorrer uma proliferação se houver alteração nas condições ambientais ou no
hospedeiro. A combinação de um agente infeccioso e o estresse provocado pelos fatores ambientais causa a
progressão da enfermidade e morte. A intensificação dos cultivos representa um dos principais fatores
estressantes para os peixes, contribuindo para a permanência e disseminação do agente no ambiente,
principalmente quando associada a variações abruptas nos parâmetros de manejo a que estão acostumadas.
Esta revisão objetivou-se em descrever sobre as principais bactérias encontradas em tilápias no Brasil,
mostrando suas principais características e estudos realizados.
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RESUMO

Este trabalho descreve a análise da dor e desconforto, energia e fadiga, sono e repouso da pessoa com
Diabetes Mellitus tipo dois. Tal abordagem se justifica devido ao DM tipo dois representar um problema de
saúde pública caracterizado por complicações agudas e crônicas e que causam alta taxa de morbimortalidade.
O objetivo deste trabalho é avaliar os aspectos físicos em pessoas com DM tipo dois. Este propósito foi
alcançado mediante pesquisa quantitativa, descritiva e de delineamento transversal, os dados foram coletados
em uma Unidade de Saúde da Família de um munícipio do Sul de Minas e analisado pelo Sistema Estatístico
SPSS. A pesquisa demonstrou que as pessoas se sentem preocupadas com a dor ou desconforto físico, porém
a dor não as impede de realizar algo, elas não se sentem cansadas facilmente e a maioria não tem dificuldade
em lidar com a dor ou desconforto. Apesar dos resultados positivos, estes se limitam a uma unidade de saúde
de saúde não podendo estender-se para outros setores. Conclui-se que por se esperar o comprometimento do
domínio físico, um grupo de convivência instituído pela Unidade de Saúde da Família é de suma importância,
visto que, ao deparar com pessoas na mesma situação é possível compartilhar sentimentos e juntos encontrar
melhores formas de enfrentamento.

Palavras-chave: Desconforto. Enfermagem. Diabetes Mellitus.

______________________________________________
¹ Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário do Sul de Minas UNIS/MG. E-mail: luciana.costa_nep@hotmail.com

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À GESTANTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE
Carolina da Silva Ferreira*
Luciana aparecida Silva Costa**
Talita Kennya Duarte***
Priscila Machado Yoshida****
Estefânia G. Garcia Félix*****
Aline Neves Oliveira******
Patrícia Alves Pereira Carneiro*******
Maria José Clapis********
Eliana Peres Rocha Carvalho Leite*********

RESUMO

Sabe-se que o cuidado pré-natal contribui para o bem-estar materno e fetal, mas, mesmo com essa
cobertura crescente, o que se vê, em geral nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, é a carência
dessa atenção. A qualificação do profissional que atua na atenção ao pré-natal deve sempre ser implementada
na perspectiva de garantir uma boa condição de saúde para o binômio mãe e filho. O presente estudo tem
como objetivo verificar as ações desenvolvidas pelos profissionais de enfermagem na assistência às gestantes
em unidades de atenção primária à saúde. É um estudo descritivo e transversal com abordagem quantitativa,
realizado em um município do Sul de Minas Gerais, que observou 134 gestantes em consulta de pré-natal pela
equipe de enfermagem. O levantamento das ações desempenhadas pelos nove profissionais ocorreu por meio
da observação sistemática e utilizou-se um instrumento que abordou as melhores evidências científicas da
prática obstétrica. A análise foi apresentada por meio de tabelas de contingência, frequência absoluta e
percentual. Esta pesquisa apontou que dentre as ações realizadas na pré-consulta a aferição da pressão arterial
foi de 97,7%. Quanto às orientações realizadas pelos profissionais sobre o aleitamento materno e teste do
pezinho constatou-se uma percentagem de 30,59% e 74,35%, respectivamente. Constatou-se que os
profissionais desenvolvem a consulta de pré-natal de forma incompleta e não sistematizada. Ressalta-se que a
educação permanente voltada para as competências essenciais em obstetrícia pode ofertar uma assistência
integral e de qualidade.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PESSOA COM ESCLEROSE MÚLTIPLA
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RESUMO

O presente estudo é um referencial bibliográfico que aborda a Esclerose Múltipla, patologia
inflamatória crônica do sistema nervoso central, caracterizada pela destruição da mielina, que ocasiona um
defeito na condução dos impulsos nervosos e condiciona o aparecimento de sintomas que acomete cerca de
2,5 milhões de pessoas no mundo. Justifica-se tal estudo perante a dificuldade da população acometida pela
doença em desenvolver uma vida saudável e normal convivendo com os sinais e sintomas impostos pela
mesma. Destaca-se como objetivos geral abordar a assistência de enfermagem à pessoa com Esclerose
Múltipla e como objetivos específicos evidenciar os mecanismos imunopatológicos e tratamento. Contudo, o
foco principal é abordar a assistência de Enfermagem frente à Esclerose Múltipla, bem como ações e
intervenções da equipe partindo de uma visão holística e humanizada para cada portador da doença. Concluise que a consulta de enfermagem traz benefícios aos pacientes e seus familiares e à comunidade, pois oferece
atendimento de qualidade e humanizado, que respeita a individualidade do paciente, na identificação de
diagnósticos e na escolha das intervenções, possibilitando a avaliação dos resultados de enfermagem, como
estratégia para o desenvolvimento da autonomia do paciente, podendo favorecer o autocuidado.
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RESUMO

Este trabalho aborda as ações do enfermeiro frente o aleitamento materno no alojamento conjunto
durante o pós-parto imediato. Uma vez que, o RN a termo apresenta certa instabilidade após o seu nascimento
podendo ocorrer mudanças comportamentais. O momento ideal para o início da amamentação e a interação
entre o binômio se encontra nos primeiros 60 minutos de vida do neonato. Tal abordagem se faz necessária,
pois uma equipe de enfermagem conhecedora destas mudanças no RN, a mesma irá: orientar, incentivar e
ajudar as puérperas facilitando o início do AM e assim subsidiando uma prevenção frente à hipoglicemia
neonatal. Para manter o RN normoglicêmico uma das principais condutas é promover uma alimentação
precoce e frequente ao seio materno. O puerpério imediato é um excelente momento para que o enfermeiro
atue com orientações precisas de forma a sanar eventuais dúvidas da mãe, as quais contribuirão na prevenção
da hipoglicemia neonatal. O objetivo desta pesquisa foi conhecer a incidência e os fatores de risco associados
à hipoglicemia neonatal em recém-nascidos a termo em uma maternidade do Sul de Minas Gerais através de
uma pesquisa de análise documental. Este estudo foi realizado através de uma pesquisa quantitativa com
análise documental em uma maternidade de um hospital do Sul de Minas Gerais. A pesquisa demonstrou no
que se refere às variáveis dos dados relacionados ao aleitamento materno dos recém-nascidos e a incidência
de hipoglicemia neonatal destaca-se que a variável início da amamentação indicou que 50% dos neonatos
foram posicionados para amamentar em tempo superior a 1 hora após o nascimento.
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ATIVIDADE FÍSICA COMO PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES
ONCOLÓGICOS
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RESUMO

O câncer é, na atualidade, a segunda maior causa de morte em nosso país, sendo classificado
em mais de 200 doenças. Embora a herança genética seja um fator de grande relevância, sedentarismo e estilo
de vida irregular têm contribuído para a incidência crescente dessa doença. Este estudo refere-se a
recomendações de exercício na prevenção, no tratamento e na reabilitação de pacientes com câncer, incluindo
aspectos nutricionais e relativos ao controle de peso. Através da revisão de literatura, encontrou-se que são
fortes as evidências da contribuição da atividade física nas diferentes fases da doença e de seu tratamento. É
durante o tratamento que a atividade parece ter maior importância, diminuindo a fadiga crônica e a caquexia,
aumentando a eficiência metabólica e energética do corpo, reduzindo assim a ação dos carcinógenos. Sendo
assim, concluiu-se que a atividade física promove o bem-estar, fortalecimento muscular, condicionamento
físico auxiliando no tratamento e na reabilitação da doença.
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ATIVIDADE FÍSICA PARA GESTANTES: riscos e recomendações
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RESUMO

A atividade física tem contribuído muito para a qualidade de vida das pessoas, porém, algumas
gestantes acreditavam que estariam impedidas de realizar exercícios durante a gravidez, o que não é verdade,
pois como será mostrado neste artigo, com autorização médica e acompanhamento de um profissional de
educação física capacitado para este tipo de público, elas podem realizar atividades físicas, a fim de ter uma
gestação mais saudável, proporcionando a si e ao bebê, saúde e qualidade de vida, além de ter uma facilitação
da realização do parto.
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RESUMO

Este trabalho aborda a atuação da equipe de enfermagem durante o período préoperatório,
considerando que as ações desenvolvidas permeiam os caminhos para a cirurgia segura. Tal abordagem se
justifica pela importância de conhecer a atuação da equipe de enfermagem no pré-operatório, visto que a
eficácia desses procedimentos reduz os riscos de complicações cirúrgicas e a ocorrência de possíveis erros
humanos ou eventos adversos. O objetivo deste estudo é analisar o conhecimento da equipe de enfermagem
quanto às ações necessárias no período pré-operatório e sua contribuição para a redução de complicações no
intra e pós-operatório. Este propósito será conseguido através da pesquisa qualitativa, descritiva e transversal
realizada por meio da utilização de um roteiro de entrevista semiestruturado aplicado aos enfermeiros e
técnicos de enfermagem atuantes em um setor de clínica cirúrgica de um hospital geral do Sul de Minas Gerais.
A pesquisa demonstrou que a equipe de enfermagem possui conhecimento acerca da importância do préoperatório para uma cirurgia segura, porém não o realiza de maneira efetiva devido à alta demanda de cirurgias
diárias, bem como ao processo de trabalho tecnicista. Foram identificados outros fatores que dificultam a
assistência ao paciente cirúrgico, tais como a falta de comunicação entre a equipe e a quantidade reduzida de
funcionários no setor. Sendo assim, se ressalta a importância da educação permanente no treinamento da
equipe e a utilização de um protocolo de segurança cirúrgica a fim de evitar a ocorrência de complicações e
eventos adversos, além de proporcionar uma assistência segura, eficiente e humanizada.
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RESUMO

Este trabalho aborda a atuação da fisioterapia em pacientes amputados transfemorais. Tal abordagem
se faz necessária, pois este procedimento leva a uma série de alterações funcionais na biomecânica corporal,
o paciente que vive com a perda de um membro a nível transfemoral, enfrenta diversos desafios, tais como:
as exigências para aumentar a energia, problemas de equilíbrio e estabilidade. O propósito deste estudo é
mostrar a importância da atuação da fisioterapia precoce no paciente com amputação transfemoral unilateral
e os benefícios que o tratamento pode proporcionar a esse paciente tanto no pós-operatório quanto no momento
da protetização. Este intento será conseguido mediante revisão bibliográfica através das bases de pesquisa
Scielo, Pubmed e Bireme. A pesquisa demonstrou que o paciente amputado tem à sua frente uma grande
mudança ao seu estilo de vida, além de incertezas quanto às suas capacidades e que se submetem a quatro
fases de ajustamento, que são: impacto, isolamento, reconhecimento e reconstrução. Por isso, tornar-se
fundamental a integração da equipe multidisciplinar no tratamento dos pacientes amputados para identificar,
em tempo, qualquer sinal que possa comprometer o resultado do processo de reabilitação e para que o
fisioterapeuta responsável possa desenvolver programas de alongamento, transferências de peso, equilíbrio e
coordenação, que proporcionam ao paciente maior habilidade na realização de todas as atividades possíveis e
uma deambulação independente.
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON: Revisão de
literatura
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RESUMO

Este trabalho descreve a atuação da fisioterapia em pacientes com doença de Parkinson (DP), na qual
foi descrita por James Parkinson em 1817 com o nome de ¨Paralisia agitante¨, sendo uma doença degenerativa
e progressiva do sistema nervoso central, caracterizada por alterações motoras. Tal abordagem se faz
necessária para demonstrar que com a evolução da doença, a coordenação motora do paciente fica
comprometida fazendo com que haja uma diminuição das atividades diárias, uma atrofia muscular e um
aumento da rigidez. Segundo Bottino (2005), a manutenção da atividade física e reeducação postural são os
principais focos da atuação fisioterapêutica no tratamento de DP, nos quais visam uma maior flexibilidade e
manutenção da atividade muscular. O objetivo deste estudo foi realizar uma pesquisa bibliográfica de revisão
de literatura, mostrando a importância da atividade física na doença de Parkinson. Para construção desta
pesquisa foi realizada uma busca eletrônica nos bancos de dados: Scielo e Lilacs, sendo aproveitados 4 artigos
originais em língua portuguesa. Com isso pode-se concluir que é fundamental o bom conhecimento da
fisiopatologia, dos sinais e sintomas da doença, pois o seu diagnóstico é praticamente clínico e quando precoce
pode retardar a perda neuronal e funcional. Os programas de tratamento são baseados nestas informações, e
com isso são desenvolvidos com intuito de minimizar limitações decorrentes da progressão da doença,
contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida.
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RESUMO
Este trabalho trata de uma revisão literária sobre a avaliação da estabilidade de tronco e pelve através
da aplicação de testes clínicos. O termo “estabilidade” deve-se à habilidade em controlar o movimento das
estruturas passivas e ativas região lombo-pélvica. Tal proposta se faz necessária ao considerar que avaliar
clinicamente a respectiva ação durante testes que desafiem o sistema musculoesquelético pode ser útil para
identificar pacientes que requerem reabilitação, assim como monitorar o progresso do protocolo de tratamento
aplicado. No entanto, a literatura reporta controvérsias a respeito da confiabilidade dos diversos testes clínicos
aplicados neste contexto. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo investigar a confiabilidade dos testes
clínicos aplicados na avaliação da estabilidade de tronco e pelve. Foram realizadas buscas de estudos em
bibliotecas virtuais e base de dados da saúde como: Bireme, SciELO, Pubmed e Google Scholar; além de
acervo de dissertações e teses. Foram adotados como critérios de inclusão estudos experimentais, assim como
revisão de literatura; publicados entre os anos de 2007 à 2017; com população adulta e de ambos os sexos. Os
termos utilizados como descritores foram: Teste. Estabilidade lombo-pélvica. Confiabilidade. Como
conclusão, o estudo demonstrou que o teste da ponte com extensão unilateral do joelho avalia de forma
fidedigna a estabilidade de tronco e pelve em uma tarefa de maior demanda. O referido teste apresenta índice
de confiabilidade substancial, sem a presença de erro sistemático e aleatório, sendo classificado como uma
ferramenta clínica simples para avaliar a estabilidade lombo-pélvica.
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RESUMO

Este trabalho demonstra a avaliação da funcionalidade de idosos do projeto Unis Sênior verificando a
incapacidade de idosos da comunidade em realizar tarefas instrumentais. As atividades instrumentais de vida
diária ( AIVDs) são as relacionadas com atividades de cuidado com a casa, familiares dependentes e
administração do ambiente (limpar a casa, cuidar da roupa, da comida, usar equipamentos domésticos, fazer
compras, usar transporte pessoal ou público, controlar a própria medicação e finanças). Objetivo: investigar
a funcionalidade de 48 alunos matriculados no Projeto US através da escala de BOMFAQ. Trata se de uma
pesquisa transversal, descritiva realizada em abril de 2017. O instrumento utilizado e auto avaliativo contendo
15 perguntas sendo que oito são direcionadas a avaliação de AIVDs). Resultado: 91,66% dos idosos eram do
sexo feminino, com média de idade de 61,2(dp=5,7) anos, casados (n:28) e com média de estudos de 10,5
anos. Quanto a AIVD a maior prevalecia de dificuldade foi subir lance de escada e limpar a casa (25%) e,
cortar as unhas dos pés (22,9%). Considerações: Embora idosos da comunidade aparentam não ter
comprometimento em sua funcionalidade, a atual pesquisa aponta a importância em investigar idosos
saudáveis quanto a sua capacidade funcional afim de amenizar o processo senescente, fortalecendo propostas
tipo as do Projeto unis Sênior e o papel da Fisioterapia.
Palavras-chave: Avaliação. Funcionalidade. Idosos da Comunidade.
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AVALIAÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM ALUNOS DA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE UMA ESCOLHA PÚBLICA DE VARGINHA, MG
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RESUMO

Este trabalho avalia a insegurança alimentar e nutricional em alunos da Educação de Jovens e Adultos
(EJA) de uma escola pública de Varginha, MG. Tal abordagem se faz necessária, pois a fome, a obesidade,
doenças associadas à má alimentação, a produção predatória de alimentos em relação ao meio ambiente e os
preços abusivos são condições de insegurança alimentar e nutricional. O objetivo deste estudo é determinar o
grau de insegurança alimentar e nutricional em alunos da EJA de uma escola pública de Varginha, MG. Este
propósito será conseguido através de uma pesquisa de campo realizada em uma escola pública de Varginha,
Minas Gerais, com alunos da EJA cursando o Ensino Médio, com turmas compostas por 82 estudantes no
total, com idade entre 18 e 64 anos. A pesquisa demonstrou a prevalência de insegurança alimentar leve e da
classe social C entre os alunos da EJA. Concluiu-se dessa forma que a situação de insegurança alimentar é
predominante na população estudada, assim como a baixa renda domiciliar, fatores ligados a vulnerabilidade
social.
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RESUMO
Este trabalho trata da avaliação da qualidade de vida em pacientes amputados de membros inferiores
sob programa de reabilitação. Tal fato por si só, constitui um importante problema de saúde pública,
considerando a devastadora alteração motora a que estes pacientes são submetidos, quando associada à
significativa incapacidade de locomoção e dependência funcional que a maioria adquire. O propósito deste
estudo é realizar uma revisão bibliográfica sobre a importância da avaliação da qualidade de vida dos pacientes
submetidos à amputação de membros inferiores, e que aderiram a um programa de reabilitação. Este propósito
será conseguido através da revisão bibliográfica em bibliotecas virtuais e base de dados da saúde como:
Bireme, SciELO, Pubmed e Google Scholar. Esta revisão bibliográfica foi realizada no mês de abril de 2015,
com o emprego dos seguintes descritores: Amputação; Fisioterapia e Qualidade de vida. Foram selecionadas
dez publicações do período entre os anos de 2005 até 2014. O presente trabalho evidenciou os benefícios da
atuação de uma equipe multiprofissional em programas de reabilitação para pacientes amputados de membros
inferiores, avaliando-se a variável qualidade de vida. Isto se justifica pelo fato de que tal modelo de abordagem
favorece o conhecimento do perfil epidemiológico dos pacientes, assim como a prevalência das doenças
associadas, sem deixar de considerar a particularidade de cada indivíduo, a fim de direcionar a elaboração do
tratamento às necessidades particulares de cada indivíduo, auxiliando na conquista de uma melhor qualidade
de vida destes.
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RESUMO
Este trabalho trata de uma revisão literária sobre a avaliação da qualidade de vida em pacientes
amputados de membros inferiores sob programa de reabilitação. Tal abordagem se faz necessária ao considerar
que a maioria dos casos de amputações de membros inferiores apresenta relevante impacto socioeconômico,
frente à perda da capacidade laborativa e de socialização dos indivíduos, com consequente repercussão
negativa na qualidade de vida destes. Tal fato por si só, constitui um importante problema de saúde pública,
considerando a devastadora alteração motora a que estes pacientes são submetidos, quando associada à
significativa incapacidade de locomoção e dependência funcional que a maioria está sujeita. Sendo assim, este
trabalho tem como objetivo destacar a importância da avaliação da qualidade de vida dos pacientes submetidos
à amputação de membros inferiores, e que aderiram a um programa de reabilitação. Foram realizadas buscas
de estudos em bibliotecas virtuais e base de dados da saúde como: Bireme, SciELO, Pubmed e Google Scholar,
além de acervos online, livros, teses e dissertações; entre os anos 2013 à 2017; com população adulta e de
ambos os sexos. Os termos utilizados como descritores foram: amputação de membros inferiores. Qualidade
de vida. Reabilitação. O presente trabalho evidenciou os benefícios da atuação de uma equipe
multiprofissional na avaliação da variável qualidade de vida da respectiva população. Tal abordagem direciona
a elaboração de novas ações educativas e práticas de atenção à saúde em todos os níveis de atenção, a fim de
favorecer a melhora da qualidade de vida destes indivíduos.
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AVALIAÇÃO DE CONFIABILIDADE DE SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA VIA
SIMULAÇÃO MONTE CARLO E ENUMERAÇÃO A ESPAÇO DE ESTADOS
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RESUMO
Até a década de 1940 os problemas físicos eram classificados em duas categorias: problemas de caráter
teórico e experimental (SADIKU, 2009). Com o advento da era computacional, uma terceira categoria foi
introduzida como uma ferramenta adicional a fim de ampliar as possibilidades de resolução de tais desafios:
O Método Monte Carlo (MMC). A partir de sua particularidade, a simulação computacional oferece liberdade
e flexibilidade para variações e ajustes de parâmetros, além de eliminar os riscos iminentes durante a execução
destes, pois os mesmos são desnecessários. Assim, dentre os segmentos da Engenharia que utilizam
modelagem computacional, a Engenharia Elétrica é uma das principais áreas de atuação que utilizam a
simulação como ferramenta que permite avaliar a confiabilidade e a fidedignidade dos resultados obtidos,
aplicando algoritmos específicos para resolução de determinados casos, como por exemplo, a resolução de
problemas eletromagnéticos de grande complexidade. Para tanto, este artigo possui como norte demonstrar
estudos comparativos e avaliar os resultados oriundos de simulações computacionais via SCILAB®. Tais
dados serão extraídos a partir da aplicação de algoritmos matemáticos embasados nos seguintes métodos, que
adequadamente exemplificam a aplicação de simulação computacional: SMC Sequencial, SMC NãoSequencial e Enumeração de Estados. Os estudos serão realizados em sistemas elétricos de potência teste,
existentes na literatura. Os resultados obtidos devem satisfazer quais métodos computacionais fornecem
melhor relação entre a agilidade na execução dos cálculos e sua respectiva confiabilidade ou precisão.
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RESUMO

Este trabalho aborda o desconhecimento em nutrição pelos idosos, população crescente no mundo,
representando cerca de 10% da população e pode chegar a 20% em 2050. Tal abordagem é devida ao fato de
que os indivíduos nessa faixa etária necessitam mais dos serviços de saúde, sendo essencial a promoção da
qualidade de vida. As intervenções educativas podem colaborar de forma positiva para um envelhecimento
saudável, promovendo conhecimento, convívio social e a troca de experiências. O objetivo deste estudo foi
avaliar o conhecimento relacionado à nutrição e a eficácia das estratégias de educação nutricional aplicadas
em idosos. Este propósito foi atingido da seguinte maneira: população constituída de 18 participantes com
idade igual ou superior a 60 anos, frequentadoras do Projeto Unis Sênior desenvolvido pelo Centro
Universitário do Sul de Minas. O estudo teve delineamento de comparação do conhecimento nutricional por
meio da aplicação da escala de conhecimento nutricional antes e após intervenções educativas baseadas em
atividades sobre alimentação, nutrição e saúde. De acordo com as variáveis analisadas, no período préintervenção os alunos obtiveram uma pontuação média de 7,77 ± 1,98 pontos (variando de 4,0 a 12,0 pontos)
e no pós-teste a média foi de 9,44 ± 1,16 pontos (variando de 8,0 a 12,0 pontos) (p < 0,01). As intervenções
mostraram-se eficazes contribuindo para aumento do conhecimento sobre nutrição e saúde, mostrando que
podem proporcionar autonomia, auxiliando os idosos na tomada de decisões relacionadas à saúde e
alimentação.
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AVALIAÇÃO DO EQUILIBRIO ESTÁTICO EM INDIVIDUOS AMPUTADOS DE MEMBROS
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RESUMO

Este trabalho demonstra a avaliação do equilíbrio estático em indivíduos amputados de membros
inferiores. Tal abordagem se faz necessária para a comprovação do quanto à fisioterapia é indispensável. O
propósito deste estudo é demonstrar o quanto o equilíbrio estático é prejudicado quando há uma amputação
em membros inferiores. Este intento será conseguido mediante revisão bibliográfica, realizada através das
bases de pesquisa, Scielo, Pubmed e Bireme. O estudo demonstrou que pacientes amputados de membros
inferiores podem apresentar alterações da postura correta do tronco, alterando seu centro gravitacional e, por
conseguinte, o equilíbrio estático, demonstrou ainda que em pacientes amputados transtibiais existe uma
significativa oscilação para o lado preservado, ou seja, o lado contralateral a amputação. Autores afirmam em
relados essa experiência, amputados quando adotam posição estática tendem a ter desequilíbrio para o lado de
maior massa, ou seja, o lado não amputado. Os resultados demonstrados são significativos, porém é necessária
uma avaliação detalhada e um plano de tratamento fisioterapêutico abordando posicionamento corporal e
propriocepção, dando mais experiência ao paciente amputado e ainda evidencia-se a necessidade de mais
pesquisa para que se possa adequar um tratamento correto e especifico para cada indivíduo.
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AVALIAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS HEPATITES VIRAIS NOS MUNICÍPIOS
JURISDICIONADOS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE/VARGINHA NO
PERÍODO DE 2011 A 2016.

Paula Fernanda Pereira¹
Giulia Maria de Alencar Castro Bani²

RESUMO
O trabalho descreve o perfil epidemiológico das Hepatites Virais B e C nos municípios jurisdicionados
à Superintendência Regional de Saúde de Varginha (SRS/VGA/MG) no período de 2011 a 2016. Tal
abordagem se justifica devido à elevada estimativa de indivíduos portadores do vírus B e C no Brasil e no
mundo configurando assim um grave problema de Saúde Pública. O objetivo do presente trabalho é comparar
e identificar os casos confirmados de hepatite B e C notificados no banco de dados SINAN de 2011 a 2016.
Trata-se estudo retrospectivo e descritivo, com interpelação quantitativa dos dados a utilizando o programa
GraphPad Prism® e analisados em forma de tabelas e gráficos com auxílio do programa Excel 2010. Foram
observados 66 casos confirmados de Hepatite B e 302 de Hepatite C, havendo predominância do sexo
feminino nos casos de Hepatite B e do sexo masculino na Hepatite C, este último com significância estatística.
Dos casos confirmados para ambas Hepatites, a faixa etária mais frequente foi de 30 a 39 anos e de 40 a 59
anos para ambas hepatites (p<0,01).

Dentre os mecanismos de transmissão do vírus B foram

predominantemente por via sexual (p<0,01), enquanto que o vírus C foi por uso de drogas injetáveis (p<0,01),
seguido de transfusional e sexual. A prevalência das Hepatites nos Municípios da SRS/VGA/MG foi
semelhante aos dados do Ministério da Saúde, o que requer uma atenção especial nos mecanismos de
transmissão, uma vez que estes estão relacionados com um úmero considerados de morte anualmente no país.
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AVALIAÇÃO SENSITIVA, EQUÍLIBRIO E RISCOS DE QUEDAS EM DIABÉTICOS.

Lívia Maria Ribeiro Rosário*
Fernanda de Oliveira Yamane**
RESUMO

Entre as complicações deixadas pelo Diabetes Mellitus (DM), destaca-se a Neuropatia Diabética (ND),
patologia que afeta o Sistema Nervoso Periférico e se manifesta sob diversas formas clínicas e subclínicas.
Calcula-se que aproximadamente 50% dos indivíduos com DM apresentarão algum tipo de ND. Assim, a ND
é a complicação crônica mais frequente do diabetes e a primeira causa de amputação não traumática de
membros inferiores em adultos. A avaliação da sensibilidade, equilíbrio e riscos de quedas no diabético são
simples, de baixo custo e confiáveis, pois, os resultados dessas avaliações guiam as intervenções específicas
para cada indivíduo, os cuidados preventivos e a reabilitação variável importantes na realização das diretrizes
de uma assistência à saúde integral do diabético. O objetivo deste estudo é avaliar a associação entre as
alterações sensitivas, o comprometimento do equilíbrio e os riscos de quedas em diabéticos. Serão
selecionados 25 indivíduos diabéticos de ambos os gêneros em seguimento no Programa de Educação e
Controle do Diabetes (PECD) do município de Varginha/MG. Todos os pacientes serão submetidos à
avaliação da sensibilidade utilizando os monofilamentos de nylon tipo Semmes-Weinstein (SORRI Bauru®),
além disso, serão avaliados por meio da escala de Berg e o teste Time Up and Go. Após a aplicação de escalas
padronizadas será possível diferir os comprometimentos sensitivos ocasionados pela ND tanto em diabéticos
do tipo 1 quanto do tipo 2, com isso, analisar qual tipo está mais susceptível às alterações da sensibilidade, do
equilíbrio e riscos de quedas.
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BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO
Leonardo Correa de Amorim1
Samuel Tempesta Santana2
Silvana Diniz Gomes3

RESUMO
Com o processo de envelhecimento ocorrem modificações fisiológicas na função neuromusculoesquelética. Associadas a doenças crônico-degenerativas, altamente prevalentes nos idosos, essas
modificações poderão levar a déficits de equilíbrio e alterações na marcha que predispõem à ocorrência de
quedas, ocasionando graves consequências sobre o desempenho funcional e na realização de atividades de
vida diária (AVDs). A atividade física é um importante meio de prevenção e promoção da saúde dos idosos
através de seus inúmeros benefícios. O presente artigo teve por objetivo abordar aspectos do processo de
envelhecimento: sua epidemiologia, os benefícios e a importância da atividade física para alcançar qualidade
de vida na terceira, através da revisão de literatura. Encontrou-se que a atividade física pode retardar o
processo de envelhecimento físico e ainda contribuir de forma consistente para a melhora da qualidade de vida
durante esse mesmo processo.
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BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA PARA INDIVÍDUOS HIPERTENSOS

Iury Oliveira Bessa*
Alan Peloso Figueiredo

RESUMO

Este trabalho aborda os efeitos da atividade física na hipertensão. Tal abordagem se justifica por a
hipertensão ter grande impacto negativo na população mundial, e grande parte da população não adere a
nenhum tratamento. O objetivo deste estudo foi buscar quais atividades físicas trazem benefícios no combate
à hipertensão. Este propósito foi conseguido a partir de seleção e documentação de bibliografia já publicada
sobre o tema. O estudo demonstrou que tanto atividades de caráter aeróbio quanto resistido causam efeito
hipotensor, contudo atividades aeróbias trazem melhores benefícios no sentido de amenizar os efeitos da
hipertensão.
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BENEFÍCIOS DA TOXINA BOTULÍNICA TIPO A NO TRATAMENTO DA ESPASTICIDADE
EM PACIENTES ACOMETIDOS POR AVE: revisão de literatura

Jeane de Carvalho Gonçalves ¹
Juliano Vilela Dande

RESUMO

Este trabalho demonstra os benefícios da Toxina Botulínica tipo A, em pacientes acometidos por AVE,
no tratamento da espasticidade. Tal abordagem é devida ao fato que espasticidade é uma exacerbação da
contração muscular, e cerca de 40% dos pacientes que sofreram um AVE evoluirão para o mesmo. O objetivo
deste trabalho é analisar os efeitos da toxina botulínica tipo A na diminuição da espasticidade de pacientes
acometidos por AVE. Este propósito será conseguido mediante a uma pesquisa por meio do site de busca
Google Acadêmico, através de artigos das bases de dado Scielo, Repositório Institucional PUCRS, Revista da
brasileira de Medicina, Revista Neurociências e Bireme. Os estudos foram feitos entre os anos de 2000 e 2016
no qual foram utilizadas as palavras chave: Toxina Botulínica tipo A, Fisioterapia, Espasticidade, Acidente
Vascular Encefálico, Tratamento e reabilitação. A pesquisa evidenciou que o tratamento com a toxina
botulínica é considerado um tratamento bastante positivo, porém devido sua duração limitada, é de grande
importância à repetição das aplicações para que os efeitos sejam preservados. Notou-se essencial a associação
da Toxina botulínica com a fisioterapia para que se tenha um maior desempenho funcional, proporcionando
mais independência e qualidade de vida aos pacientes.

Palavras-chave: Toxina Botulínica tipo A. Fisioterapia. Espasticidade. Acidente Vascular Encefálico.
Tratamento.
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BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO DO AÇO MICROLIGADO AO NIÓBIO EM RELAÇÃO AO
AÇO CONVENCIONAL

Luís Celestino Cruz Vicentini*
Fabiano Farias de Oliveira

RESUMO

Este trabalho aborda os benefícios da utilização do aço micro ligado ao nióbio em relação ao aço
convencional. Tal abordagem se justifica pois há possibilidade de conseguir maior benefício de custo ao
utilizar um aço micro ligado ao nióbio se comparado utilizado convencionalmente. O objetivo deste trabalho
é demonstrar que ao se utilizar o aço ASTM A572 Gr 50 em estruturas metálicas é possível se obter uma maior
redução de custo se comparado ao aço ASTM A36. Esta tarefa será conseguida a partir de comparativo
demonstrando as características desses dois aços, o custo geral de sua produção e partir daí, será feito um
projeto simples de estrutura metálica e comparando os benefícios de se utilizar um aço em relação ao outro.
A análise demonstrou que ao utilizar o aço micro ligado ao nióbio (ASTM A572 Gr50) é possível se ter uma
redução de custos desde a sua produção até projeto final se comparado ao aço ASTM A36. Isso pois, ao se
utilizar o aço ASTM A36 na estrutura é necessário um maior volume de produção, pois se comparado a
utilização do aço ASTM A572 Gr 50, a dimensão que deverá ser utilizada para se atingir a resistência
necessária é maior do que a do aço ASTM A572 Gr 50. E fazendo uma produção maior deste aço passa a
trazer maior custo de tempo, energia elétrica, aumento na emissão de gás carbônico fazendo que seja uma
produção mais prejudicial como um todo.
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BENEFÍCIOS DO MÉTODO PILATES NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES AMPUTADOS:
revisão bibliográfica

Vaneska de Fátima Amorim Silva*
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RESUMO

Este trabalho analisa benefícios do Método Pilates na reabilitação de pacientes amputados. Tal
abordagem se faz necessária para observar o Método Pilates na promoção de melhorias da funcionalidade e
qualidade de vida em pacientes amputados. Existem vários métodos de exercícios físicos voltados para a
manutenção, ampliação e reabilitação da condição física. Sendo assim esse método surge neste contexto
visando melhorar a amplitude de movimento geral do corpo, junto ao fortalecimento do centro de força,
melhora da postura e coordenação da respiração devido aos movimentos realizados. A finalidade deste estudo
é descrever os efeitos que a técnica de Pilates proporciona na postura de pacientes amputados, assim como as
repercussões na capacidade funcional e qualidade de vida. Este propósito será conseguido através da revisão
bibliográfica descritiva e analítica, realizado por meio de pesquisa em artigos indexados nas bases científicas:
Scielo, PEDro, Lilacs e Pubmed entre os anos 2013 a 2017, pelos descritores: amputação, método pilates,
funcionalidade. O estudo demonstrou que no método pilates, a prática dos exercícios é feita com a utilização
de dicas verbais em associação de imagens que auxiliam a consciência e movimento correto, deste modo, o
estímulo proprioceptivo constante associado aos seus princípios induz a manutenção do equilíbrio. Diante
disto, tem-se a necessidade de realizar estudos específicos que possam contribuir para o desenvolvimento de
novas técnicas e opções de tratamento, bem como transmitir aos indivíduos portadores de deficiências
instruções adequadas para se tornar-se o mais independe possível e obter satisfação em relação à vida.
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BENEFÍCIOS E IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO PARA ALUNOS EM TRATAMENTO
OU PÓS-TRATAMENTO ONCOLÓGICO

Heldrick Filipe Oliveira ¹
Hyara Resende ²
Silvana Diniz Gomes ³

RESUMO

O câncer é uma doença que se manifesta a cada dia em um número maior de pessoas, tendo suas causas
tanto em fatores intrínsecos como extrínsecos. Seu tratamento é constituído de drásticas intervenções que
possuem diversos efeitos colaterais. Todo o estresse e desconforto dessa doença e seu tratamento acarretam
na diminuição dos níveis de atividade física. Em contrapartida inúmeros estudos demonstram ser de
fundamental importância manter-se ativo nas diferentes fases da doença. Levando em consideração essa
afirmação este artigo buscou esclarecer dúvidas quanto à prescrição e o tipo de exercícios a serem oferecidos
a alunos em tratamento ou pós tratamentos oncológicos. Usou-se como metodologia a revisão de bibliografia
e o resultado encontrado foi que mesmo não sendo uma opção aceita devido ao nível de debilidade física dos
alunos oncológicos, os exercícios físicos e suas diversas modalidades são seguros e pode ser de fundamental
importância para a recuperação dos mesmos, podendo ser utilizado antes, durante e após o tratamento do
câncer. Encontrouse também que a atividade física pode se apresentar como uma intervenção não
farmacológica com maior eficácia contra a fadiga.
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BIODEGRADAÇÃO DO HERBICIDA ATRAZINA PELO COGUMELO PLEUROTUS
OSTREATUS INCQS 40310: uma alternativa “verde”

Aline Ramalho Brandão Novaes1,2
Patrícia Maia Pereira1,2
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Manuela da Silva4
Viridiana Santana Ferreira-Leitão1,2

RESUMO

O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Dentre eles, destaca-se a atrazina, um
herbicida amplamente utilizado em culturas de relevância econômica para a região sul de Minas Gerais. Após
sua aplicação nos solos, a atrazina pode atingir os corpos d'água e causar danos à saúde humana. Assim, o
objetivo do presente trabalho foi avaliar a capacidade de degradação da atrazina pelo cogumelo Pleurotus
ostreatus INCQS 40310, fungo com capacidade de degradação de xenobióticos conhecida, bem como avaliar
as enzimas envolvidas neste processo. Foram obtidos 90% de degradação de atrazina após 10 dias de cultivo
P. ostreatus INCQS 40310 em meio de cultura acrescido de atrazina (10 mg/L). Para a verificação da
participação de enzimas intracelulares no processo, foram realizados ensaios de degradação in vivo (resting
cells), e in vitro (fração microssomal fúngica). Em ambos foram observados fortes indícios da participação de
enzimas intracelulares, particularmente das enzimas do complexo citocromo P450. Adicionalmente, foram
realizados ensaios de atividades enzimáticas, bem como ensaios para a verificação e identificação
(espectrometria de massas) das enzimas extracelulares potencialmente envolvidas no processo de degradação.
Foram detectadas as enzimas extracelulares glioxal oxidase, peroxidase e esterase no secretado fúngico, após
seu cultivo com a atrazina. Portanto, os resultados do presente trabalho mostram não apenas o alto potencial
da utilização de P. ostreatus INCQS 40310 na degradação da atrazina, como também as possíveis enzimas
envolvidas neste processo. Estes resultados podem dar suporte à futura aplicação deste cogumelo de maneira
segura no tratamento de águas contaminadas.
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BULLYING: uma realidade escolar

Vanice Aparecida de Mesquita
Ma. Márcia Aparecida Resende

RESUMO

A presente pesquisa analisa o bullying na realidade escolar. Tem como objetivo esclarecer o atual fato
vivenciado na sociedade e de possibilitar a compreensão e o esclarecimento do que é o bullying no ambiente
escolar. A partir destas análises verifica-se a necessidade de desenvolvimento de ações e prevenção, pois se
observa que não há métodos diagnósticos prontos e o que se pode utilizar nas escolas, são projetos com ações
preventivas que visam à conversão de ambientes violentos em espaços de convivência amigável. O bullying
sempre existiu na sociedade, mas só hoje é amplamente discutido na mídia e vem despertando um interesse
crescente no meio acadêmico. Muitos professores, pais e sociedade não conseguem identificar no seu dia a
dia o bullying, e com isso, quem sofre são as vítimas e também os agressores que não conseguem identificar
o risco desta violência para seu futuro. O bullying é disseminado por todas as classes sociais, em escolas
públicas e privadas, podendo se manifestar verbalmente, fisicamente, psicologicamente e de forma
diferenciada entre gêneros.
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DO SURTO DE CAXUMBA NO MUNICÍPIO DE
VARGINHA EM 2016.

Ana Flávia Silva. Letícia Aparecida Lopes*.
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RESUMO

Algumas regiões do Brasil apresentaram, nos últimos anos, um aumento significativo dos casos de
caxumba. Vários fatores têm sido atribuídos para a manutenção da transmissão como os mecanismos de
adaptação do vírus, as coberturas vacinais heterogêneas e as falhas vacinais primárias e secundárias. O
objetivo do estudo é descrever as características epidemiológicas dos casos de caxumba ocorridos no
município de Varginha. Trata-se de estudo quantitativo, descritivo, cuja fonte dos dados foi o sistema de
informação de agravo de notificações. Foram utilizadas as variáveis: faixa etária, sexo e mês de ocorrência. O
período de avaliação foi o ano de 2016, por ter ocorrido um surto pelo agravo. Foram notificados163 casos da
doença, dispersos por todo o município. A faixa etária de maior incidência foi a de 15 a 19 anos (488/10.000
habitantes), seguida da faixa etária de 20 a 29 anos (179/100.000 habitantes). Sexo feminino 52,8% dos casos
e maior incidência (127/100.000 habitantes). O período de maior ocorrência foi entre os meses de junho a
setembro com 64,4% das notificações, embora houvesse ocorrência em todos os meses do ano. As
características epidemiológicas do surto de caxumba ocorrido no município de Varginha corroboram com o
sucedido no cenário brasileiro. A ocorrência de surtos que acometem principalmente adolescentes e adultos
jovens, bem como a necessidade de correção das falhas vacinais nesta faixa etária, culminou na
disponibilização, por parte do Ministério da Saúde, de duas doses de vacina tríplice viral para a faixa etária de
20 a 29 anos.
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CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DE PRODUTORES DE HORTALIÇAS PROVENIENTES DA
AGRICULTURA FAMILIAR EM VARGINHA - MG

Giovana do Carmo Pereira ¹
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RESUMO

No meio rural, a agricultura familiar é uma atividade que fortalece o desenvolvimento regional e
distribui melhor a renda. Ainda, é responsável por uma parte significativa da produção nacional, respeitam
mais o meio ambiente e principalmente, potencializam a economia nos municípios onde vivem. O objetivo
deste trabalho será caracterizar o perfil de produtores de hortaliças provenientes da agricultura familiar no
munícipio de Varginha – MG. Este propósito será alcançado a partir de uma pesquisa de campo realizado um
levantamento e coleta de dados junto aos produtores que comercializam os alimentos em feiras livres e
mercados da cidade. Com os resultados obtidos será possível mostrar os perfis dos produtores de hortaliças da
região de Varginha – MG, bem como as características de seus produtos produzidos, e são dados que poderão
servir de base de estudos para outros discentes e ainda como fonte de informação para a comunidade em geral.
.
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CLIOESE: um projeto de prestabilidade à comunidade docente na área das Ciências Humanas

Cristina Maia *

RESUMO

Este trabalho descreve o projeto Oficina Didática de Ciências Humanas, o qual criou uma plataforma
colaborativa – ClioESE – que se assumiu como um instrumento destinado à criação de redes de interação entre
profissionais da Educação Básica, que permitisse a partilha de experiências e a promoção de uma praxis socioconstrutivista no domínio das Ciências Humanas. Tal abordagem justifica-se pela análise/diagnóstico do
panorama educativo/escolar português de onde sobressaem a perceção de problemáticas pedagógico-didáticas
que suscitam a necessidade de contributos para a otimização dessas práticas, numa perspectiva de trabalho
colaborativo entre professores que potencie o desenvolvimento de abordagens pedagógico-didáticas que aliem
a transmissão de conhecimento (saber) ao desenvolvimento de capacidades e procedimentos (saber fazer) e
de atitudes e valores (saber ser/saber estar) na área do ensino e da aprendizagem das Ciências Humanas,
aliando assim as dimensões histórica, geográfica, antropológica e etnográfica. O propósito deste trabalho é a
de saber se uma plataforma colaborativa deste tipo pode criar redes de interação, contribuindo para boas
práticas pedagógicas nas Ciências Humanas. Este intento foi conseguido mediante a revisão bibliográfica que
levou à apropriação do conceito de Comunidade Virtual de Prática como estratégia (El-Hani & Greca, 2011)
e das Teorias do Conectivismo (ou conhecimento distribuído) de Siemens (2004) e Downes (2005), tudo isto
desenvolvido através da aplicação da metodologia de investigação-ação. O estudo evidenciou a valorização
do ClioESE por parte dos professores, visto como uma mais-valia profissional e didática, apresentando
recursos com qualidade e pertinência didáticas para serem utilizados em aula. No entanto, verificou-se a falta
de uma cultura de partilha – de conhecimentos, recursos, projetos coletivos ou individuais, atividades – na
profissão docente no contexto português; a ausência de hábitos de trabalho em ambientes cooperativos, em
tempo real de conexão ou através de contributos inseridos em plataformas ativas, como é o caso do ClioESE.
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COBERTURA VACINAL CONTRA FEBRE AMARELA EM UMA REGIÃO ADMINISTRATIVA
DE SAÚDE DE MINAS GERAIS ANTES E APÓS A IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO
SURTO DE 2017.
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RESUMO
Em janeiro de 2017 foram notificados casos humanos e óbitos de febre amarela em Minas Gerais, o
que ocasionou grande mobilização das autoridades sanitárias no sentido de conter o surto, bem como da
população que, por sua vez, também se mobilizou em busca da vacina, forma mais eficaz de prevenção da
doença. O objetivo deste estudo é descrever a cobertura vacinal para febre amarela em uma região
administrativa de saúde do sul de Minas Gerais, antes e após o surto registrado do estado. Trata-se de estudo
quantitativo, descritivo, cuja fonte dos dados foi o sistema de informação do programa nacional de
imunizações. Os dados são apresentados segundo municípios que, por sua vez foram classificados de acordo
com três categorias referentes à ausência, suspeita ou presença da circulação viral O período avaliado foi 2007
a 2016 e janeiro a março de 2017. De forma global, verificou-se aumento na cobertura vacinal na região,
passando de 46,4% para 74,7%. Nos municípios com ausência de circulação viral a cobertura ampliou 19,9%,
já aqueles com suspeita 26,2% e onde confirmou-se a presença do vírus 38,9%. Observou-se aumento das
coberturas mesmo nos municípios onde não houve suspeita de circulação viral e que não foram alvo de ações
prioritárias. Apesar de não atingir ainda a cobertura ideal, a ampliação da vacinação garantiu, até o momento,
a não ocorrência de casos humanos suspeitos de febre Amarela nesta região.
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COMPARAÇÃO DE RESULTADOS ENTRE TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA
INTENSIDADE COM AERÓBIO CONTÍNUO DE MODERADA INTENSIDADE
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RESUMO

O treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) é composto por estímulos de alta, máxima ou
supramáxima intensidade. Já o treinamento de método contínuo, os exercícios são executados
sequencialmente, sem que haja um intervalo entre um exercício e outro. O objetivo do presente estudo é
comparar, através da revisão de literatura, o treinamento intervalado de alta intensidade com o treinamento
aeróbico contínuo, mostrando seus níveis de eficiência em relação ao emagrecimento. Estudos demonstraram
que 15 mulheres eutróficas sedentárias não obtiveram resultados significativos ao longo de 15 semanas de
intervenção semelhante ao dos adolescentes obesos quando no aeróbio contínuo, enquanto o grupo da
intervenção do HIIT obteve resultados expressivos em relação a redução da massa corporal e percentual de
gordura no final de 15 semanas. A partir das análises de vários estudos em conjunto é possível afirmar que o
treinamento de HIIT é mais eficaz no combate à obesidade, pois promove maior perda de gordura corporal,
preservando e até aumentando a massa muscular, fatores esses inexistentes quase sempre nos aeróbios
contínuos.
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CONTRIBUIÇÃO DOS FATORES NÃO LOCAIS RELACIONADOS ÀS ARTICULAÇÕES DO
QUADRIL E DO PÉ NA MANIFESTAÇÃO DA TENDINOPATIA PATELAR (TP) EM ATLETAS
SALTADORES: revisão sistematizada
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RESUMO

Este trabalho trata de uma revisão literária sobre a contribuição dos fatores não locais relacionados às
articulações do quadril e do pé na manifestação da TP em atletas saltadores. Tal proposta se faz necessária ao
considerar que fatores locais relacionados à articulação do joelho são os mais comumente investigados na
literatura. Por outro lado, existem evidências da contribuição de fatores não locais na manifestação da TP.
Este trabalho tem como objetivo investigar a contribuição dos fatores não locais relacionados às articulações
do quadril e do tornozelo na manifestação da TP em atletas saltadores. Foram realizadas buscas de estudos em
bases de dados como: Bireme, SciELO, Pubmed e Google Scholar; além de acervo de dissertações. Foram
adotados como critérios de inclusão estudos experimentais, assim como revisão de literatura; publicados entre
os anos de 2010 à 2017; com população adulta, ambos os sexos e praticante de esporte com salto vertical. Os
termos utilizados como descritores foram: tendão patelar, salto vertical, lesão. O presente trabalho evidenciou
que o tendão patelar será sobrecarregado se houver a redução na geração e/ou transmissão de energia mecânica
ao longo da cadeia cinética. Tal condição é justificada pela presença de alterações dos parâmetros relacionados
às articulações do quadril e tornozelo, tais como: rotação medial do fêmur, diminuição da força dos abdutores
e rotadores laterais do quadril e restrição na amplitude de dorsiflexão. Tais alterações têm sido apontadas
como elementos que podem alterar o padrão correto do gesto esportivo, com consequente aumento do risco
de manifestação da TP.
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CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) NO ENSINO REGULAR
ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO FÍSICA
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RESUMO

Este trabalho aborda-se Crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) no Ensino Regular
Através da Educação Física. Tal abordagem se justifica pela necessidade de inclusão de crianças com TEA
inseridas no ensino regular, através da Educação Física e para que no processo de desenvolvimento na sua
adolescência e na idade adulta, não estejam à margem da sociedade pela falta de integração por ser uma pessoa
com TEA. Partindo deste pressuposto esta pesquisa além de se justificar pela necessidade de estudos referentes
ao atendimento de crianças com TEA no ensino regular, se justifica também pelo interesse de maiores
estudos/pesquisas sobre o tema. A finalidade deste estudo é descrever que para a inclusão de crianças com
TEA no Ensino Regular aconteça, se necessitam de professores capacitados para o atendimento de crianças
com TEA (Autismo), através de um espaço adequado e com aulas Educação Física, para o desenvolvimento
de sua motricidade, assim como sua relação social. Este propósito será conseguido através da revisão
bibliográfica onde o método utilizado foi o hipotético dedutivo. A pesquisa bibliográfica foi realizada através
da busca de documentação disponível nas bases científicas disponíveis para o acesso na internet e livros
referentes ao tema. O estudo demonstrou que a Educação Física tem um papel de grande relevância para a
inclusão dos alunos com TEA no ensino regular, já que visa melhorar sua coordenação motora e
principalmente para sua evolução tanto motora, quanto na socialização dos alunos, podendo assim amenizar
déficits possivelmente apresentados pelo isolamento, o qual a criança com TEA pode ter sofrido.

Palavras-chave: TEA. Autismo. Educação Física. Ensino Regular.

DANÇA EM CADEIRA DE RODAS: Inclusão e Integração da pessoa com deficiência Física, através
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RESUMO

Este trabalho aborda a integração e a inclusão de pessoas com deficiência através da dança. Tal
abordagem se faz necessária para o desenvolvimento social e motor dessas pessoas, e demonstrar que são
capazes de atingir grandes performances. A finalidade deste estudo é mostrar que através da expressão
corporal a pessoa com deficiência física pode sim interar-se com a sociedade e compartilhar de seu espaço.
Este propósito será conseguido mediante a pesquisa bibliográfica. O estudo evidenciou que a dança abrange
o desenvolvimento físico, motor e social respeitando a individualidade biológica, sendo assim considerada
uma atividade completa. Perante os movimentos realizados, a pessoa é capaz de conhecer e descobrir novas
reações comportamentais, corrigir transtornos emotivos, atualizar suas necessidades interiorizadas e
comunicar-se com o mundo exterior. A cadeira de rodas traz uma marca cultural de deficiente físico e a dança
muda esse conceito visual. A dança inclusiva gera uma reavaliação de valores para a sociedade diante a
deficiência. Considera-se que a pratica oferece benefícios físicos psicológicos e sociais possibilitando que o
deficiente possa ampliar sua vivencias e experiências sendo um transformador na vida dessas pessoas.
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RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de identificar como o sujeito professor influencia na formação cidadã do
aluno e por meio do desenvolvimento de quais ações que essa influência se efetiva. Tal abordagem se dá pela
necessidade de identificar as práticas docentes das professoras entrevistadas, caracterizando-as como um fator
de influência na vida de seus alunos. Dependendo da prática adotada elas podem excluir ou integrar alunos
em um sistema educativo motivando-os a continuar seu percurso educacional. Para alcançar o objetivo
proposto nesse trabalho foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 02 professoras do Ensino
Fundamental de uma escola privada da Cidade de Varginha, no Sul de Minas, bem como revisão bibliográfica
da temática estudada e análise dos enunciados das entrevistas realizadas com o intuito de subsidiar a análise
dos resultados encontrados. A pesquisa evidenciou que o professor influencia na formação cidadã do aluno e
é por meio do desenvolvimento de ações de eliminação de intolerância, racismo e situações vexatórias que
essa influência se efetiva.
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DESENVOLVIMENTO DE UMA SERPENTINA PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA: utilizando
perdas de calor de um fogão a gás
Marcos de Sousa Rodrigues*
Luís Carlos Vieira Guedes

RESUMO

Este trabalho descreve o desenvolvimento de uma serpentina para aquecimento de água utilizando
perdas de calor de um fogão a gás. Tal abordagem se justifica pelo fato de que o chuveiro elétrico tem um
consumo de energia que representa em média 30% do valor da conta de luz em uma residência, e com os
valores expressivos cobrados pelas companhias fornecedoras de eletricidade, buscar uma alternativa para que
esses valores sejam reduzidos é de suma importância. O desenvolvimento desde dispositivo trará benefícios
não só na parte financeira com uma economia bem significativa, mas também no cunho social e ambiental,
pois nos últimos anos o país vem enfrentando dificuldades para fornecer energia elétrica devido aos longos
períodos de seca. O objetivo deste trabalho é apresentar um protótipo que faça uma troca de calor eficiente, e
seja capaz de absorver ao máximo as perdas de calor do fogão e perder o mínimo de temperatura possível para
o ambiente, contando com isolantes térmicos eficazes nas tubulações de cobre, e também com auxilio de
sensores e válvulas solenoides para auxiliar no controle de fluxo do fluido, resultando uma quantidade de água
aquecida suficiente para pelo menos um banho. Este propósito será conseguido mediante pesquisa. Para o
desenvolvimento do trabalho, em um primeiro momento, foi pensado em se utilizar como tipo de pesquisa, a
pesquisa exploratória. Como é um produto que envolve inovação, foi feito um levantamento bibliográfico,
para definir quais formas de transferências de calor se encaixam neste caso e definir a melhor maneira de criar
e desenvolver o protótipo. Em um segundo momento, foi pensada a utilização de dois tipos de fonte de
pesquisa, pesquisas primárias e secundárias. Como pesquisa primária criação de um questionário para ser
distribuído para as donas de casa, e elas preencheriam com dados que demonstrariam a frequência o tempo
em que o fogão é utilizado, onde estes dados vão servir para calcular a quantidade média de água que pode
ser aquecida em um dia normal de uso. Como fontes secundárias para o desenvolvimento deste trabalho, foram
utilizados livros para auxiliar no desenvolvimento do referencial teórico. A análise dos resultados do trabalho
será feita de maneira em que, através de dados de temperatura, capacidade de aquecimento da serpentina,
capacidade conservação do reservatório, e também os gastos totais do projeto, se chegue a uma conclusão
final. Onde vai ser constatada a viabilidade ou inviabilidade de construção do projeto.
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RESUMO

O presente trabalho trata de uma revisão bibliográfica sobre o diagnóstico diferencial nos casos de
disfunções lombo-pélvica com sintomatologia de dor lombar e ciatalgia. Tal abordagem se justifica pelo fato
de que disfunções lombo-pélvica apresentam semelhanças quanto à sintomatologia, sendo a dor lombar a
principal, associada ou não à ciatalgia. No entanto, a literatura reporta dificuldades quanto à prática do
diagnóstico diferencial relacionadas à respectiva queixa. Dentre os vários fatores, pode-se mencionar a
inexistência de uma fidedigna correlação entre os achados clínicos e os de imagem. Sendo assim, este trabalho
tem como objetivo diagnosticar e diferenciar os diversos tipos de dor lombar, associada ou não à ciatalgia;
além de discutir a ação dos fatores predisponentes intrínsecos e extrínsecos na manifestação da respectiva
queixa. Foram realizadas buscas de estudos em bases de dados SciELO,PEDro e Google Acadêmico; além de
acervos online. Como critérios de inclusão foram adotados estudos experimentais, assim como revisão de
literatura; publicados entre os anos de 2010 à 2017; com população adulta e de ambos os sexos. Os termos
utilizados como descritores foram: Dor lombar. Ciatalgia. Diagnóstico. Como conclusão, a literatura reporta
um embasamento esclarecedor e fidedigno sobre o diagnóstico diferencial entre três principais disfunções
lombo-pélvica com sintomatologia de dor lombar e ciatalgia, sendo estas: Síndrome do piriforme;
Lombociatalgia e Lombalgia. No entanto, cabe ressaltar que por apresentar sintomatologia semelhante, é
necessário realizar uma anamnese detalhada, associado ao exame físico criterioso, em conjunto com a
interpretação de exames complementares, resultando em um diagnóstico preciso.
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RESUMO

O glúten uma proteína amorfa composta pela mistura de cadeias protéicas longas de gliadina e
glutenina. Ele é obtido através da mistura destas proteínas que são encontradas naturalmente na semente de
muitos cereais. Existem, dois tipos de problemas mais comuns relacionados ao glúten, a doença celíaca e a
sensibilidade ao glúten. Os portadores da chamada doença celíaca criam anticorpos contra essa proteína já a
sensibilidade ao glúten, é caracterizada por uma reação inflamatória. As vendas de produtos sem glúten vêm
crescendo em torno de 30% ao ano e a principal razão para usar produtos sem glúten é a premissa de que eles
são mais saudáveis em relação às suas contrapartes convencionais e facilitam o processo de emagrecimento.
Foi feita uma pesquisa de campo em uma academia, para verificar o conhecimento das pessoas em relação ao
glúten e qual sua função no organismo, com os objetivos de mostrar os danos que uma dieta restrita, sem
motivos, pode trazer para o organismo. Percebeu – se que, muitas pessoas optam por uma dieta sem glúten,
pensando ser o meu mais saudável para a perda de peso e melhor qualidade de vida.
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DOENÇA DE PARKINSON: equilíbrio, instabilidade e reestruturação postural, em prol da condição
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RESUMO

Este trabalho analisa a doença de Parkinson levando em tonta: equilíbrio, instabilidade e reestruturação
postural, em prol da condição motora. Tal abordagem se justifica pela necessidade do ganho no equilíbrio, da
instabilidade e reestruturação postural, em prol de pacientes com Parkinson, pois os mesmos possuem
dificuldade em executarem à marcha, em realizarem praxia fina e global, assim como grande Diminuição na
Amplitude de Movimento (ADM). O objetivo deste projeto é avaliar os aspectos cognitivos e motores do
individuo com diagnóstico de Doença de Parkinson por meio de treinamento de respiração, fortalecimento
muscular, mobilidade articular, propriocepção e a psicomotricidade visando à melhora das atividades
funcionais do cotidiano. Este propósito será conseguido através do estudo de caso. A amostra constituirá de 3
(três) pessoas com diagnóstico clínico da Doença de Parkinson, em seguimento no Grupo de Inclusão a
Atividade Física Adaptada e Pesquisa (GIAFAP), no campus II, do Centro Universitário do Sul de Minas UNIS/MG. A pesquisa espera-se melhora do equilíbrio, da percepção corporal, a diminuição das limitações
funcionais e das complicações, bem como a promoção das atividades de vida diária, participação e
independência. Afinal, como é uma doença progressiva, as intervenções não devem ser em curto prazo, mas
se tornar rotineiro. A importância da fisioterapia se deve para prevenir a atrofia muscular e a fraqueza.
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ECODUCHA: Promovendo economia de água de maneira inovadora
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RESUMO

Este trabalho trata do desenvolvimento de um dispositivo capaz de promover a diminuição do
desperdício de água em um sistema de aquecimento solar. Tal abordagem se justifica, quando se propõe a
análise da relação consumo consciente/desperdício de água, visto que é crescente a preocupação de se investir
em produtos ecologicamente corretos. Com tal dispositivo associado aos sistemas de aquecedores solares
existentes, litros de água serão economizados. O objetivo deste estudo é desenvolver um dispositivo capaz de
reduzir o desperdício de água fria, enquanto está estiver na tubulação de água quente do sistema de
aquecimento solar, propiciando um novo ciclo funcionamento para as duchas. Este intento será conseguido
mediante a revisões bibliográficas, associadas ao conhecimento do funcionamento de válvulas termostáticas,
gerando a produção de um protótipo de uma válvula termostática alterada para funcionar com início de
abertura à 30º C e término de abertura à 40º C, integradas à um sistema de retorno de água. O estudo
comprovou que o protótipo funcionou da maneira esperada e uma quantidade considerável de água foi
deslocada para o retorno, o que prova que com esse sistema em uso pode-se diminuir o consumo de água e
evitar assim o desperdício. Com a implementação desse sistema, inova se o sistema de aquecimento solar,
tornando, mais racional a utilização de recursos hídricos.
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ECONOMIZADOR A BASE DE ENERGIA SOLAR PARA AUMENTAR A EFICIENCIA EM
CALDEIRAS

Atila Ribeiro Júnior ¹
Deborah Reis Alvarenga

RESUMO

Este trabalho analisa a economia de combustível para uma caldeira que gera 10.000 Kg/h de vapor,
utilizando a energia solar. A caldeira estudada é do tipo fogo-tubular, produzida na região do sul de minas,
muito utilizada em indústrias para diversas finalidades. Tal abordagem se faz necessária devido ao alto
consumo de combustível pelas caldeiras e consequente a alta emissão de gases poluentes na atmosfera. O
objetivo deste trabalho é utilizar um economizador a base de energia solar para pré aquecer a água da caldeira,
reduzindo o consumo de combustível e a poluição gerada pelas queima dos combustíveis na caldeira. A
metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica abordando o gasto energético em uma caldeira, fazendo o
estudo de caso desta caldeira e analisando o quanto ela gastara com o uso de painéis solares descrevendo assim
o gasto com e sem os painéis, e também a quantidade de painéis solares que serão utilizados para esta pesquisa.
Com este trabalho pretende-se demonstrar a viabilidade e aplicabilidade de painéis solares para utilização em
pré-aquecimento de água em caldeiras, aumentando a eficiência do sistema.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: legislação, características e obstáculos

Micaela Nogueira da Silva*
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RESUMO

A Constituição Federal garante as pessoas com necessidades especiais o direito à educação como
qualquer outro, e de qualidade, no ensino regular em instituições públicas de ensino, junto a leis e decretos
que tem por finalidade garantir que se cumpra o que se fala. Porém, não há como incluir crianças com
necessidades especiais no ensino regular sem apoio especializado que ofereça aos professores orientação e
assistência, um meio físico escolar adequado e sem despertar a atenção dos pais para o problema. O presente
trabalho tem por objetivo refletir sobre o histórico legislativo ligado a educação inclusiva, o que é inclusão,
como fica os pais, a escola e os professores frente ao assunto. Bem como traçar possíveis obstáculos que cada
parte integrante pode enfrentar. Este trabalho foi desenvolvido mediante pesquisas bibliográficas, em livros,
internet, arquivos periódicos. A partir deles pode-se concluir que apesar de no decorrer de alguns anos, ter-se
notado um fortalecimento no processo de inclusão, tanto por parte das leis, políticas e afins, como também na
parte prática, forma como se desenvolve a inclusão materialmente falando, ainda há muito a se evoluir, e muito
a se aprender, com eles e para eles.
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EDUCAÇÃO INDÍGENA: identidade étnica e cultural
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RESUMO

Este artigo trata da Educação Indígena, da identidade étnica, legislação e das propostas curriculares.
Tal abordagem se justifica pelo motivo de que, nos dias atuais, acontece um novo momento para a educação
indígena. Ela deixa de ser imposta como condição necessária à “civilização” do indígena e sua aculturação
pela etnia branca, e passa a ser voltada aos interesses dos próprios índios, ao respeito à sua identidade e modo
de vida, em contrapartida ao etnocentrismo da etnia branca. As propostas curriculares buscam garantir esse
respeito à identidade e à cultura através da educação escolar, conforme dispõe a Constituição Federal (1988)
e regulamenta as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena, abarcando ampla
legislação correlata e atendendo ao caráter mandatório dos princípios do respeito às especificidades, à cultura,
ao bilinguismo e ao modo holístico de conhecimento indígena, em sua relação com a natureza e com a etnia
branca, mediante o contato e assimilação inevitáveis. O objetivo desse trabalho é analisar as propostas
curriculares para a educação indígena e a adequação à sua cultura, respeitando suas especificidades, de modo
a garantir a preservação de sua identidade. Este estudo evidenciou que, ao longo do tempo, o indígena foi
submetido à hegemonia da etnia branca que o obrigou a transformar sua identidade, mas sempre persistindo
como índio e que a legislação pertinente e as propostas curriculares para a educação indígena no presente
momento, têm por fundamento uma educação voltada aos seus interesses, o respeito à sua cultura e modo de
viver, cujo fundamento é uma escola não para os índios, mas uma escola dos índios, onde a sociedade civil e
os agentes governamentais atuam como colaboradores destas propostas.
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EFEITO DA CORRENTE MICROGALVÂNICA E ULTRASSOM NO TRATAMENTO DE
ESTRIAS ATRÓFICAS
Layser Correa Andrade*, Ana Rita VasconcelosPereira,
Roberta Martins, Monique Marcelino Machado,
Tatiana Souza Caliare
Rosangela Zampero

RESUMO

A estria é definida como uma atrofia tegumentar adquirida, primeiro surgindo de cor avermelhada e
alguns meses depois adquirem cor esbranquiçada. A junção da corrente microgalvânica com a agressão da
agulha leva a uma resposta inflamatória local imediata no trajeto da estria. O presente estudo tem como
objetivo comparar a eficácia do aparelho STRIAT (IBRAMED) associado a um aparelho de ULTRASSOM
(IBRAMED) de 3MHz. A metodologia consistiu em um estudo de caso, sendo um estudo experimental, com
duas voluntárias do sexo feminino com idade de 22 e 27 anos, cor da pele morena clara, sedentária, sem
históricos de problemas cardíacos e fazendo uso de anticoncepcional oral. Para coleta de dados foi utilizada
uma ficha de avaliação, uma máquina fotográfica. A evolução do processo cicatricial envolve uma série de
eventos que representam uma tentativa de restabelecer a estrutura anatômica e a função normal da região
afetada. Neste fenômeno, vários fatores sistêmicos e locais estão envolvidos e o desequilíbrio ou ausência de
elementos, principalmente a formação de colágeno, podem comprometer o resultado final da regeneração. É
importante ressaltar, que o uso do aparelho de ultrassom induz mudanças fisiológicas como ativação de
fibroblasto, colágeno e diminuição de células inflamatórias por aceleração do metabolismo celular, auxiliando
num processo regenerativo mais rápido. Através da análise dos resultados obtidos, com a pesquisa, pode-se
concluir que o aparelho Striat e o ultrassom 3MHz, utilizado como recurso de tratamento da estria foi eficaz
durante as 04 sessões.
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EFEITO DE UM PROTOCOLO BASEADO NO METODO PILATES SOBRE O EQUILIBRIO E
RISCO DE QUEDAS DE IDOSOS: estudo aleatorizado controlado

Laís Leite Ferreira*
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RESUMO

O processo de envelhecimento pode ser entendido como um processo dinâmico e progressivo e que
afeta as capacidades do funcionamento do corpo humano. Dentre os distúrbios, o equilíbrio corporal,
proporcionam grandes impacto na autonomia social, reduzindo as atividades de vida diária, predispondo a
quedas e fraturas, trazendo imobilidade corporal e medo de cair ao idoso. Dentre as propostas de intervenção
surge o Método Pilates (MP) com o intuito de trabalhar a melhora da força muscular, flexibilidade, postura e
habilidades motoras do sujeito. Portanto, o objetivo deste estudo é verificar a eficácia de exercícios baseados
no método Pilates sobre idosos da comunidade com déficit no equilíbrio funcional. Trata-se de um estudo
experimental, prospectivo, controlado e aleatorizado. Participarão da investigação 30 idosos com 60 anos,
distribuídos em dois grupos – experimental (GE) com n = 15 e controle (GC) n= 15, que já participaram de
uma investigação anterior e que apresentaram quedas ou risco para quedas, inclusive os que relataram quase
quedas. No Pré experimento (Grupo Experimental/GE e Grupo Controle/GC): acontecerá em uma semana
anterior ao início da intervenção. Todos os participantes serão submetidos aos questionários de perguntas
especificas para o estudo e ao teste de especifico para risco de quedas – TUGT, Alcance Funcional e o FESI-BRASIL. No Experimento: caracterizado pelas sessões do protocolo de exercícios baseados no método
Pilates realizada apenas com o GE. E no Pós-experimento: realizado com os GE, onde serão submetidos ao
teste especifico novamente. Os sujeitos do GC aguardarão o termino do período da intervenção.
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EFEITOS DA CINESIOTERAPIA NO EQUILÍBRIO DE IDOSOS
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RESUMO

Este trabalho aborda as alterações fisiológicas do organismo decorrentes do envelhecimento. Esta se
justifica à instabilidade corporal frente as respostas inadequadas do Sistema Nervoso Central. Devido ao
declínio das capacidades desses sistemas - captar as informações necessárias, as modificações irão refletir em
tal resposta. O objetivo desse estudo foi verificar os efeitos da cinesioterapia no equilíbrio. Este intento foi
conseguido a partir de uma revisão bibliográfica onde participaram da pesquisa 40 idosos voluntários de
ambos os sexos, entre 61 e 83 anos. O protocolo de tratamento foi composto por sessões de terapia duas vezes
por semana durante três meses. A análise do estudo mostrou que houve uma melhora significativa de
p<0,0001 mostrada pela pontuação na escala Berg, onde relata uma média de 51 pontos com variável 28 a 56
pré-intervenção e uma média de 54 pontos com variável de 46 a 56 pontos após a intervenção. O teste
Wilcoxon foi utilizado para análise de dados. A melhora relacionada com o enfoque nos exercícios é suposta
pelo fato que, com envelhecimento a resposta do SNC perca sua regulação refinada, devido ao declínio nos
sistemas proprioceptivos, visual e vestibular. Um programa de cinesioterapia é capaz de melhorar o equilíbrio
em idosos contribuindo para a prevenção de quedas.
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EFEITOS DAS ATIVIDADES FÌSICAS E DO EXERCÌCIO FÌSICO NA PREVENÇÃO DA
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo estudar sobre a osteoartrite e investigar o impacto da atividade física
e do exercício físico sobre a mesma. O trabalho nos mostra também o processo de tratamento da lesão. A
importância desse estudo é que dentre todas as patologias que acometem os indivíduos à partir da 4ª década
da vida, a Osteoartrite é a mais comum delas, estimando-se que ocorra em até 90 % da população adulta. A
Metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica. Pôde-se concluir baseado nos diversos autores, que a
osteoartrite é uma doença crônica, progressiva e degenerativa da articulação, sendo a causa mais comum de
incapacidade e a mais comum das afecções das articulações sinoviais, com dor substancial e incapacidade. A
restrição à atividade física leva a fraqueza e hipotrofia muscular, diminui o condicionamento físico,
aumentando a dor e levando o indivíduo à incapacidade física. A inatividade física no paciente com osteoartrite
pode levar à exacerbação da dor e aceleração do comprometimento físico. A atividade física tem se mostrado
eficiente na prevenção e no tratamento.
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EFICÁCIA DA HIDROTERAPIA NA REABILITAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA DO LIGAMENTO
CRUZADO ANTERIOR: revisão sistematizada

Maria Talia Ferreira dos Santos*
Josiane Andrade Moretti Marino**
Bruno Bonfim Foresti***

RESUMO
A reabilitação pós-operatória do Ligamento Cruzado Anterior do joelho (LCA) é uma prática clínica
frequente na Fisioterapia, visto ser uma lesão de alta incidência. Porém, ainda existe na literatura controvérsias
acerca de qual protocolo /ou a melhor forma de tratamento a seguir nos casos de reabilitação pós-operatória.
A Hidroterapia é uma técnica de reabilitação aquática com inúmeros benefícios já comprovado em diversas
patologias. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi analisar a produção científica acerca da eficácia da
hidroterapia na reabilitação pós-operatória do ligamento cruzado anterior. Trata-se de um estudo desenvolvido
a partir de uma revisão sistematizada realizada nas bases de dados eletrônicos LILACS, SciELO, MEDLINE
e PUBMED; acervo online, livros, teses e dissertações. Os critérios de inclusão foram: estudos experimentais,
assim como revisão de literatura; com população adulta, de ambos os sexos e publicados entre os anos de 2005
a 2017. Os termos utilizados como descritores foram: Hidroterapia. Ligamento Cruzado Anterior.
Reabilitação. O presente trabalho conclui por meio da análise dos estudos encontrados que a hidroterapia é
um método de tratamento eficaz na reabilitação pós-operatória de LCA. Dentre os diversos benefícios obtidos
são destacados: redução do quadro álgico, edema, aumento no ganho de força muscular e amplitude de
movimento, melhora do equilíbrio e da marcha. Além disso, a hidroterapia proporciona efeitos benéficos nos
demais sistemas corpóreos, através do aumento do retorno venoso e da frequência respiratória, com
repercussão na melhora da capacidade funcional e qualidade de vida do paciente.
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EFICÁCIA DOS RECURSOS EMPREGADOS NA ANÁLISE DOS DESCRITORES
BIOMECÂNICOS E ELETROMIOGRÁFICOS COMO MÉTODO DE AVALIAÇÃO E TÉCNICA
DE TRATAMENTO EM HIDROTERAPIA: revisão sistematizada
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RESUMO
A literatura reporta uma variedade de instrumentos, métodos e técnicas empregados na análise
dos descritores biomecânicos e eletromiográficos durante a prática da avaliação e tratamento de hidroterapia.
Porém, existem controvérsias quanto às evidências científicas sobre a classificação da efetividade e/ou eficácia
dos respectivos recursos. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo investigar a eficácia dos
recursos empregados na análise dos descritores biomecânicos e eletromiográficos, como método de avaliação
e técnica de tratamento em hidroterapia. Tal abordagem se faz necessária frente à escassez de estudos que
asseguram um melhor entendimento sobre o tipo de instrumento e técnica, assim como a metodologia
empregada na avaliação biomecânica e eletromiográfica do movimento humano, além da variedade de
modalidades de tratamento empregado na hidroterapia. Este propósito será alcançado através de uma revisão
sistematizada realizada nas bases de dados eletrônicos SciELO, MEDLINE E PUBMED; em livros teses e
dissertações. Foram adotados como critérios de inclusão estudos experimentais, assim como revisão de
literatura; publicados entre os anos de 2005 a 2017; com população adulta e de ambos os sexos. Os termos
utilizados como descritores foram: Hidroterapia. Recursos biomecânicos. Força muscular. A revisão
demonstrou que a utilização da totalidade dos recursos biomecânicos pesquisados é eficiente e eficaz para
analisar e tratar disfunções que comprometem os respectivos aspectos funcionais: flexibilidade articular, força
muscular, recrutamento de unidades motoras, controle postural e análise da marcha. A pesquisa mostra-se de
suma importância no entendimento a respeito do que esses recursos podem oferecer, além de evidenciar uma
comparação de pré e pós-tratamento.
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EM BUSCA DA SUSTENTABILIDADE: Triturado de borracha.
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RESUMO

Este projeto trata sobre a reutilização da borracha descartada. Visa pesquisar uma forma e meios para
que possa reutilizar a borracha, ou seja, a fabricação de um “Triturador de Borracha”. Tal abordagem se faz
necessária em aproveitar uma boa parte das borrachas que hoje se encontram sem mais utilidade. O propósito
é exatamente na inovação de um equipamento que possa triturar a borracha deixando-a literalmente em pó,
onde que através deste pó obtido, possa ter diversas aplicações. Trata se de um projeto que traz resultados de
alto teor ecológico ao nosso Planeta, tendo em vista, espera se que os ouvintes que realmente se preocupa com
o meio ambiente e que tenha também interesse de prosseguir com este propósito no mercado atual, possa
validar a ideia. O mecanismo apresenta resultados satisfatórios em questões ambientais e econômicas.
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RESUMO

Um dos métodos atuais de produção de café é o Fairtrade que busca estimular o uso de mão de obra
bem paga, preços mínimos para os produtos e sistemas de cooperativas, garantido por um selo para certificar
os produtores. O objetivo deste trabalho foi estudar, de forma comparativa, as diferenças no âmbito social,
ambiental e econômico, entre dois métodos de produção de cafés, o Fairtrade e o convencional, na
comunidade dos Costas, município de Boa Esperança - MG. Foram aplicados questionários a 20 produtores
do sistema convencional e 20 certificados, e os dados foram agrupados e contabilizados na forma de números
e porcentagens. Observou-se que 80% dos produtores pretendem entrar ou continuar na certificação Fairtrade,
demonstrando interesse de ingresso dos produtores tradicionais e a satisfação dos já certificados. Ainda,
verificou-se que quase a metade dos produtores tradicionais (45%) não aplicam defensivos de faixa vermelha
em suas lavouras, contudo 20% dos produtores certificados ainda utilizam estes produtos os quais são
proibidos pelo Fairtrade. Também, o maior número de produtores certificados tem uma produção média entre
31 e 40 sacos de café por hectare, contudo os produtores convencionais produzem acima de 40 sacas em
média, o que pode ser devido às diversas restrições do método Fairtrade. Conclui-se que os produtores
certificados são mais responsáveis em suas ações quanto ao meio ambiente e no âmbito social, contudo
parecem obter uma menor lucratividade. Assim, é preciso que os profissionais da área encontrem estratégias
para minimizar possíveis efeitos negativos do método Fairtrade.
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RESUMO

Em produção vegetal, plantas possuem sistemas radiculares mais desenvolvidos e profundos, e
exploram um maior volume de solo, o que aumenta a absorção de água e nutrientes. Desta forma, o objetivo
deste trabalho foi estudar, por meio de uma abordagem teórica, a aplicação de calcário e gesso na agricultura,
bem como os tratamentos de correção de solos, barreiras químicas e o estudo dos cálculos de aplicação dos
corretivos. Os solos brasileiros possuem barreiras químicas que se constituem de um pH ácido e alta
concentração de alumínio trocável, o que dificulta a absorção de nutrientes pelas plantas e o desenvolvimento
das raízes. A própria absorção de nutrientes catiônicos libera prótons (íons H+) que reduzem o pH do solo,
assim, é normal que produções agrícolas transformem, ao longo do tempo, qualquer solo em um solo ácido.
Para se realizar correções de solo utiliza-se, na maioria das vezes, o calcário e gesso. Calcário corrige a camada
superficial do solo (de 0 a 20 cm) em um processo chamado de calagem, onde se consegue diminuir os níveis
de H+ e melhora a qualidade do solo, e o gesso corrige a camada de solo abaixo dos 20 cm, neutralizando o
alumínio trocável e propiciando um aprofundamento das raízes num processo chamado de gessagem. Por meio
de estudos de cálculos em diferentes trabalhos, conclui-se que as barreiras químicas são prejudiciais às raízes
das plantas, contudo o uso de calcário e gesso quebra estas barreiras, melhora o ambiente radicular e,
consequentemente, aumenta a produtividade das lavouras.

Palavras-chave: Calagem. Gessagem. Produtividade.
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ESTUDO DO TRABALHO VOLUNTÁRIO A PARTIR DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS: o caso da Associação “VIDA VIVA de Varginha/MG”

Luziana Karla Braga de Souza ¹
Orientadora: Prof. Dra. Virgínia Donizete de Carvalho

RESUMO

Objetiva-se por meio desta pesquisa mapear as representações sociais do trabalho voluntário entre os
sujeitos atuantes na Associação do Voluntariado Vida Viva, de Varginha/MG, no ano de 2017, à luz da Teoria
das Representações Sociais (TRS). A TRS, elaborada por Serge Moscovici, em 1961, visa à compreensão da
realidade social sob uma perspectiva histórico-crítica, articulando-a com a construção social da realidade por
meio de uma abordagem simbólica interpretativa (MOSCOVICI, 2015). Pretende-se analisar como são
construídas e compartilhadas as representações sociais do trabalho voluntário em uma instituição específica,
considerando-se a importância econômica e social desse tipo de trabalho na sociedade contemporânea. O
mesmo pode ser visto como um espaço de conhecimento em construção, representando um dos eixos de
sustentação das organizações não governamentais (CALDANA et al, 2012). O trabalho voluntário é
convergente com a adoção da abordagem simbólica interpretativa defendida pela TRS, a qual será usada como
caminho para o entendimento das interações simbólicas entre o trabalhador e sua prática. Dessa interação
nasce a representação social. A fim de demonstrar este universo simbólico, entendendo quais os símbolos e
significações são pertinentes ao trabalho voluntário desenvolvido nessa associação, será realizada uma
pesquisa de campo, baseada em entrevistas semiestruturadas, com uma amostra de 10 voluntários, bem como,
em uma observação participante realizada na instituição pesquisada. A análise dos dados será feita por meio
da técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 1977).

Palavras-chave: Teoria das Representações Sociais. Voluntariado. Terceiro Setor.
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ESTUDO DOS CUSTOS DE FONTES DE ENERGIAS ALTERNATIVAS

Carlos Henrique Dos Santos Silva*
Prof. Luiz Carlos Vieira Guedes

RESUMO

Este trabalho analisa os custos no emprego de fontes renováveis de energia. Tal Abordagem é devido
nos últimos anos o preço de fontes a que utilizam combustíveis fosseis terem aumentado e novas políticas
para diminuição de emissão de poluentes. O propósito deste trabalho e analisar as fontes de energia renováveis
e seu potencial. Este propósito será conseguido a partir da pesquisa bibliográfica, onde as informações serão
adquiridas por meio de artigos, livros, publicações e dados apresentados por órgãos governamentais. A
pesquisa ainda está em desenvolvimento, resultados serão apresentados como como avaliação para a disciplina
de Trabalho de Conclusão de Curso I.
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE LEUCEMIA LINFÓIDE NO MUNICÍPIO DE
VARGINHA – MG E O TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA

Thiago Jesus R. dos Santos12
Livia Ciacci13

RESUMO
A medula óssea é considerada um dos maiores órgãos do corpo humano, sendo responsavél pela
origem dos componente hematopoiéticos responsáveis pela manutenção do organismo. A leucemia linfóide é
uma neoplasia maligna que acomete as células de defesa de origem linfóide presentes no sangue, tendo início
na medula óssea e podendo generealizar-se por todo organismo, impedindo a produção de outros componentes
hematopoéiticos. Segundo o INCA, estima-se 10.000 novos casos de leucemina no Brasil no ano de 2016,
demonstrando a importância de verificar se tem aumento da patologia no nosso município. No presente estudo
foi realizado um levantamento bibliográfico tendo como foco dados epidemiológicos de leucemias linfóides
e o transplante de medula óssea para remissão da doença, utilizando bancos de dados como Bireme, Scientific
Electronic Library Online (Scielo) e INCA, e palavras-chave como: Leucemias, leucemias linfóides, medula
óssea, transplante. Os prontuários dos pacientes que foram tratados no hospital Bom Pastor e Regional de
Varginha-MG nos últimos dez anos serão escolhidos e analisados, verificando o sexo, idade, doença,
tratamentos realizados e se necessitaram de transplante na remissão da doença. Portanto, o objetivo do presente
estudo é avaliar os níveis de leucemia linfóide no Município de Varginha –MG e os casos cujo tratamento foi
o transplante de medula óssea, auxiliando os órgão responsáveis pela criação de ações de combate e tratamento
da leucemia.
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ESTUDO TÉCNICO DO COLAPSO DA CICLOVIA TIM MAIA/RJ: identificação das causas

Ariellen Aparecida Fidelis Costa*
Elker Lucas Garroni

RESUMO

Este trabalho aborda um estudo técnico do colapso da ciclovia Tim Maia localizada na cidade do Rio
de Janeiro- RJ. Tal abordagem é devida ao fato de uma série de irregularidades e descumprimentos de normas
de segurança e de licitação na sua construção, que levou ao desabamento de um trecho da mesma. O objetivo
deste trabalho é fazer um estudo de caso para identificar as causas do colapso da estrutura da ciclovia e indicar
medidas que podem prevenir e aprimorar a segurança na estrutura em questão. Este propósito será conseguido
a partir da revisão bibliográfica, identificando medidas de segurança que garantem a correta utilização da
estrutura da ciclovia, verificando conceitos de análise estrutural, segurança e verificações de ações em
estruturas, projeto de execução de obras de ciclovias e por fim, análise de possíveis fatores externos. O
levantamento bibliográfico, através do relatório do CREA-RJ, juntamente com o estudo independente da
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro realizado pela Coppe/UFRJ e INPH, esclareceu que a falta de estudos
prévios oceanográficos dos efeitos das ondas sobre a estrutura da ciclovia, falhas na licitação e fiscalização
do contrato, o descumprimento de leis e a falta de ética do exercício profissional, ocasionaram o colapso da
estrutura.
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EXPLORER ROBOT: Raspberry Pi

Filipe Santos Aureliano*
Alexandre de Oliveira Lopes
RESUMO
Este trabalho apresenta um artifício diversificado de um protótipo robô rover explorador, elaborado
para realizar operações de alto risco para a vida humana e explorar ambientes agressivos. Neste contexto
os robôs exploradores têm como objetivo examinar um determinado ambiente e revelar através de sensores
suas características físicas, usando a plataforma Raspberry PI para o controle de seus movimentos, análise
e manipulação de objetos no ambiente. O projeto é um manipulador mecânico, dispositivo equipado
com sistema automatizado através de um sistema integrado com controle de deslocamento e parcialmente
autônoma, a câmera (RaspCan) permite operações conjuntas precisas com a ajuda de uma garra
manipuladora. O seu deslocamento é feito por esteiras em ambas as faixas de adaptação que assegura os pisos
irregulares. Completando a forma como este manipulador é projetado, permite operações precisas e seguras,
portanto toda comunicação é feita via rede sem fio usando um aplicativo de software em linguagem
C para a biblioteca Wiringpi, tornando possível a análise ambiental pela câmara ligada ao controlador,
que permite a transmissão de imagem em tempo real. Todo o sistema pode ser controlado por celulares,
tablets e notebooks, permitindo que o seu controlador não fique em uma área insalubre e insegura.

___________________
* Estudante de engenharia mecânica, 5º período.

FAMÍLIA: sua importância na vida escolar e influência na aprendizagem dos filhos

Angélica da Silva*
Vânia de Fátima Flores Paiva

RESUMO

Este trabalho aborda a importância da família na escola e sua influência na aprendizagem dos
filhos/alunos. Com o objetivo de verificar o quanto o vínculo entre escola e família trazem benefícios para os
filhos/alunos e também de investigar qual o papel da família no processo da educação escolar, o estudo se
efetivou por meio de pesquisa bibliográfica, para embasamento dos conceitos e resultados aqui apresentados.
Em primeiro momento foi abordado sobre o atual conceito de família e seu percurso histórico na sociedade.
Posteriormente partiu-se para a abordagem da importância da família no desenvolvimento da criança, para em
seguida, tratar da relação saudável e necessária que precisa existir entre estas duas instituições. Os resultados
encontrados apontam que, além das estruturas e das funções da família e da escola, deve-se considerar também
as mudanças ocorridas na sociedade moderna, que afetam tanto a família quanto a escola. Cabe à escola
adaptar o seu trabalho pedagógico para atender às diversas formas de estrutura familiar e à família de se
perceber enquanto parte do processo de ensino aprendizagem de seus filhos, fazendo o que lhe é de sua
responsabilidade, para que os filhos sejam bem-sucedidos. Trabalhando juntas, as duas instituições podem se
completar, com harmonia e com princípios alinhados, fazendo com que filhos/alunos possam se sentir seguros
e participantes principais dentro do contexto escolar e familiar.
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FATORES DE RISCO QUE CONTRIBUEM PARA A HIPOGLICEMIA NEONATAL NO RECÉMNASCIDO TERMO EM UM ALOJAMENTO CONJUNTO
Carolina da Silva Ferreira*
Luciana Aparecida Silva Costa**
Talita Kennya Duarte***
Priscila Machado Yoshida****
Estefânia G. Garcia Félix*****
Aline Neves Oliveira******
Patrícia Alves Pereira Carneiro*******

RESUMO

Este trabalho descreve os fatores de risco de hipoglicemia neonatal em RN a termo. Tal abordagem se
faz necessária uma vez que, conhecendo a incidência e os fatores de risco associados à hipoglicemia neonatal
trará subsídio a uma ação benéfica à equipe de enfermagem uma vez que uma das propostas é sugerir um
fluxograma de atendimento ao neonato com hipoglicemia e em seguida, capacitar os profissionais envolvidos
na assistência direta ao neonato embasado na literatura que contribuirá para a excelência do trabalho da equipe
de enfermagem no cuidado ao recém-nascido. O objetivo desta pesquisa foi conhecer a incidência e os fatores
de risco associados à hipoglicemia neonatal em recém-nascidos a termo em uma maternidade do Sul de Minas
Gerais através de uma pesquisa de análise documental. Este estudo será realizado através de uma pesquisa
quantitativa com análise documental em uma maternidade de um hospital do Sul de Minas Gerais. A pesquisa
demonstrou que ocorreram 645 nascimentos durante o período de estudo, dentre este número, 5,6%
apresentaram hipoglicemia neonatal logo após o nascimento e 22,2% foram encaminhados para a UTIN. Os
fatores de risco encontrados foram: Parto cesárea (97,2%), amamentação tardia (50%), Hipertensão
gestacional (25%) e a Diabetes Mellitus Gestacional (19,4%). Neste cenário, é de suma importância que o
enfermeiro possua um conhecimento com embasamento científico frente os fatores de risco associados a
hipoglicemia neonatal para que possa nortear intervenções de forma preventiva nos cuidados ao RN a termo
saudável no âmbito hospitalar.
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FATORES QUE INFLUENCIAM A CORRELAÇÃO ENTRE A QUALIDADE DE VIDA E A
INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE INDIVÍDUOS AMPUTADOS DE MEMBROS INFERIORES

Cíntia Aline Martins*
Helen Cristina Monteiro
Vaneska de Fátima Amorim Silva
Flavia Regina Ferreira Alves
Bruno Bonfim Foresti**

RESUMO

Este trabalho consiste em identificar os fatores que influenciam a correlação entre a qualidade de vida
e a funcionalidade de sujeitos amputados de membros inferiores e que realizam atendimento no Centro de
Reabilitação de Medicina Física do Município de Varginha/MG. O objetivo deste estudo é, portanto, apontar
fatores que podem influenciar a correlação entre qualidade de vida e capacidade funcional de sujeitos com
amputação de membros inferiores na fase de pré protetização. Este propósito será conseguido mediante a uma
pesquisa de campo do tipo transversal, quantitativo, no qual os dados serão analisados descritivamente, sendo
realizado a coleta de dados em apenas um momento. A amostra será selecionada de forma sistemática no qual
serão incluídos todos os amputados de membros que são atendidos no Centro de Reabilitação em
Varginha/MG, que estejam em reabilitação, mas nunca tiveram contato com prótese. Sendo assim, alguns
fatores como nível de amputação, tipo de prótese, idade, uso de dispositivo de auxílio entre outros podem
afetar a qualidade de vida de um sujeito amputado nas fases pré e pós-protetização e, consequentemente
influenciar na sua capacidade funcional. Diante disto, tem-se a necessidade de realizar estudos específicos que
possam contribuir para o desenvolvimento de novas técnicas e opções de tratamento, bem como transmitir aos
indivíduos portadores de deficiências instruções adequadas para se tornar-se o mais independe possível e obter
satisfação em relação à vida.
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FERRAMENTA COMPUTACIONAL PARA CÁLCULO DOS NÍVEIS DE CAMPO ELÉTRICO E
MAGNÉTICO GERADOS POR LINHAS DE TRANSMISSÃO OPERANDO EM REGIME
PERMANENTE.

Clayton Roberto Vallim Furtunato 14
Hugo Rodrigues Vieira, Me. 15

RESUMO
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta computacional para análise relativa aos níveis
de campo elétrico e magnético nas proximidades de uma linha de transmissão operando em regime
permanente, pois devido à demanda de energia elétrica, torna-se de grande valia uma ampliação do Setor
Elétrico Brasileiro. Desta forma, uma avaliação prévia dos níveis de radiação não-ionizante em áreas
adjacentes as linhas de transmissão devido à presença de áreas habitadas se fazem necessário. Será possível
alcançar o objetivo proposto realizando a modelagem eletromagnética via simulação computacional,
aplicando em seu script algumas das Equações de Maxwell e alguns teoremas e métodos adicionais (RMG,
método das imagens complexas, teorema da superposição e modelagem do solo). Seguindo criteriosas
sequências metodológicas e utilizando parâmetros específicos dos modelos reais de linhas de transmissão,
incorporam-se tais dados ao programa computacional em Matlab® onde os valores resultantes dos
equacionamentos serão apresentados por meio de gráficos e tabelas configurados na mesma escala de medição
divulgados na literatura. Os resultados obtidos devem ser concordantes com os valores quantificados (in loco)
e estimados na literatura, o que comprova a consistência física da metodologia aplicada.
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FISIOTERAPIA NA ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL
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Talize Gomes Souza
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Josiane Andrade Moretti Marino

RESUMO

A artroplastia total de quadril visa restaurar a mobilidade articular e as estruturas que controlam esta
articulação, como os músculos, tendões e ligamentos. Mas o principal objetivo é, definitivamente, o alívio da
dor. Existem inúmeras doenças que podem acometer a articulação do quadril dentre elas: hemofilia,
alcoolismo, tuberculose, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, luxação, entre outras. A principal causa
é, predominantemente, a osteoartrose. As próteses totais de quadril podem ser cimentadas, não cimentadas e
híbridas, é a mais usada em pacientes com até 75 anos. Já as próteses cimentadas são mais indicadas em
pacientes com até 60 anos e que fisicamente sejam bastante ativos. As principais contraindicações para a
realização da cirurgia são as infecções, podem ser: infecção ativa da articulação do quadril, de bexiga, de pele,
de tórax, ou qualquer outra. Na avaliação fisioterapêutica dos pós artroplastia de quadril observa-se as
capacidades e limitações do paciente para se estabelecer um plano de tratamento que tem por meta prevenir
ou corrigir possíveis disfunções, preservando assim a mobilidade, força, equilíbrio e as habilidades funcionais
do paciente. O principal objetivo deste trabalho é demonstrar a importância do tratamento fisioterapêutico no
processo de reabilitação em pacientes com artroplastia de quadril. Foram analisados os artigos relacionados à
artroplastia de quadril. Com base em artigos pesquisados em plataformas como: BIREME, SCIELO, Google
acadêmico. É de suma importância o tratamento fisioterapêutico no pós-operatório de artroplastia de quadril.
A aplicação de variadas técnicas promove uma satisfatória reabilitação, minimizando e prevenindo possíveis
complicações, implicando assim, no resultado almejado.
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FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA LOMBALGIA
Cristina Sousa de Assunção*
Ana Carolina de Oliveira
Joyce Maia Ferreira
Karinne Américo Silva
Josiane Andrade

RESUMO

A dor lombar é uma das grandes aflições humanas conhecida por lombalgia. Atualmente, por parte da
população nascida na Europa ou na América do Norte apresentam grande probabilidade de sofrer uma lesão
incapacitante nas costas, independente de sua ocupação, esta lombalgia pode ser decorrente de hérnia de disco
ou outro problema da coluna vertebral. Várias são as razões de sua ocorrência, dentre elas destacam-se as de
origem músculo-esquelética, incluindo especialmente, as síndromes dolorosas miofasciais. Constitui a
principal causa de absenteísmo ao trabalho, ultrapassando o câncer, o acidente vascular encefálico e a
síndrome de imunodeficiência adquirida como causa de incapacidade nos indivíduos na faixa etária produtiva.
É uma das causas mais onerosas de afecções do aparelho locomotor e é a segunda causa mais comum de
procura por assistência médica em decorrência de doenças crônicas. Esse trabalho tem como objetivo analisar
a eficácia do tratamento fisioterapêutico na lombalgia crônica. Foi elaborada uma pesquisa de revisão de
literatura em bases de dados como ScieLo, Bireme e Lilacs no período de abril a maio de 2017. Concluímos
a importância da fisioterapia em realizar tratamentos efetivos e baseados em evidência. A história e o exame
físico são a base para o diagnóstico das principais anormalidades que acometem a região lombar. A
investigação diagnóstica com exames laboratoriais, eletrofisiológicos e de imagens deve ser realizada em
função do exame clínico e do histórico. O tratamento consiste no controle dos sintomas e na restauração
funcional, visando o retorno às atividades laborais e de lazer.
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FISIOTERAPIA ONCOLÓGICA: REVISÃO DE LITERATURA

Ana Sara da Silva Garcia*
Josiane Andrade Moretti Mariano
Christiane Borges Abrão dos Santos

RESUMO
Este trabalho é sobre a implicação fisioterapêutica nos pacientes oncológicos. Tal abordagem é
necessária pelo fato do câncer ser uma das principais causas de morte no mundo. A fisioterapia oncológica
tem o objetivo de prevenir e amenizar distúrbios causados pelo tratamento do câncer e uma das suas principais
metas é mostrar ao paciente a necessidade de retomar suas atividades de vida diária com qualidade. Foi
realizada uma revisão bibliográfica por meio de buscas na biblioteca virtual de saúde: SCIELO e BVS. Serão
incluídas publicações na língua portuguesa publicadas entre os anos de 2000 a 2017, serão utilizados os
descritores: Fisioterapia, Neoplasias, Dor, Assistência paliativa, oncologia.
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FORNALHA ROMPIDA EM CALDEIRA FLAMOTUBULAR: estudo de caso, influência do não
seguimento da norma British Standards

Eder Douglas Morais Filho
Prof. Orientador Rullyan Marques Vieira

RESUMO

Este trabalho trata sobre a investigação de um rompimento de fornalha de caldeira, acidente que
ocasionou grande dano a uma cervejaria no interior de São Paulo, a investigação tem intuito de averiguar se o
padrão de qualidade utilizado pelo fabricante da caldeira, o British Standards, que deveria garantir a segurança
do equipamento foi seguido corretamente. Tal abordagem se faz necessária para encontrar a causa da falha da
fornalha, o que é primordial tanto para a empresa fabricante do equipamento como para a empresa que o
possui. O objetivo deste estudo de caso tem como intuito avaliar se a parte sob pressão que falhou, fornalha
da caldeira, foi projetada e construída realmente de acordo com a norma British Standards, que é o padrão de
qualidade utilizado pelo fabricante. Esta tarefa será conseguida através de um estudo de caso pelo método
hipotético-dedutivo, dessa forma deve ser testada e criticada a hipótese de que a fornalha não foi construída
de acordo com a norma em questão. A análise e estudo da norma de fabricação utilizada, bem como os cálculos
previstos pela mesma refeitos, devem comprovar que a fornalha foi mal dimensionada e/ou fabricada de forma
errônea, levando ao incidente.
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GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS OPERACIONAIS: um estudo de caso sobre a criação de um
modelo de gestão em uma empresa do setor automotivo

Lucas Gonçalves Coelho*
Alan Souza Prado

RESUMO

Este trabalho demonstra a importância de um bom gerenciamento de programas e projetos,
demostrando os resultados obtidos pela criação de um modelo de gerenciamento de programas operacionais
dedicado exclusivamente a uma empresa do setor automotivo na qual conseguiu construir seu próprio plano
de gerenciamento dedicado ao seu segmento. E com este estudo conseguir comprovar o quanto é importante
ministrar as várias ferramentas de gestão integrando os principais pontos que atenda aos requisitos da empresa,
clientes e fornecedores promovendo a interação dos diversos setores da empresa para trabalhar seguindo um
padrão de gerenciamento. Sendo não só dentro da empresa em si, mas sim em toda a organização. Assim com
este modelo de gerenciamento apresentar uma nova proposta para a administração e gestão. Tal abordagem se
faz necessária para entender o quanto que desenvolvimento de um modelo de gerenciamento de programas
operacionais dedicado diretamente a um modelo de empresa especifica é importante para a melhor
administração ao decorrer do projeto. Tendo então todo um roteiro e uma sequência lógica assim tornando
mais ágil o desenvolvimento de novos projetos e reduzindo erros na sua concepção. O objetivo deste trabalho,
faz-se necessário o cumprimento dos seguintes objetivos específicos: identificar os princípios básicos para
uma boa eficiência no gerenciamento; demonstrar as principais vantagens da aplicação deste modelo de
gerenciamento aplicado no setor automotivo; discorrer sobre o sequenciamento das atividades envolvidas no
projeto e importância de cada etapa criada; analisar os resultados obtidos. Esta tarefa será conseguida através
do estudo de caso que consiste em coletar e analisar informações sobre determinado individuo, um grupo ou
comunidade, a fim de estudar aspectos variados que sejam objetivo da pesquisa. O estudo demostrou o quanto
é importante uma boa gestão de programas operacionais focando nos pontos mais importantes na tomada de
decisão criando então uma ferramenta de gestão integrando com os principais pontos que atenda aos requisitos
da empresa, clientes e fornecedores promovendo a interação dos diversos setores da empresa para trabalhar
seguindo um padrão de gerenciamento.
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GESTÃO ESCOLAR: Análise organizacional em uma escola pública de um município na Região do
Sudoeste da Bahia.

Maria Tereza Rocha Ramos*

RESUMO

Este trabalho aborda uma análise crítica sobre a organização da Gestão Escolar de uma escola pública
em um município na Região do Sudoeste da Bahia. A Gestão Educacional no Brasil, vem passando por
transformações ao longo do tempo, com avanços que vem se dando desde os povos primitivos, onde a gestão
era vista apenas sob o ponto de vista administrativo até o modelo de sociedade atual que aborda a gestão
democrática como ponto fundamental para o sucesso e qualidade da educação A finalidade deste estudo é
compreender a organização escolar numa perspectiva teórico-prática do sistema de gestão a partir de uma
análise da dinâmica organizacional da escola, numa perspectiva democrática. A pesquisa se deu através de um
estudo de caso em uma escola pública de um município na região do Sudoeste da Bahia, sendo de abordagem
qualitativa, com análise de documentos e observação in loco, como referencial teórico que contribuiu para a
pesquisa encontra-se Benincá (2001), Luck (1995), Sander (2005), Vasconcelos (2002), etc. A pesquisa
evidenciou a Gestão Democrática, compreendida em suas dimensões: Administrativa, Político-Pedagógica e
Financeira. A gestão escolar vem se dando de forma participativa, do ponto de vista da intensificação do
envolvimento de todos os integrantes da escola e a comunidade no processo da tomada de decisões para o
funcionamento da organização escola, com desafios por um processo democrático constante. Diante do
exposto, enfatiza-se a importância e a necessidade de uma gestão democrática no sistema educacional em uma
sociedade contemporânea, no sentido de superar os desafios desse novo modelo educacional.
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GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA UMA VERTENTE DA ESCOLA CONTEMPORÂNEA NA
SOCIEDADE DO CONHECIMENTO
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RESUMO
O presente artigo refere-se a importância da gestão democrática como uma vertente da escola
contemporânea inserida numa Sociedade do conhecimento, pois acreditamos que a gestão democrática é um
dos facilitadores da funcionalidade escolar que busca a aprendizagem significativa e a qualidade social de seus
alunos, sendo este o principal objetivo desse estudo. O artigo se organiza mediante a revisão bibliográfica que
discute as definições conceptuais e características dos termos sociedade da informação e sociedade do
conhecimento, desenvolve a perspectiva de qualidade e função social da escola na contemporaneidade e por
último e não menos importante o conceito e os fundamentos da gestão democrática escolar, referenciada por
nós, como uma peça fundamental dentro do mosaico que reconstitui a Educação de qualidade nos tempos
desafiadores de hoje. A abordagem, tendo por eixo a pesquisa documental, demonstrou que a gestão
democrática dentro da escola como ação política e ativa entre todos da comunidade escolar reconstrói
conceitos tão arraigados nas instituições de ensino, profissionais de educação e sociedade quanto a qualidade
de ensino e a função social da escola, proporcionando a todos uma nova perspectiva sobre a aprendizagem
centrada nas competências cognitivas, políticas e sociais tão emergentes nessa sociedade do conhecimento em
que vivemos.
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GONOARTROSE: diversos tipos de tratamento
Bruna Adrielle dos Santos
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Josiane Andrade Moretti Marino

RESUMO
Este trabalho irá analisar sobre a amplitude de movimento e a função dos joelhos, além de avaliar as
atividades recomendadas para se ter uma melhor qualidade de vida. Os Tratamentos da Gonoartrose se faz
necessário devido ser uma artrose de joelho que pode surgir em consequência de um trauma, infecção,
meniscectomia, lesão ligamentar ou qualquer outra agressão articular e também e também sem causa aparente.
O objetivo deste trabalho é identificar as diversas formas de tratamento para a gonoartrose e propiciar aos
pacientes uma possível melhora em suas AVD´s, maior possibilidade a prática de atividades desportivas e de
lazer. Esta pesquisa será conseguida mediante de revisões de literatura qualitativa sistemática pesquisadas nas
bases de dados Google Acadêmico, Scielo, Pedro. O estudo demonstra que o tratamento fisioterapêutico é de
grande relevância para a melhora destes pacientes, tendo como objetivos, amenizar o quadro álgico, diminuir
a solicitação da articulação do joelho, dar maior mobilidade à articulação, facilitar maior nutrição da
cartilagem, diminuir rigidez e fraqueza muscular, podendo ser utilizadas diversas técnicas como terapia
manual, eletrotermoterapia, hidroterapia, exercícios de cinesioterapia resistiva e mecanoterapia, dentre outros,
que possibilitará ao paciente executar suas atividades dentro da normalidade.
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HÉRNIA DE DISCO: revisão de literatura
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RESUMO
Este trabalho aborda sobre a Hérnia de Disco. Tal abordagem é devido ao fato de ser uma patologia
que atinge frequentemente a coluna lombar, por ser uma região de grande mobilidade, sofrendo forças de
compressão e cisalhamento, tornando o núcleo pulposo vulnerável ao deslocamento. Os sintomas mais comuns
são dores localizadas nas regiões onde existe a lesão discal, podendo estas dores ser irradiadas para outras
partes do corpo. Quando a hérnia é na coluna cervical as dores se irradiam para os braços, mãos e dedos. Se
a hérnia de disco é lombar, as dores se irradiam para as pernas e pés. O paciente pode também sentir
formigamentos e dormência nos membros. Nos casos mais graves, pode haver perda de força nas pernas e
incontinência urinária. O diagnóstico pode ser feito clinicamente, levando em conta as características dos
sintomas e o resultado do exame neurológico. Exames como Raio-X, tomografia e ressonância magnética
ajudam a determinar o tamanho da lesão e em que região da coluna está localizada. A finalidade do tratamento
é aliviar a dor, estimular a recuperação neurológica, retomar às atividades da vida diária e ao trabalho. O
objetivo deste estudo é aborda como a fisioterapia pode intervim no tratamento da hérnia. Este propósito será
conseguido através da revisão bibliográfica das bases de dados Scielo, Pubmed e Google Acadêmico. A
fisioterapia tem mostrado bastante eficaz no tratamento da Hérnia, pois utiliza vários recursos fisioterapêuticos
tais como: cinesioterapia, eletroterapia, entre outros, amenizando os sintomas e trazendo uma melhor
qualidade de vida.
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IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA MFMEA PARA DIMINUIR O TEMPO DE PARADA DE
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RESUMO

Este trabalho apresenta um estudo para implantar o FMEA de máquina (MFMEA) em uma Retifica
para antecipar os modos de falhas potenciais, aumentando o seu MTBF (tempo médio entre falhas) e
abaixando a seu MTTR (tempo médio para reparo). A aplicação do método neste trabalho busca contribuir no
sentido de analisar os modos de falhas em uma Retifica, auxiliando na redução de paradas não programadas
(corretiva), evitando assim percas produtivas indesejadas e aumento na qualidade do produto, também objetiva
recomendar ações corretivas para eliminar ou compensar os efeitos da falha.
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RESUMO

Este trabalho demonstra a implantação de um sistema de gestão de manutenção em uma empresa, seja
ela de grande, médio ou pequeno porte, o que é de extrema importância para reduzir o tempo de parada das
máquinas e otimizar a produtividade, aumentando os lucros. Algumas ferramentas são utilizadas como base
para a implantação do sistema de gerenciamento da manutenção da empresa, para documentar e controlar as
manutenções de forma organizada e eficiente. Um setor de extração de extrato de café será utilizado como
referência para a implantação do sistema de gestão. Tal abordagem é devida ao fato de que um sistema de
gestão da manutenção bem elaborado e implantado reduz o tempo de máquina parada e os custos de
manutenção da empresa. Com o fenômeno da globalização na atualidade, a manutenção começa a ser focada
sob uma visão de gestão de qualidade e produtividade. O objetivo deste estudo é apresentar as ferramentas de
gestão da manutenção e como aplicá-las no setor da empresa acompanhando o aumento da eficiência. O
sistema de gestão da manutenção é aquele que adota medidas e técnicas no setor buscando melhorias. Este
propósito será conseguido através do estudo de caso elaborando o sistema de gestão da manutenção
implantando os tipos de manutenção corretiva não planejada, corretiva planejada, preditiva e preventiva.
Algumas ferramentas são utilizadas para o controle como a ordem de serviço, formulário de preventiva entre
outras. O estudo demonstrou como implantar as técnicas de gestão da manutenção em um setor da empresa.
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RESUMO

O presente trabalho trata de uma revisão literária sobre a importância da estabilidade de tronco e pelve,
sendo está classificada como central, na manutenção e maximização da capacidade funcional. O termo
“estabilidade” deve-se à habilidade em controlar o movimento das estruturas passivas e ativas do Core (centro
ou região lombo-pélvica). Tal proposta é justificada pelo princípio de que a presença de uma estabilização
central adequada maximiza a função do corpo, ao integrar segmentos proximais e distais na geração de força
e equilíbrio no movimento. Sendo assim, podemos inferir que a geração de estímulos para manutenção da
referida estabilização central maximiza a capacidade funcional de forma geral. Este trabalho tem como
objetivo investigar a importância da estabilidade de tronco e pelve na manutenção e maximização da
capacidade funcional. Foram realizadas buscas de estudos em bases de dados da saúde como: Bireme, SciELO,
Pubmed e Google Scholar; além de acervo online, livros e dissertações. Como critérios de inclusão, foram
adotados estudos experimentais, assim como revisão de literatura; publicados entre os anos de 2007 à 2017;
com população adulta e de ambos os sexos. Os termos utilizados como descritores foram: Estabilização
central. Prevenção. Core. Como conclusão, estudos demonstram que o Core bem fortalecido é de extrema
importância para geração de uma estabilização central adequada, a fim de garantir a manutenção e
maximização da capacidade funcional. Além disso, há evidências da influência da respectiva ação em estado
de desvantagem relacionada à ocorrência de disfunções ortopédicas diversas, tais como lombalgia, lesões do
joelho e tornozelo.
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IMPORTÂNCIA DA RASTREABILIDADE DE PRODUTOS ACABADOS EM UMA
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RESUMO

Este estudo aborda a rastreabilidade de itens acabados produzidos por uma mineradora situada no sul
do Estado de Minas Gerais. Tal abordagem se justifica pelo fato da importância da diminuição de retrabalhos
e da geração de resíduos durante o processo produtivo, aumentando a qualidade dos produtos. Tem como
objetivo apresentar a rastreabilidade como uma ferramenta para melhoria da produção em uma empresa
mineradora. Para realização deste estudo desenvolveu-se uma pesquisa durante a produção de um item (desde
o estoque da matéria-prima, passando pelo processo produtivo em si e, por fim, envio ao cliente). A primeira
etapa executada foi à elaboração de um fluxograma para padronização das etapas de produção. Após, o
Kanban foi colocado em prática para melhorar as informações entre os setores de produção indicando o
andamento dos fluxos de produção em empresas de fabricação em série, permitindo um controle detalhado de
produção com informações sobre quando, quanto e o que produzir. Os desvios encontrados foram tratados
com o Diagrama de Ishikawa de forma a levantar as causas raízes que originam o problema. As medidas
tomadas para melhoria da rastreabilidade durante o processo produtivo foram importantes para a redução de
retrabalhos e desperdícios.
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RESUMO
Este trabalho aborda a atividade antimicrobiana do Staphlococcus lugdunensis sobre Staphylococcus
aureus na cavidade nasal de pacientes hospitalizados em Varginha/MG, e a importância da identificação de S.
lugdunensis, visto que laboratórios utilizam apenas identificação rápida, resultando nos baixos percentuais de
isolamento deste micro-organismo, ligados ao fato de compartilhar semelhanças fenotípicas com o S. aureus.
Desta forma, a relevância deste estudo é de obter dados que podem ampliar e proporcionar conhecimento para
o controle de infecções hospitalares. O objetivo é pesquisar a correlação entre a presença de S. lugdunensis
com a diminuição da colonização de S. aureus na cavidade nasal de pacientes internados no Hospital Bom
Pastor em Varginha/MG. Este será obtido através da coleta das amostras utilizando swab estéreis transportados
em meio enriquecido. Serão semeadas no meio Ágar Sangue 5%, e identificadas por meio de testes
bioquímicos e antibiograma. Espera-se encontrar a diminuição de S. aureus juntamente com a presença de S.
lugdunensis na cavidade nasal dos pacientes, assim como buscar novos mecanismos de reconhecimento do
patógeno.
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IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DO FORTALECIMENTO DO
CORE PARA MELHORA DA POSTURA CORPORAL DOS ALUNOS NAS ACADEMIAS
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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar os aspectos relacionados á importância do
fortalecimento do CORE nas academias de musculação em prol da melhora da postura corporal dos alunos e
o papel do profissional de Educação Física para auxiliar na melhora. Tal abordagem se faz necessário pela
importância da postura correta no desenvolvimento dos exercícios realizados na academia e a conscientização
para vida toda da mesma, assim destacando a relevância do profissional de Educação Física. Este intento será
conseguido mediante a revisão bibliográfica em plataformas de pesquisa e livros referentes ao tema. O estudo
evidenciou que a postura errada pode gerar muitos problemas posturais que a desde dores a lesões na coluna
vertebral, correlacionada a falta de Atividade Física orientada e direcionada, mostrando assim o papel do
profissional de Educação Física em mediar na melhora da postura. Os conteúdos dos treinos devem ter uma
série de atividades que fortalecem a região do CORE, que se mostra importante quando fortalecida para poder
manter a postura certa, verificando que essa área é responsável pelo equilíbrio de cargas para a proteção e
estabilização da coluna vertebral, pélvis. A prática de atividades voltadas para a melhora da postura corporal
na academia, ainda não são enfatizadas na atualidade e se torna necessário para a importância de trabalhos
direcionados a postura e assim evitar possíveis lesões.
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INCLUSÃO DE DEFICIENTES VISUAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Klinger Soares da Silva Minielo ¹
Prof.ª Ma. Flavia Regina Ferreira Alves ²

RESUMO

Nesta pesquisa aborda-se, como desenvolver aulas de Educação Física no propósito de maior
eficiência, para que não haja a exclusão de alunos com deficiência visual durante a inclusão do mesmo no
desenvolvimento das atividades físicas durante as aulas. Esta pesquisa se justifica pela necessidade de
trabalhos na área da Educação Física para maior possibilidade do desenvolvimento deste público tão
especifico no seu processo de psicomotor. A pesquisa tem como objetivo descrever como ocorre a exclusão
destes alunos e principalmente direcionar os professores de Educação Física na relevância da atuação do
mesmo, no processo de inclusão destes alunos e que aconteça através da integração do mesmo de forma
igualitária. A pesquisa se desenvolveu através de revisão bibliográfica mediante a busca de artigos pertinentes
ao tema e relacionados as plataformas de pesquisa, Sciello, PubMed e BIREME. Com os resultados desta
pesquisa espera-se maior conscientização da necessidade de capacitação dos professores de Educação Física
no atendimento de alunos com Deficiência Visual. Destaca-se a através da Declaração de Salamanca, se teve
início a um processo relevante para que independente das diferenças individuais, a educação é direito de todos
e a escola deve adaptar se às especificidades dos alunos e não os alunos as especificidades da escola.
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INFLUÊNCIA DA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS BASEADOS NO MÉTODO PILATES SOB A
AUTONOMIA FUNCIONAL DE PACIENTES AMPUTADOS: revisão Bibliográfica
Vaneska de Fátima Amorim Silva*
Cíntia Aline Martins
Helen Cristina Monteiro
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Josiane Andrade Moretti***

RESUMO

Este trabalho trata de uma revisão literária sobre a influência da prática de exercícios baseados no
Método Pilates (MP) sob a autonomia funcional de pacientes amputados. Tal abordagem se faz necessária, ao
considerar que a maioria dos casos de amputações de membros é acompanhado de graus variados de perda
funcional e do condicionamento físico em geral, com consequente repercussão negativa na qualidade de vida
dos indivíduos. Dentre as inúmeras modalidades e métodos de exercícios físicos descritos na literatura
voltados para a manutenção, ampliação e reabilitação da condição física geral, destaca-se a prática do MP.
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo contextualizar a influência da prática de exercícios baseados
nos princípios do MP na autonomia funcional de paciente amputados fisicamente ativos, com repercussão
direta na qualidade de vida dos indivíduos. Trata-se de um estudo descritivo e analítico de revisão bibliográfica
realizada nas bases científicas Scielo, PEDro, Lilacs e Pubmed, além de acervos online, livros, teses e
dissertações; entre os anos 2013 à 2017; com população adulta e de ambos os sexos. Os termos utilizados
como descritores foram: amputação, Método Pilates, funcionalidade. Foi constatado como resultado final da
maioria dos trabalhos uma repercussão positiva sobre a autonomia funcional de indivíduos praticantes de
atividade física, principalmente naqueles que aderiram à prática do MP. Sugere-se que a prática do MP,
comparado a outros métodos tradicionais, influência de forma positiva na autonomia funcional da referida
população, com repercussão direta na melhora da qualidade de vida dos indivíduos.
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INFLUÊNCIA DA SOBREALIMENTAÇÃO NO AUMENTO DA EFICIÊNCIA DOS MOTORES
DE COMBUSTÃO INTERNA
Mateus de Paiva Reis Pereira*
Thiago Luís Nogueira Silva

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo demostrar como a sobre alimentação pode ajudar na melhoria da
eficiência energética dos motores de Ciclo Otto. Os primeiros motores de combustão interna apresentava uma
eficiência que giravam em torno de 4%, sendo que nos dias de hoje esse porcentual chega aos 40%, onde a
mistura comburente/combustível admitida para dentro do motor e de maneira natural. Uma alternativa para
que essa eficiência aumente ainda mais e a utilização de turbocompressores, pois a mistura sofre uma précompressão antes de entrar na câmara de combustão, devido a maior pressão, mais massa de ar e admitida
para dentro do motor e como consequência mais combustível pode ser queimado, fazendo melhor
aproveitamento do ciclo. Sendo assim é possível projetar um veículo equipado com motor que possui em seu
sistema de alimentação o turbocompressor, podendo reduzir a cilindrada e número de componentes móveis,
reduzindo o consumo de combustível e a emissão de gases poluentes. A sobrealimentarão apresenta grande
eficiência quando utilizada de maneira correta, pois permite que um maior volume de massa de ar seja
introduzido para dentro do motor, gerando maiores pressões na câmara de combustão e consequentemente
fazendo melhor aproveitamento do ciclo, sendo que dos quatro apresentados apenas um apresenta trabalho.
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INFLUÊNCIAS E EFEITOS DE INTERVALO DE RECUPERAÇÃO ENTRE SÉRIES DE
TREINAMENTO DE FORÇA

Áquila P F Melo*
Wagner Silva Reis**
Ione Maria R Paiva***

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo verificar a influência dos intervalos de recuperação durante as
series de exercícios em treinos de musculação. Segundo Fleck e Kraemer (2006) períodos de intervalo
aplicados corretamente são essenciais para evitar tensão inadequada e desnecessária no indivíduo durante o
treinamento. Nesse contexto, além dos objetivos do aluno, é provável que aspectos como os distintos grupos
musculares, a ordenação dos exercícios, os graus de aptidão física dos praticantes e os sistemas de treinamento
adotados possam influenciar na melhor definição dos intervalos entre séries e exercícios. Diante da análise de
diversos artigos, e pesquisas que abordam o tema em questão, para examinar as respostas de treino aos
intervalos de recuperação, foi demonstrado que a utilização de diferentes intervalos de recuperação tem
importante influência sobre o volume total de treino.
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INSPEÇÃO DE REDES DE AR COMPRIMIDO PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTOS
ATRAVÉS DO MÉTODO ACÚSTICO
Rafael Lucas Oliveira*
Jonathan de Oliveira Nery

RESUMO
Este trabalho trata da utilização do método acústico para inspeção de sistemas de ar comprimido. Tal
abordagem se faz necessária pois o controle ineficiente de vazamentos gera perda de eficiência energética nas
indústrias, tanto pelo desperdício gerado quanto pela queda de pressão na rede. O objetivo desta pesquisa é a
criação de um dispositivo capaz de detectar vazamentos em redes de ar comprimido, através da utilização de
um sensor ultrassônico. Este intento será conseguido a partir de uma pesquisa sobre sistemas de ar comprimido
e também sobre o funcionamento de equipamentos semelhantes disponíveis no marcado e será utilizada uma
placa de prototipagem eletrônica para a construção do protótipo.
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IRRIGAÇÃO AUTÔNOMA: dispositivo para monitoramento da irrigação no campo
Elias Correa Barbosa*
Fabiano Farias de Oliveira

RESUMO
Este trabalho terá o intuito de fazer o monitoramento do solo através de sensores de condutividade, a
central recebe todos os valores lidos do solo e consegue e faz a definição de cada sensor, como a porcentagem,
qual área está com seu teor de humidade abaixo do programado e qual área deverá se irrigada. O sistema conta
com um monitoramento das tubulações através de sensores de fluxo, que fará a leitura das vasões e sempre
que tiver uma variação em algum ponto da tubulação, será emitido um sinal de alerta para o proprietário,
dizendo qual ponto está com vazamento e outro para o sistema de distribuição tendo dois parâmetros, se for o
primeiro o sistema continuará irrigando mais ao mesmo tempo avisará que está tendo perda na irrigação, no
segundo o sistema não irá irrigar e mandará um sinal de alerta de vazamento. Espera-se que com este sistema
tenhamos uma redução no desperdício hídrico e elétrico de uma plantação e ao mesmo tempo melhorando o
crescimento do cultivo.
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LEITURA DE CHARGES E DISCURSOS JUVENIS: UMA ABORDAGEM SOBRE CIDADANIA
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RESUMO

Este trabalho propõe uma investigação à charge como instrumento de mediação e reflexão sobre
cidadania, numa perspectiva cultural, tecnológica e comunicacional, por meio da construção de pacto de
leitura entre produtores e receptores, em rede social. Tal abordagem é pelo fato da charge, em sua forma
híbrida de imagem e texto escrito, obter, na atualidade, espaço consolidado nas mídias digitais e em todo
contexto escolar tecnológico. Assim, essa investigação propõe-se a analisar, por meio de interação entre
charges e jovens alunos de uma escola pública federal de nível médio (CEFET-MG, unidade Varginha), na
rede social – Facebook –, a forma por meio da qual uma prática discursiva de cidadania emerge dessas
apropriações, enquanto ação cultural de consumo, na perspectiva cíclica entre produção-produto-recepção. A
sustentação teórica fundamenta-se na análise dos discursos dos jovens alunos de 15 e 18 anos, nos estudos de
recepção, com base no campo da comunicação/ educação, e nos pactos daí resultantes, ao ancorar-se em:
Baccega (1995; 2002; 2007; 2009; 2010 e 2011); Lopes, Borelli e Resende (2002); Martín Barbero (2001;
2002; 2006; 2008 e 2012) e Garcia Canclini (2005; 2010 e 2013). A metodologia fundamenta-se numa
articulação entre comunicação, construção de cidadania e cultura, por meio de mídia digital – Facebook – em
que dialogia, interação e mobilidade discursiva manifestam-se em repertórios compartilhados, construídos
pelos sujeitos socialmente situados, conforme Bakhtin (2003 e 2009). Os resultados denotam que a charge,
desde sua produção até sua recepção, realiza entre seus autores e leitores, apropriações que se apresentam
como práticas de cidadania.
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LOCALIZAÇÃO DE PESSOAS DESAPARECIDAS VITIMA DE AFOGAMENTO: com drone
submersível

Filipe Santos Aureliano*
Alexandre de Oliveira Lopes

RESUMO

Vivemos em uma sociedade de risco, em que algumas profissões, no caso em questão os bombeiros,
trabalham mais efetivamente no gerenciamento desses riscos e no controle de situações adversas quando a
incidência de sinistros é inevitável. O afogamento é considerado a quarta causa de morte acidental em adultos
e a terceira em crianças e adolescentes de todo o mundo Conceituada como uma atividade ímpar, o mergulho
é considerado a segunda ação mais perigosa do mundo, atrás apenas dos astronautas. Uma fotografia ou um
vídeo não são capazes de descrever a sensação de estar submerso em águas, os bombeiros mergulhadores
enfrentam todos os dias no decorrer das ocorrências mais do que a falta de ar e a baixa visibilidade nas águas
turvas, predominante nos rios e lagos. Eles têm como obstáculos a permanência no mundo subaquático e a
pressão das águas, obrigando o organismo a radicais adaptações ao novo meio. Logo a segurança de quem faz
o salvamento é o principal cuidado inicial, o meio escolhido foi elaborar um drone submersível que fosse
intuitivamente controlado pelo operador, fazendo com que este profissional tivesse a sensação de presença no
ambiente de trabalho, vivenciando a situação como se o mesmo estivesse no local, porém controlando
remotamente a distância. Com isso, o drone possui um sistema de geoprocessamento e características no qual
são utilizadas para realizar esses tipos de manobras, com o acréscimo de uma câmera para visão em primeira
pessoa com auxílio de iluminação aquática e propulsores próprios para o desdobramento no ambiente.

_______________
* Estudante de engenharia mecânica, 5º período.

LOGÍSTICA EMPRESARIAL INTERNA: a importância do sistema de informação para logística
Felipe da Silva Fernandes*
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RESUMO

A logística interna é uma parte essencial do setor produtivo de uma empresa, é responsável por toda a
movimentação dentro do setor (matéria-prima e produtos em processo e acabados), e depende de uma eficiente
gestão de estoques. Um sistema de informação estruturado é capaz de auxiliar a gestão realizando registros
precisos trazendo confiabilidade na consulta de saldos dos estoques, evitando retrabalhos e consequentemente
perda de tempo e dinheiro. Observou-se uma deficiência no processo de registro e na rastreabilidade de
movimentação de materiais em processo em uma empresa do segmento PET por movimentações sem registros
adequados, ocasionando atrasos e números incorretos. A possibilidade de sérios impactos no setor produtivo
pela questão justificou a necessidade de investigação da causa da deficiência observada e a busca de possível
solução para a questão. Verificou-se que um sistema de gestão integrada aliada a um software ERP (Enterprise
Resource Planning - Planejamento dos Recursos da Empresa) apoiados a um sistema de informação eficiente,
é capaz de gerir o fluxo de informações evitando diversos problemas, entre eles o de estoque, proporcionando
confiabilidade nas informações consultadas. Este estudo tem como objetivo elaborar um plano de ação para
mitigar equívocos relacionados a erros de controle de inventário, identificando no controle da movimentação
de material os pontos relevantes para melhoria do sistema de informação.
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LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: manifestações clínico-laboratoriais
Carolina Smanio de Oliveira*
Giulia Maria Alencar Castro Bani

RESUMO

Este trabalho irá análise as manifestações clínico-laboratoriais em pacientes portadores de Lúpus
Eritematoso Sistêmico (LES), sendo uma doença autoimune, crônica e inflamatória, onde ocorre produção de
autoanticorpos contra fatores nucleares, apresentando uma grande variedade de manifestações. Tal análise se
justifica devido a diversos estudos que mostram que a atividade do LES está relacionada ao perfil do paciente,
refletindo em alterações laboratoriais. O objetivo deste trabalho é realizar um levantamento de dados sobre o
perfil clínico e as alterações laboratoriais apresentadas por pacientes com LES, atendidos em uma clínica
particular no município de Três Pontas/MG. Para que esta pesquisa seja realizada será feita uma análise das
principais manifestações clínico-laboratoriais e o perfil clínico destes pacientes, por meio de prontuários
médicos, os dados serão disponibilizados pela própria clínica. Os dados obtidos nesta pesquisa serão
submetidos à análise estatística utilizando o programa GraphPad Prism® e analisados em forma de tabelas e
gráficos com auxílio do programa Excel (2010). Espera-se encontrar resultados que condizem com esses
estudos, contribuindo para a hipótese de que a doença pode ser mais grave de acordo com as características
físicas do paciente.
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MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ESTÁTICO EM PACIENTES AMPUTADOS DE MEMBRO
INFERIOR: revisão de literatura
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RESUMO
O indivíduo amputado de membro inferior pode apresentar dificuldades na manutenção do equilíbrio
estático, o que contribui para um potencial aumento do risco de quedas. Sendo assim, é de extrema importância
a avaliação de tal função nas fases de pré e pós-protetização, a fim de embasar o desenvolvimento de propostas
terapêuticas com o objetivo de promover a sua manutenção e/ou potencialização. Este estudo teve como
objetivo identificar e correlacionar os fatores que influenciam no controle do equilíbrio estático em pacientes
amputados de membro inferior, assim como descrever a atuação da Fisioterapia nas fases de tratamento pré e
pós-protetização com objetivo de manter e/ou potencializar a referida capacidade funcional. Foram realizadas
buscas de estudos em base de dados da saúde como: SciELO, Pubmed e Google Scholar; além de acervo de
dissertações e teses. Foram adotados como critérios de inclusão estudos experimentais, assim como revisão
de literatura; publicados entre os anos de 2007 à 2017; com população adulta e de ambos os sexos. Os termos
utilizados como descritores foram: equilíbrio estático, amputação de membros inferiores e reabilitação. A
fisioterapia contribui de forma relevante na manutenção ou restabelecimento do equilíbrio estático, com
consequente redução do risco de quedas. As técnicas fisioterapêuticas empregadas incluem exercícios ativos
e resistidos de membros inferior e residual, exercícios de propriocepção, assim como exercícios de equilíbrio
estático e dinâmico na posição ortostática. Cabe ressaltar que para manutenção do equilíbrio de forma geral,
faz-se necessário a constatação da integridade anatômica e funcional dos elementos relacionados à sua
neurofisiologia.
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MAPEAMENTO ESTRATÉGICO APLICADO NO SETOR DE SEPARAÇÃO E EXPEDIÇÃO: um
estudo de caso em uma empresa de produtos infantis a fim de reduzir o lead time de entrega
Felipe Serafini Santos*
Felipe Flausino

RESUMO

Este trabalho analisa os obstáculos enfrentados pela separação e expedição de produtos infantis em
uma empresa atacadista, onde falhas nesses processos têm impacto direto no lead time de entrega para o
cliente. Tal abordagem é relevante, pois mostra a aplicação de ferramentas de racionalização industrial para
tornar a logística da empresa mais enxuta, sendo necessário um planejamento para alcançar uma expedição
eficiente. O propósito desta pesquisa é demonstrar a análise dos conceitos de técnicas de gestão como MFV
(Mapeamento de Fluxo de Valor) e Curva ABC nas operações logísticas, fazendo com que a separação e
expedição dos produtos aconteçam conforme planejado, buscando reduzir o lead time de entrega, a fim de
aumentar a satisfação de seu cliente. A análise foi desenvolvida a partir de uma pesquisa bibliográfica e
documental que possibilitou a elaboração de um estudo de caso realizado através da coleta de dados, onde foi
possível evidenciar os problemas enfrentados pela empresa quanto à expedição de produtos infantis. A partir
das evidências, será proposto um conjunto de ações nos quais proporcionarão redução de atividades
desnecessárias e melhorias de processos. O artigo apresenta finalmente os efeitos da análise do estudo de caso
seguido da discussão de seus resultados e concluí que as técnicas utilizadas são aplicáveis na logística, capaz
de conduzir empresas a executar suas operações de expedição de forma mais eficiente eliminando atividades
que são dispensáveis ao processo.
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NOVOS RUMOS DO JORNALISMO: impactos da extinção do diploma
Francieli Braga Costa¹*
Ivi Pereira Monteiro²

RESUMO

Este projeto analisa o estudo do jornalismo na atualidade e a relevância da formação de profissionais
qualificados para o mercado de trabalho. Tal abordagem tem potencial de auxiliar na compreensão do processo
metodológico empregado pelas grandes faculdades de jornalismo. O propósito é, também, discutir a liberdade
de expressão que transcende a necessidade do diploma de jornalista, mas não exime a importância deste que
prepara o profissional para mensurar as consequências da proliferação de suas assertivas. Este intento será
conseguido mediante revisão bibliográfica e pesquisa em instituições de ensino que oferecem a graduação em
jornalismo. A análise demonstra que o curso de jornalismo ensina o profissional dos registros e palavras a
praticar seu ofício de forma impessoal e responsável, sempre pautando a dignidade da pessoa humana,
princípio Constitucional, como algo primordial.
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NUTRIÇÃO TECIDUAL DE LOCAIS IRRADIADOS POR RADIAÇÃO IONIZANTE: uma
avaliação dos detrimentos causados por fótons.
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RESUMO

Este trabalho realiza uma avaliação física e bioquímica pertinente aos mecanismos biológicos para
restauração tecidual pós tratamento radioterápico, além de contar com dados atualizados quanto à aplicação
de substâncias naturais para nutrição do local submetido ao tratamento. Os detrimentos causados pela radiação
ionizante são objeto de grande importância que impulsionam os estudos científicos a fim de avaliar e
minimizar seus danos durante sua aplicação para fins radioterápicos. A aplicação da Aloe Vera (babosa) sobre
o local irradiado é encontrada em larga escala para nutrição tecidual, tornando assim, um tratamento
complementar e assume um papel coadjuvante durante o período que estará submetido ao tratamento. Assim,
o objetivo deste trabalho é investigar por meio de literaturas os mecanismos relativos à interação da radiação
com a matéria, bem como os efeitos benéficos da substância no tecido vivo irradiado e expor tais dados em
gráfico e tabelas para quantificar sua utilização.
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O DOPING DESPORTIVO

Caroline Lopes de Brito ¹
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RESUMO
O doping é considerado como uso de substâncias estimulantes que visam aumentar artificialmente a
força, a agilidade e a coordenação, bem como a resistência e outras valências físicas. O controle do doping é
regulamentado pela WADA-AMA/IOC. (World Anti-DopingAgency/International Olympic Committee). São
substâncias prejudiciais à saúde do atleta e contrário ao espírito do jogo. Esta pesquisa tem por objetivo
analisar a história do doping, como e quando surgiu, procurando relatar algumas dessas substancias e verificar
quais os malefícios que as mesmas podem vir a causar aos atletas e ao esporte em geral. Por ser uma substancia
que traz benefícios e resultados de performance muitos rápidos, as pessoas não preocupam com as
consequências que veem depois, como alterações desfavoráveis nos níveis de colesterol, acne, aumento da
pressão arterial e dano hepático, podendo chegar a causar inclusive o óbito. Palestras devem ser ministradas
nos centros desportivos esclarecendo aos atletas do inconveniente que estas substâncias podem causar ao seu
organismo bem como à sua carreira de atleta.
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O EMPREENDEDORISMO FEMININO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: a conquista da
mulher mediante a inovação do mercado de trabalho

Cholodovskis, Kaminsky Mello ¹
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RESUMO

No contexto histórico brasileiro os homens sempre lideraram o meio empreendedor. Entretanto, na
atualidade a realidade sofre mudanças significativas, onde se percebe que o número de mulheres –
empreendedoras – atuantes vem crescendo. Sendo assim, a conquista da mulher por seu espaço na sociedade
é um grande marco na história e diante de tal constatação o objetivo geral. Do presente artigo se resumiu em
versar sobre o empreendedorismo e caracterizar o empreendedor; o objetivo específico foi identificar a posição
da mulher no mercado, buscando posicionar o emergente empreendedorismo feminino, bem como caracterizar
a mulher empreendedora. Adotou-se a metodologia de pesquisa bibliográfica, onde através de uma revisão
literária buscou-se elaborar o conteúdo. Foram utilizados para tantas obras, revistas, artigos, periódicos e
documentos eletrônicos disponíveis, onde o todo se fundamentou e foi corretamente referenciado. Ponderouse que, na conjuntura, o perfil das mulheres é diferente do apresentado no começo do século. Identificou-se
que as mulheres estão cada vez mais empreendendo em negócios rentáveis, gerando novos empregos, novas
possibilidades de bons negócios buscando movimentar a economia brasileira. Assim, a escolha do
empreendedorismo feita pelas mulheres como forma de se inserir no mercado de trabalho vem ao encontro de
uma busca proativa de auto-realização, conquista de seu espaço e de independência/estabilidade financeira.
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O MÉTODO DE PILATES NA ESTABILIZAÇÃO CENTRAL
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RESUMO

Joseph Pilates criou um método no qual denominou de Contrologia que é o controle consciente de
todos os movimentos musculares do corpo. Esse método nos proporciona um melhor funcionamento dos
músculos estabilizadores centrais do tronco, ajudando obter ganhos de força, potência resistência muscular
contribuindo para uma melhor estabilização central. Este estudo tem como objetivo geral revisar a literatura
sobre o Método de Pilates na estabilização Central. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica através de
documentação indireta tendo os dados coletados em pesquisas na internet, livros, artigos e documentos
relacionados ao tema. Concluiu se que o Método Pilates é um colaborador no desenvolvimento e
aprimoramento da estabilização central promovendo ganhos de força muscular, controle neuromuscular,
potência e mobilidade, oferecendo um posicionamento biomecânico eficiente para toda a cadeia cinética.
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O PAPEL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO COM
TRANSTORNO MENTAL DA ATENÇÃO BÁSICA
Talita Kennya Duarte*
Carolina da Silva Ferreira**
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RESUMO

A Reforma Psiquiátrica surgiu com o intuito de modificar a ideia de exclusão manicomial trazendo
novas estratégias e serviços substitutivos no atendimento ao usuário com transtorno mental. Este estudo teve
como objetivo analisar o papel da equipe de enfermagem da ESF no atendimento ao usuário com transtorno
mental, considerando a importância de tais profissionais para a implementação de práticas de socialização do
usuário minimizando suas dificuldades, além do desenvolvimento de ações que proporcionam a integralidade
nos cuidados. Para a realização deste estudo elegeu-se a pesquisa qualitativa descritiva, com delineamento
transversal. Os resultados desta pesquisa apontaram que a equipe de enfermagem da ESF possui grandes
dificuldades no manejo dos usuários com transtornos mentais principalmente, quando estes se encontram
agitados o que afeta diretamente no atendimento do usuário e consequentemente prejudicando o acolhimento
e o vínculo, ocasionando a precipitação nos encaminhamentos e acarretando na superlotação de outros níveis
de atendimento. Frente ao exposto conclui-se a importância do apoio matricial e da educação permanente
como forma de integração e atualização da equipe da ESF, proporcionando estudo e discussão entre a equipe
sobre variados assuntos, permitindo o levantamento de problemas, planejamento das ações e avalição das
atividades desenvolvidas, garantindo assim, o cuidado integral ao usuário com transtorno mental.
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O USO DE APARELHOS BIOMECÂNICOS E ELETROMIOGRÁFICOS NA INTERVENÇÃO DA
HIDROTERAPIA
Maria Talia Ferreira Dos Santos*
Bruno Bonfim Foresti**

RESUMO

Este trabalho descreve a eficácia de alguns aparelhos utilizados na avaliação biomecânica, como
funcionam e o que podem oferecer quando utilizados dentro da água. Tal abordagem se faz necessária para o
melhor entendimento desses recursos para avaliação biomecânica do movimento humano e pelo fato de haver
poucos estudos sobre a utilização de tais quando em imersão. O objetivo desta pesquisa é mostrar os efeitos
dos programas hidrocinesioterapêuticos e a eficácia dos aparelhos biomecânicos na avaliação de determinadas
patologias indicadas para a intervenção da hidroterapia. Este propósito será conseguido mediante a uma
revisão bibliográfica. A revisão demonstrou que as utilizações desses recursos biomecânicos podem ser
eficientes para analisar e tratar tais patologias que podem comprometer os sistemas como flexibilidade
articular, a força muscular dentro da piscina terapêutica, a captação da atividade elétrica ocasionada pelo
recrutamento das unidades motoras e o quanto ele está ativo em determinados movimentos, controle postural
e análise da marcha. A pesquisa mostra-se de suma importância para entender o que esses recursos podem
oferecer, mostrando uma comparação de pré e pós-tratamento utilizando a hidroterapia e o que pode ser
melhorado dentro de um protocolo de avaliação e tratamento.
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ÔMEGA 3 NO TRATAMENTO DA OBESIDADE
Érika Ap. de Azevedo Pereira*
Thaís Garcia

RESUMO

O tratamento da obesidade é complexo e multifatorial, não se fala em tratamento farmacológico que o
paciente adote mudança no estilo de vida e prática regular de exercícios físicos. O ômega 3 é um ácido graxo
poli-insaturado quando metabolizado gera outros ácidos poli-insaturados, como, ácido eicosapentaenóico
(EPA), e o ácido docosahexaenóico (DHA). Possuindo ação anti-inflamatória, pois reduz a produção de
derivados do ácido araquidônico, como, prostaglandina E2 (PGE2), tromboxano A2 (TXA2), prostaciclina
(PGI2) e leucotrieno B4 (LTB4), portanto, a suplementação com os estes ácidos graxos, atenua os efeitos do
processo inflamatório causado pela obesidade. O objetivo deste estudo é avaliar o efeito do ômega 3, através
de suplemento em cápsulas de óleo de peixe, em pacientes com sobrepeso e obesidade como redutor de peso
corporal. Trata-se de uma pesquisa envolvendo 20 funcionárias de uma farmácia de Manipulação de Varginha.
Sendo divididas em dois grupos: o grupo tratamento- GT que recebeu 2,8 g de ômega 3 mais dietas
hipocalórica e o grupo controle – GC que recebeu a referida dieta e cápsulas de óleo de parafina num período
de 30 dias. Foram realizadas as medidas antropométricas. Como resultado foi obtido que não houve variação
na média de peso e circunferência de cintura em relação ao grupo GT e GC. Conclui-se que o Ômega 3 auxilia
no tratamento da obesidade, entretanto, é necessário que o indivíduo tenha uma pratica regular de exercícios
físicos, além de seguir uma alimentação saudável e hipocalórica, para que seja alcançado os resultados
esperados.
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RESUMO
A dança é uma expressão artística que caracteriza o movimento do corpo seguindo determinado ritmo.
As gestantes têm características diferenciadas ocasionadas pelas alterações físicas, morfológicas, emocionais
e hormonais que sofrem devido a adaptação que seu organismo deve fazer para cobrir as necessidades do feto.
Este trabalho busca apontar os benefícios e possibilidades da prática de dança para gestantes. Tal abordagem
foi escolhida para fundamentar a prática dos profissionais de Educação Física em relação a esse público
específico. A finalidade deste estudo é apresentar a dança como alternativa de exercício físico para gestantes
considerando-se os efeitos fisiológicos e psicológicos que essa prática pode promover. Este propósito foi
alcançado a partir de revisão bibliográfica e os resultados obtidos foram propostas de exercícios de baixa a
moderada intensidade, pois esses não afetam a gestante e o bebê, pelo contrário contribuem em benefícios à
saúde física e emocional, devido a carência de estudos relacionados à dança para esse público, recomenda-se
mais estudos para identificar qual estilo seria o mais indicado.
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OS DESAFIOS METODOLOGICOS DA ADAPTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: os primeiros
dias de aula
Sabrina Borges Raimundo*
Mônica Ribeiro Ramos

RESUMO
O presente artigo bibliográfico apresenta como tema “Os desafios metodológicos da adaptação na
Educação Infantil: os primeiros dias de aula”. A relevância da pesquisa é devido a necessidade de compreender
formas de adaptar e minimizar impactos negativos neste período. Considerando que a entrada da criança na
escola tem acontecido cada vez mais cedo, é preciso refletir sobre o processo de adaptação da criança, visto
que o mesmo se constitui em uma experiência significativa para vida escolar. A adaptação é um processo de
transição em que a criança se habitua à nova rotina longe dos familiares que tem como referência. O objetivo
deste trabalho é pesquisar recursos que auxiliem a criança no enfrentamento dos desafios surgidos nesta
transição. A família e a escola têm papel fundamental neste momento, e com organização e planejamento, as
dificuldades encontradas podem ser contornadas. Prova disso é que diversos autores sugerem trabalhar de
forma lúdica, criativa valorizando a bagagem que a criança traz.
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OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE MOAGEM DO DESCARTE DE UMA EMPRESA DE
MASSAS: Um estudo de caso
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RESUMO

Este trabalho analisa o processo de moagem para reaproveitamento de massa de macarrão, que tem sua
eficiência prejudicada pelo aumento de temperatura. O objetivo deste estudo é demonstrar o desenvolvimento
de um mecanismo para evitar desperdícios pela condensa durante o processo de reaproveitamento. Este intento
será conseguido pelo estudo de caso de um sistema de reaproveitamento da Empresa Santa Amália da Cidade
de Machado em Minas Gerais. A pesquisa ainda está em desenvolvimento, resultados serão apresentados
como como avaliação para a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I.
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RESUMO

Introdução: O Brasil, ocupava em 1960 o décimo sexto lugar com a população mais idosa, será a
sexta população do mundo em 2025 onde a faixa etária de acima de 80 anos será a de maior crescimento,
sobressaltando a importância do fisioterapeuta com realizações de estudos que comtemplem as necessidades
ligadas a esta população. (KARUKA AH, SILVA JAMG, et al, 2011). O envelhecimento pode ser compreendido
como um conjunto de alterações sendo estruturais e funcionais do organismo. Essas alterações se acumulam
de forma progressiva em função da idade (TIMO-IARIA,1996). Considerando o aumento da população idosa
em todo mundo devemos entender a necessidade de manter uma melhorar qualidade de vida destes indivíduos
para total prevenção. (BITTAR RSM, PEDALINI MEB, et al, 2000). Objetivo: Demonstrar a importância da
fisioterapia no tratamento e métodos de prevenção para o idoso utilizando exercícios terapêuticos como a
Hidroterapia e a Cinesioterapia onde melhora gradualmente e trata suas disfunções físicas (RUOUTI,1994;
RUOUTI et al, 2000). Metodologia: Os recursos acadêmicos utilizados para a realização do trabalho foram
por meio de plataformas digitais como SCIELO e PEDRO e a utilização de alguns livros. Resultados:
Demonstra que a população idosa tende a crescer a cada dia, ocorrendo ainda mais o risco de lesões e
disfunções físicas, onde a fisioterapia consegue trabalhar como uma forma preventiva e fornecendo melhoras
na qualidade de vida do idoso.

Palavras-chave: Geriatria. Cinesioterapia. Hidroterapia.

_____________________
¹ Discente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Sul de Minas- UNIS/MG, Varginha.
² Fisioterapeuta. Mestre em Bioengenharia e docente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Sul de Minas UNIS/MG,
Varginha.
Endereço para correspondência: pabloandradetp@hotmail.com

VENTOSATERAPIA E SEUS EFEITOS FISIOTERÁPICOS: REVISÃO SISTEMÁTICA
Pablo Miranda Andrade ¹
Camila Rosa ¹
Graziele Jardúlio ²
Lucas Froeseler ³
Sandra M. Teodoro Aguiar 4
Juliano Vilela Dande ²

RESUMO
OBJETIVO: Este trabalho objetiva analisar a Ventosaterapia e seus efeitos fisioterápicos. Ela
consegue desintoxicar o organismo e promover um bem-estar a seu estado atual de saúde. Geralmente ocorre
uma liberação de acumulo de energia na área lesionada, onde também é possível extrair um pouco de sangue
e acredita-se que é prejudicial ao corpo levando uma redução do potencial de dano e de alguns sintomas. De
acordo com a pesquisadora Hennawy (2004), Ventosaterapia é indicado para doenças do sangue, condições
inflamatórias, relaxamento físico e mental, varizes e massagem profunda, nos estudos comprovam uma
melhoria de 50% nos níveis de fertilidade. METODOS: Os métodos para realizar esta revisão bibliográfica
foram por meio de artigos científicos internacionais e livros. RESULTADOS: Os instrumentos aplicados para
o tratamento é equipamento básico (inclui bomba de sucção, copos plástico do mesmo tamanho e ferramentas
antissépticos) A intervenção foi confirmada que pode levar reduções significativas no nível de dor percebida
(CLARK et al, 2000). CONCLUSÃO: Conclui-se que é um antigo método que tem como parte da cultura do
oriente médio, o nome para esta terapia é Al-Hajemah que tem como significado, devolver o seu corpo de
volta ao seu estado natural. (Curtis, 2005).
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RESUMO
Este projeto de Pesquisa e Desenvolvimento com foco em inovação de uma tipologia de esquadria de
aço, tem por finalidade demonstrar a importância das empresas em modificar, aprimorar ou implementar os
seus produtos, constantemente. Otimizar os custos e o tempo de fabricação, bem como todos os demais
processos que viabilizam o produto, é uma tarefa muito relevante para a engenharia de produção em uma
organização. O texto analisa de maneira crítica o mecanismo produtivo, as melhorias implicadas em um
modelo de janela de esquadria de aço. Destaca que um aprimoramento no design da esquadria de aço traz
redução de custo do produto final, aumentando assim, a competitividade no mercado. A pesquisa tem como
norte o seguinte posicionamento a ser discutido: como aperfeiçoar o mecanismo produtivo de uma esquadria
de aço, reduzindo tempo, custo, aumentando consecutivamente a agilidade na colagem dos seus vidros. Nestes
últimos tempos, as empresas têm se preocupado em diminuir custos, aumentar lucros, reduzir tempo de
fabricação, e acima de tudo, aperfeiçoar o seu produto. Na era de globalização, a inovação tornou-se uma
questão crucial, onde as empresas têm investido tempo e capital para aperfeiçoar os seus próprios produtos.
Nas empresas que produzem esquadrias, acontece o mesmo, tornando um de seus diferenciais no mercado
competitivo. Assim, estão constantemente em um ciclo de aperfeiçoamento e inovação, visando a melhor
satisfação de seus clientes e predominância no seu ramo de negócio. Para que seja embasado este texto, há o
principal objetivo de iniciar demonstrando os conceitos de Gestão de Desenvolvimento de Produtos com o
foco em inovação no aprimoramento da fabricação de esquadrias de aço. Em seguida apresenta modelos já
existentes para o desenvolvimento do produto, conhecendo o conceito do processo de inovação e determina
um estudo de caso em uma empresa buscando metodologia no seu mecanismo produtivo. Ao final, desenvolve
um protótipo aplicando os conceitos da Gestão de Desenvolvimento de produtos com ênfase na inovação,
atendendo assim a demanda do próprio mercado. É um estudo bastante interessante, com resultados que
prometem inovar a eficácia, segurança, agilidade, estética do produto e facilidade de manuseio, valorizando a
esquadria de aço, tornando-a um produto eficaz, correspondendo ao gosto e serventia do cliente. Este processo
de inovação implicará também em transformações nos atributos do produto, principalmente na maneira como
é percebido pelos consumidores, nas características técnicas, materiais, nos componentes e nas habilidades
em sua utilização.
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PÉ TORTO CONGÊNITO: revisão de literatura
Cristilaine Aparecida Martins Santos*
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RESUMO

Este trabalho trata de uma revisão bibliográfica pé torto congênito. Tal abordagem embora o pé torto
congênito seja uma das deformidades congênitas mais comuns dos membros inferiores, ainda há controvérsias
com relação à etiologia e ao tratamento, apesar da frequência relativamente alta, o tratamento é desafiador.
Embora há duas técnicas que podemos utilizar nesta patologia sendo elas a técnica empregada na correção das
deformidades envolveu a utilização do fixador externo circular modular de Ilizarov para distração gradual e
progressiva dos tecidos moles (cápsulas articulares, ligamentos, tendões e pele). O método de Ponseti destacase por propiciar resultados mais satisfatórios e diminuir a necessidade de cirurgias. Entretanto, o tratamento
cirúrgico deve ser indicado após falha do tratamento conservador adequadamente realizado. O objetivo é obter
um pé funcional, flexível, plantígrado e indolor, com resultados permanentes. Foram realizadas buscas em
artigos científicos em bibliotecas virtuais e base de dados da saúde como: Bireme, SciELO, Pubmed e Google
Acadêmico, a revisão bibliográfica foi realizada no mês de abril de 2017, com o emprego dos seguintes
descritores: Pé torto Deformidades do pé Anormalidades congênitas. Foram selecionadas quinze publicações
do período entre os anos de 1988 até 2017. A perspectiva futura fundamenta-se em conhecer resultados de
tratamento a longo prazo e novos conhecimentos sobre a etiologia do pé torto congênito, especialmente do
ponto de vista genético, que poderão, eventualmente, auxiliar na determinação do prognóstico e até no
tratamento.
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PERFIL NUTRICIONAL DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE ENFERMAGEM DE UM
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RESUMO

Este trabalho descreve sobre o comprometimento da saúde física e emocional de enfermeiros que estão
propícios a longas jornadas de trabalho. Tal abordagem é necessária, uma vez que a irregularidade nos horários
de trabalho pode repercutir negativamente nos hábitos alimentares contribuindo para o desenvolvimento da
obesidade. O objetivo deste estudo foi traçar e comparar o perfil nutricional de funcionários do setor de
enfermagem do Hospital São Francisco de Assis de Três Pontas – MG em dois turnos: diurno e noturno. Para
atingir o objetivo foram avaliados 50 funcionários do setor de enfermagem, classificados em dois turnos: turno
diurno e noturno. Foram coletadas informações de peso, altura e circunferência da cintura (CC). Após, foram
calculadas as necessidades energéticas totais de cada indivíduo. Para avaliar comportamento alimentar, foi
adotado o Recordatório 24. Dentre os funcionários avaliados, apenas 32% apresentaram eutrofia. Os
enfermeiros do período noturno apresentaram sobrepeso e obesidade grau I maiores que do diurno, 32% versus
24% e 28% versus 20% (p = 0,28), respectivamente. Com relação à CC, ingestão energética total e consumo
de macronutrientes, os funcionários do noturno também apresentaram valores superiores quando comparados
aos do turno diurno. Embora, não tenha havido diferença estatística entre os turnos, foi possível observar
valores absolutos maiores para todas as variáveis estudadas. A maioria dos funcionários do setor de
enfermagem avaliados possui perfil nutricional inadequado em relação à avaliação antropométrica e ao
consumo alimentar. A alimentação adequada influi na qualidade de vida, prevenção de agravos patológicos e
proporciona melhores condições no ambiente de trabalho.
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PREVALÊNCIA DE QUEIXA ÁLGICA MUSCULOESQUELÉTICA EM TRABALHADORES DE
SERVIÇO GERAIS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Gabriel da Silva Campos ¹
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RESUMO

Este estudo retrata a queixa álgica de funcionários de serviços gerais que participaram de uma palestra
de por alunos de Fisioterapia do Unis com o tema cuidados com a sua Coluna. No decorrer da atividade foi
indagado aos participantes onde sentiam dor e como classificariam essa dor quanto a intensidade. Método:
estudo transversal, descritivo através da aplicação de questionário sócio demográfico, diagrama de Corlett
(DC) e escala numérica de dor (END) em maio de 2017 na GESS. Participaram do presente estudo, 11
trabalhadores (8 mulheres) com média de idade de 35,2 anos, em profissionais da área de serviços gerais de
uma instituição de ensino situada no interior do Sul Minas Gerais. Resultado: todos os investigados
apresentaram queixa em alguma parte do corpo, sendo que 67,3% relataram em mais de um seguimento.
Quanto ao gênero, 88,8% das mulheres relataram apresentar dor na coluna vertebral, seguido de queixas em
ombro (48,34 %), enquanto que o gênero masculino predominou queixa em região cervical e ombro (73,2%).
Na END a média foi de 6 pontos. Quanto aos recursos para alivio da dor, 82 % relataram utilizar algum
medicamento como analgésico e anti-inflamatório e, 11,3 apontar ter procurado um fisioterapeuta.
Considerações Finais: A avaliação da dor musculoesquelética em trabalhadores é uma condição que merece
ser investigada, apontando também a importância de práticas que possam prevenir a incidência de dores nas
mesmas, como a importância do papel do Fisioterapeuta.
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PREVALÊNCIA E CAUSA DAS ALTERAÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS ASSOCIADAS À
SOBRECARGA DO COMPLEXO DO OMBRO EM ATLETAS ARREMESSADORES: revisão
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RESUMO
A literatura reporta que a manifestação de lesões do complexo do ombro em atletas arremessadores
está associada à demanda do desempenho esportivo, que pode por sua vez causar alterações
musculoesqueléticas com potencial lesivo. Este trabalho tem como objetivo investigar a prevalência e as
causas da instalação de alterações musculoesqueléticas associadas à sobrecarga do complexo do ombro em
atletas arremessadores. Foram realizadas buscas de estudos em bibliotecas virtuais e base de dados da saúde
como: Bireme, SciELO, Pubmed e Google Scholar; além de acervo de dissertações e teses. Foram adotados
como critérios de inclusão estudos experimentais, assim como revisão de literatura; publicados entre os anos
de 2005 à 2017; com população adulta, ambos os sexos e praticante de esporte que envolve arremesso. Os
termos utilizados como descritores foram: Ombro. Amplitude de movimento articular. Arremesso. O presente
trabalho demonstrou de forma concisa que a prática de esportes de arremesso determina alterações na
amplitude de movimento do ombro. Duas hipóteses principais são descritas como possíveis causas dessas
alterações. A primeira aponta para o fato da ocorrência de uma contratura da cápsula posterior e da banda
posterior do ligamento glenoumeral inferior. A segunda está relacionada à ocorrência de adaptações ósseas, o
que determina uma retroversão da cabeça do úmero e consequente déficit de rotação interna do ombro. A
idade e o tempo de prática do atleta são características que estão sendo relacionado com essas alterações
rotacionais, porém ainda não há consenso sobre tal discussão, de modo que alguns estudos não encontraram
essa relação.
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PRINCIPAIS CAPACIDADES FÍSICAS SOLICITADA NO FUTEBOL DE ALTO RENDIMENTO
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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo analisar a importância fisiológica de se trabalhar as capacidades físicas
em futebolistas de alto rendimento, sendo que o jogador atenda todas as demandas solicitadas durante a
partida. Sabemos que o Futebol a modalidade esportiva aeróbia e anaeróbia, veremos avaliações como por
exemplo: Vo2 Máx (potência máxima aeróbia), tendo resultados que ficara visível e respeito da aptidão física
do atleta seja no sexo masculino ou feminino. E como o teste de Wingate, que avalia a (potência máxima
anaeróbia). Observa-se o Futebol e suas influências alteráveis em determinadas situações, como clima,
desidratação, aquecimento e outros. Esses itens devem ser investigados para se ter uma resposta fisiologia
mais concretizada e o treinador enfatizara o treino seja para melhorar a força, velocidade, resistência, dentre
outras situações que se encontra em desequilíbrio do atleta de Futebol.
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PROGRAMA DE INDUÇÃO: UMA PARCERIA ENTRE A ACADEMIA E A SOCIEDADE NUMA
VISÃO ESTRATÉGICA EUROPEIA. ESTUDO DE CASO: projeto PAEDEIA
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RESUMO

Este trabalho aborda a temática do programa da indução numa perspetiva europeia, desenvolvida a
partir do projeto PAEDEIA- Pedagogical Action for a european Dimension in Educator’s Induction
Approaches. Tal abordagem justifica-se pela necessidade de: a) aprofundar o estudo sobre a formação inicial
e contínua de professores; e b) possibilitar o estudo das Key Competences, numa visão europeia. Neste sentido,
é seu objetivo centrar-se na possibilidade de debater com investigadores da academia, responsáveis pelas
escolas, estudantes e professores no início da carreira profissional de cinco países europeus (Dinamarca,
Finlândia, Portugal, Suécia e Turquia) sobre a problemática da indução. Durante a investigação foi realizada
uma avaliação dos programas de indução em desenvolvimento em três países: Finlândia, Suécia e Turquia,
sendo observadores participantes a Dinamarca e Portugal. O estudo, de natureza qualitativa, foi implementado
ao longo dos três anos de vigência do projeto, com maior enfoque na semana europeia desenvolvida em
Portugal, em que os instrumentos de recolha de dados foram a observação participante nos encontros
realizados nos diferentes países, a observação in loco nas escolas e nas formações desenvolvidas, a análise de
documentos produzidos sobre o tema, os inquéritos on-line e focus group orientados aos estudantes da
formação inicial e aos professores no início da carreira profissional dos três países. A análise de dados
evidenciou a importância de existir um programa de indução no início da carreira de professor, apresentandose como uma âncora no desempenho profissional, independentemente deste ter a forma de “pair group
mentoring”, “dialogue learning” ou “group mentoring”.
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PROPOSTA DA PSICOLOGIA SOCIAL PARA A PREVENÇÃO/INTERVENÇÃO NA
VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR
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RESUMO

A violência existe na humanidade desde seus primórdios. Na conjuntura a mesma ocupa lugar de
destaque na sociedade. Muito se publica na literatura sobre a violência familiar – o que vem ao encontro da
grande necessidade de se estudar e entender suas causas para ações preventivas e interventivas. Diante da
temática emergente, mediante pesquisa bibliográfica, o presente artigo objetivou conhecer mais sobre o
fenômeno da violência intrafamiliar na tentativa da proposição de prevenção/intervenção por parte da
Psicologia Social. As hipóteses do estudo foi que a ocorrência da violência nas relações intrafamiliares é
motivo dos sujeitos envolvidos buscarem por auxílio em serviços de saúde e que o comportamento violento
pode ser evitado mediante aprimoramento das práticas dos profissionais da Psicologia Social. Concluiu-se que
cabe à Psicologia Social identificar as demandas particulares dos sujeitos envolvidos no fenômeno da
violência intrafamiliar; que o profissional da Psicologia Social pode intervir procurando promover a garantia
dos direitos fundamentais de tais sujeitos, na busca da manutenção a saúde mental e social destes; e que a
violência intrafamiliar necessita ser tratada e não ser punida.
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RESUMO
Este trabalho aborda os pros e contras da utilização terapêutica de Cannabis sativa L. (maconha) uma
droga classificada como ilícita. Tal abordagem se justifica pelo grande interesse nos seus compostos devido
aos seus efeitos terapêuticos. O objetivo deste trabalho é discutir os prós e contras do uso terapêutico da
Cannabis sativa L, uma droga considerada ilícita. Trata-se de um levantamento bibliográfico entre os meses
de Fevereiro a Abril de 2015, com pesquisas em artigos científicos de bibliotecas virtuais e base de dados da
saúde (Bireme, SciElo, PubMed). É necessário levar em consideração que as propriedades terapêuticas dos
seus compostos que podem auxiliar de modo racional na medicina moderna no alívio de sintomas de patologias
importantes. Se por um lado, a maconha pode desencadear problemas psicológicos em indivíduos prédispostos, poderá também ser capaz de controlar crises convulsivas e quadros de dor crônica em pacientes
onde o arsenal terapêutico atual não mais oferece respostas satisfatórias. Assim é preciso que sejam feitos
maiores estudos onde se objetive minimizar seus efeitos adversos e potencializar seus efeitos terapêuticos
ocasionando maior segurança e menor risco quando utilizada.
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RESUMO

Este trabalho trata de uma revisão literária sobre a aplicação de protocolo cinesioterapêutico na
prevenção da TP em atletas saltadores. Tal abordagem se faz necessária ao considerar que, de uma forma
geral, a prevalência deste tipo de lesão está diretamente relacionada a fatores predisponentes intrínsecos e
extrínsecos, além da ausência de um programa preventivo. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo
investigar a aplicação de protocolo cinesioterapêutico, assim como analisar a efetividade deste na prevenção
da TP em atletas saltadores. Foram realizadas buscas de estudos em bases de dados como: Bireme, SciELO,
Pubmed e Google Scholar, além de acervo de dissertações. Foram adotados como critérios de inclusão estudos
experimentais, assim como revisão de literatura; publicados entre os anos de 2010 à 2017; com população
adulta, ambos os sexos e praticante de esporte com salto vertical. Os termos utilizados como descritores foram:
tendão patelar, prevenção, exercícios. Como conclusão, a literatura reporta que a presença de alterações
significativas do padrão postural, tais como: rotação medial excessiva do fêmur, diminuição da força dos
abdutores e rotadores laterais do quadril, além da restrição na amplitude de dorsiflexão, são destacados como
elementos que podem alterar o padrão correto do gesto esportivo, com consequente aumento do risco de
manifestação da TP. Sendo assim, a elaboração de protocolos preventivos que adicionavam a correção do
alinhamento do quadril, em associação ao ganho da amplitude de dorsiflexão e fortalecimento muscular do
grupamento do joelho e quadril obtiveram melhores resultados em comparação aos que priorizavam
exclusivamente o grupamento do joelho.
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PROTOCOLO CINESIOTERAPÊUTICO NA PREVENÇÃO DE ENTORSE DO TORNOZELO
ATRAVÉS DO TREINAMENTO NEUROMUSCULAR E PROPRIOCEPTIVO: revisão
bibliográfica
Bruna de Paula C.Fraiz; Cleidiene Pereira*
Jéssica Amâncio;Marcela Mesquita
Rafaella Lima
Josiane Andrade Moretti Marino**

RESUMO

Este trabalho trata-se de uma revisão literária sobre a aplicação de protocolo cinesioterapêutico na
prevenção de entorse do tornozelo através do treinamento neuromuscular e do treinamento proprioceptivo.
Tal abordagem se faz necessária ao considerar que, de uma forma geral, a prevalência deste tipo de lesão está
diretamente relacionada a fatores predisponentes intrínsecos e extrínsecos, além da ausência de um programa
preventivo. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo investigar a aplicação do respectivo protocolo,
assim como analisar a efetividade deste na prevenção de lesões do tipo entorse de tornozelo. Foram realizadas
buscas de estudos em bases de dados da saúde como: Bireme, SciELO, Pubmed e Google Scholar, além de
acervo de dissertações e teses. Foram adotados como critérios de inclusão estudos experimentais, assim como
revisão de literatura; publicados entre os anos de 2010 à 2017; com população adulta e de ambos os sexos. Os
termos utilizados como descritores foram: Tornozelo. Prevenção. Entorse. Como conclusão, a maioria dos
estudos reporta a eficiência de protocolos de prevenção que incluem o uso de treinamento proprioceptivo e
neuromuscular na redução de incidência deste tipo de lesão. Tais propostas apresentam a vantagem de serem
de baixo custo, e mostram-se eficientes considerando a maior ativação de músculos estabilizadores dos
membros inferiores que ocorre durante posturas que demandam equilíbrio do indivíduo. Por outo lado,
ressalta-se a necessidade da realização de mais estudos sobre os efeitos do respectivo treinamento, aplicados
em subgrupos populacionais homogêneos, a fim de estabelecer protocolos de maior eficácia para prevenção
de entorse do tornozelo.
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PROTOCOLO CINESIOTERAPÊUTICO NA PREVENÇÃO DE LESÕES DO COMPLEXO DO
OMBRO EM ATLETAS ARREMESSADORES: revisão bibliográfica
Anny Kellen Estopa Peregrino*
Josiane Andrade Moretti Marino**
Bruno Bonfim Foresti***
Ana Paula Bacha de Oliveira***

RESUMO

Este trabalho trata de uma revisão literária sobre a aplicação de protocolo cinesioterapêutico na
prevenção de lesões do complexo do ombro em atletas arremessadores. Tal abordagem se faz necessária ao
considerar que, de uma forma geral, a prevalência desta lesão está diretamente relacionada a fatores
predisponentes intrínsecos e extrínsecos, além da ausência de um programa preventivo. Sendo assim, este
trabalho tem como objetivo investigar a aplicação de protocolo cinesioterapêutico, assim como analisar a
efetividade deste na prevenção de lesões do complexo do ombro em atletas arremessadores. Foram realizadas
buscas de estudos em bibliotecas virtuais e base de dados da saúde como: Bireme, SciELO, Pubmed e Google
Scholar, além de acervo de dissertações e teses. Foram adotados como critérios de inclusão estudos
experimentais, assim como revisão de literatura; publicados entre os anos de 2010 à 2017; com população
adulta e de ambos os sexos. Os termos utilizados como descritores foram: Ombro. Exercícios. Prevenção.
Como conclusão, a literatura reporta de forma concisa que a prática de esportes de arremesso superior
determina alterações na amplitude de movimento do ombro. Sendo assim, a elaboração de protocolos
preventivos deve garantir os parâmetros ideais de força muscular dos rotadores do ombro e estabilizadores da
escápula, assim como do correto posicionamento da cabeça umeral na cavidade glenóide através da
manutenção da amplitude capsular ideal. Dentro deste contexto, a Fisioterapia atuando na aplicação do
referido protocolo cinesioterapêutico é a conduta mais indicada para restabelecer a funcionalidade, assim
como atuar na prevenção de lesões do complexo do ombro.
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PROTOCOLO FISIOTERAPÊUTICO PARA MANUTENÇÃO E MELHORA DA QUALIDADE
DE VIDA EM PACIENTES PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE): revisão de
literatura
Helen Cristina Monteiro *
Bruno Bonfim Foresti **
Josiane Andrade Moretti Marino ***
Mônica Beatriz Ferreira ***
Flavia Regina Ferreira Alves ***

RESUMO
Este trabalho trata de uma revisão literária sobre a importância da aplicação de protocolo
fisioterapêutico para manutenção e melhora da qualidade de vida em pacientes pós AVE. Tal abordagem se
faz necessária ao considerar que a atuação da Fisioterapia nos casos de sequela pós AVE tem por objetivo
inicial favorecer a reabilitação motora, e posteriormente, restabelecer a independência funcional, com
repercussão direta na qualidade de vida dos indivíduos. A qualidade de vida por sua vez pode ser descrita
como a percepção do estado de saúde físico, psicológico e social nas atividades diárias, não sendo apenas
relacionada com a ausência ou presença de morbidades Sendo assim, este trabalho tem como objetivo
investigar e destacar a importância da aplicação de protocolo fisioterapêutico para manutenção e melhora da
qualidade de vida em pacientes pós AVE. Foram realizadas buscas de estudos em bibliotecas virtuais e base
de dados da saúde como: Bireme, SciELO, Pubmed e Google Scholar, além de acervos online, livros, teses e
dissertações; entre os anos 2013 à 2017; com população adulta e de ambos os sexos. Os termos utilizados
como descritores foram: Acidente Vascular Encefálico. Qualidade de vida. Reabilitação. O presente trabalho
evidenciou a importância de se ressaltar a característica de individualidade que o protocolo deverá apresentar.
Além disso, os autores relatam que a adesão a um protocolo de tratamento contínuo favorece a manutenção
ou potencialização principalmente dos parâmetros de força muscular, equilíbrio e amplitude de movimento,
com repercussão direta na melhora da qualidade de vida dos indivíduos.
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PROTOTIPAGEM RÁPIDA: indústria 4.0
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RESUMO
No decorrer das últimas décadas, o mundo vem passando por consideráveis transformações
tecnológicas. Observa-se que as empresas estão investindo cada vez mais em tecnologia e aprimorando
constantemente seus processos em busca de produtos e serviços otimizados. Isso se justifica pelo fato de
estarem inseridas em um ambiente competitivo, onde o desenvolvimento e domínio de novas tecnologias como
a impressão tridimensional (3D), por exemplo, pode garantir a permanência das empresas no mercado. As
empresas estão cada vez mais fazendo uso de recursos computacionais em busca de flexibilidade,
produtividade e redução de custos. Com base neste contexto, fica evidente a necessidade de se compreender
como novas tecnologias estão mudando o dia a dia das empresas em relação aos seus métodos de planejamento
e controle da produção. Esta pesquisa teve por objetivo realizar uma abordagem baseada em dois principais
conceitos, a prototipagem rápida utilizando impressoras 3D e o processo de desenvolvimento de produtos.
Com base em pesquisas, estudos bibliográficos e topologia de teste em campo, afim de comprovar que as
impressoras 3D trazem benefícios para a cadeia de desenvolvimento de produtos com enfoque na obtenção de
protótipos nas fases iniciais do projeto, devido à rapidez de fabricação, sendo capaz de evitar prejuízos futuros
no processo, assim comungando da manufatura digital e indústria 4.0, estão cada vez mais presentes no
cotidiano das empresas.
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QUALIDADE DA ÁGUA E SEU USO EM PISCICULTURAS

Lucas Silva Reghim ¹
Natália Pereira Dias ¹
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Marlon Ribeiro Bueno ¹
Dr. Matheus Hernandes Leira ²

RESUMO

Com o aumento do número de criatórios e consequentemente, o incremento da procura e uso da água,
os piscicultores podem ou até já estão se tornando alvos preferidos dos órgãos de controle ambiental,
comprovadamente pela imposição de regras, leis e exigências, tanto no aspecto do uso do terreno, uso/reuso e
despejo das águas, escolha, introdução e translocação de espécies exóticas ou nativas, quanto no aspecto
sanitário do produto obtido. O desenvolvimento da atividade aquícola, juntamente com a tomada de
consciência relativamente recente dos problemas ambientais, justifica plenamente a atenção que se deve
oferecer ao item "qualidade da água", em especial àquela advinda de ação das criações intensivas e
semiintensivas. Para a água utilizada, sugere-se que os criadores devam estabelecer normas de conduta quanto
a sua obtenção, uso e reuso a sua disposição e se preocupem em aplicar métodos de avaliação e recuperação
simples e objetivos. Sobre a qualidade da água, fica demonstrado que a água de aquicultura deve ser
periodicamente analisada para que se possam encontrar soluções quando os problemas começaram a aparecer
ou nem deixar com que eles aconteçam, outro aspecto importante é saber, quando estamos pretendendo iniciar
aquicultura, é que a água que iremos utilizar, deve ser analisada antes de se começar as construções dos
viveiros. A manutenção da qualidade de água em viveiros de piscicultura é requisito básico para o sucesso
econômico do sistema produtivo e pode ser influenciada por vários fatores, dentre eles, a origem da fonte de
abastecimento de água e o manejo alimentar.
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RAÍZES MUSICAIS DA ZONA DA MATA MINEIRA
Francieli Braga Costa¹27*
Fausto Coimbra Alves Pereira²

RESUMO
Este estudo promove uma análise sobre os principais nomes da música da Zona da Mata Mineira.
Nelson Ned, Ary Barroso, Zé Geraldo, Maria Alcina e João Bosco de Freitas Mucci são os músicos que são
estudados durante a pesquisa. Tal abordagem tem potencial de resgatar nomes importantes e/ou pouco
conhecidos da música local. O estudo se baseia em revisitar a discografia dos músicos escolhidos para
protagonizar o cenário a ser desenvolvido durante o trabalho, como também em bibliografia disponível sobre
esses personagens: artigos, matérias jornalísticas e livros. O objetivo é contribuir para a divulgação e
disseminação do arquivo histórico e musical da cidade de Ubá e região.
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REABILITAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO DE QUARTZITO COM
INSTALAÇÃO DE USINA SUSTENTÁVEL.
Gabriel Silva Gomes*
Déborah Reis Alvarenga
Rullyan Marques Viera

RESUMO

Este trabalho demonstra que é possível reabilitar áreas degradadas por mineração de quartzito,
utilizando usina sustentável. Tal abordagem é devida ao fato da necessidade de recuperar áreas degradadas
juntamente com o fato de que até 2030 a ONU (Organização das Nações Unidas) deseja universalizar o acesso
à energia limpa, dobrar a eficiência energética e dobrar as energias renováveis. O projeto foi criado
objetivando, em primeira ordem, uma proposta de desenvolvimento econômico e tecnológico de São Thomé
das Letras, e o melhoramento da qualidade de vida de seus habitantes de maneira sustentável. Este propósito
será atingido mediante revisão bibliográfica e estudo de caso. A metodologia da proposta de implantação do
projeto consiste em uma análise combinatória entre três fatores: uma pesquisa de referencial teórico para o
estudo descritivo específico das tecnologias de aproveitamento energético, para melhor metodologia de
construção e operação da usina e o estudo de caso geográfico, responsável por avaliar o potencial energético
do local. Com este trabalho pretende-se comprovar a viabilidade e possível rentabilidade da instalação de
usinas sustentáveis além da reabilitação da área degradada por mineração de quartzito para uso futuro.
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REDUÇÃO DAS PERDAS DE CALOR DA CÂMARA QUENTE DE UM FORNO ELÉTRICO
PARA TERMO RETRÁTIL

Mouriele Leon Fonseca
Prof. Dr. Luiz Carlos Vieira Guedes

RESUMO

Este trabalho descreve o estudo de uma forma de redução das perdas de calor da câmara quente de um
forno elétrico para termo retrátil. Sendo que a instabilidade no processo torna penosa a tarefa de garantia da
qualidade e a ocorrência de falhas na produção gera itens não conformes, de modo que se tenha um aumento
nas despesas com retrabalhos, desperdícios e ainda o risco de enviar peças defeituosas para os clientes. A
redução das perdas de calor durante a abertura da porta minimiza a queda da temperatura de trabalho do forno
elétrico. Quando estas se mantem superior a 140ºC, reduz o número de refugos gerados a zero, ou seja,
estabilizando a queda de temperatura tem-se a qualidade total referente à retração dos termos retráteis. O
objetivo deste trabalho é apresentar uma forma eficaz de reduzir as perdas de calor da câmara quente de do
forno durante a abertura da porta, de modo a reduzir o consumo de energia elétrica, o número de refugos e o
tempo de processo. Deverá ser desenvolvida uma pesquisa em relação à influência da queda de temperatura
sobre as peças, para identificar quais as interferências geradas no processo. Com a observação do
funcionamento da máquina tem-se a influência da ação do rotor na perda de calor (Convecção Forçada e
Convecção Natural), e do agravamento dessa oscilação em dias frios. E por fim será necessário fazer um
comparativo sobre o custo x benefício dos investimentos necessários e da disponibilidade da máquina para
implementação do sistema.
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REESTRUTURAÇÃO DE UM TACHO PARA DOCE INDUSTRIAL COM ÊNFASE EM
MELHORIAS E APLICAÇÃO DA NORMA NR-12

Luana Oliveira Fernandes*
João Mário Mendes de Freitas

RESUMO

Este trabalho descreve a realização de um estudo de caso e projeto sobre um equipamento utilizado na
produção de doce de leite, fazendo uma reestruturação, através de uma análise minuciosa da fabricação desse
equipamento, pode causar a redução de matéria-prima ou melhoria em algum outro aspecto do mesmo, se
caracterizando como uma das possíveis soluções e planejamento para o processo de adequação da norma NR12. Tal abordagem se faz necessária porque vem contribuir de forma positiva para esse equipamento.
Adequando o tacho de doce às normas exigentes, e trazendo melhorias como reduzir seu custo, irá agregar
valores ao produto e inserir um equipamento eficiente e eficaz no mercado, sendo assim, um diferencial diante
esse cenário de competitividade. O objetivo deste trabalho é apresentar todo o processo de produção do
equipamento considerando forma, material e funcionalidades, visando adequá-lo dentro da norma
regulamentadora NR-12. Demonstrar as melhorias desenvolvidas para aumentar a aceitação no mercado, a
partir das demandas das empresas fabricantes de doce. Este propósito será conseguido através do estudo de
caso, onde, foram analisados os melhores meios para se pesquisar as informações levantadas. Em seguida,
partiu-se para uma análise teórica disponível para consulta, com pesquisa de referências bibliográficas de
textos e artigos na internet, buscando analisar e verificar as operacionalidades do equipamento estudado. Foi
pesquisado ainda informações sobre o equipamento com os técnicos e engenheiros da empresa. Com base nos
estudos feitos, e conhecimentos adquiridos a respeito dos equipamentos, foram realizadas alternativas de
melhoria e assim comparadas ao modelo original. A pesquisa comprovou que o projeto realizado foi de grande
avalia, visto que melhorou a qualidade do produto e diminuiu seu custo, tornando-o assim mais competitivo
frente ao mercado atual. Em meio à tamanha disputa mercadológica, saber dimensionar corretamente o seu
produto sem deixar de lado a sua qualidade e custo é primordial. Esse deve ser um dos lemas de todo
engenheiro, produzir o melhor possível com o preço acessível.
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RESPOSTA MOLECULAR DA CÉLULA HOSPEDEIRA CONTRA INFECÇÃO POR Escherichia
coli enteroinvasora
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RESUMO
A autofagia tem sido descrita como um sistema intrínseco de defesa do hospedeiro para reconhecer e
eliminar patógenos bacterianos invasores intracelulares. Escherichia coli enteroinvasora (EIEC), uma
importante bactéria diarreiogênica, está intimamente relacionada com Shigella, devido as suas semelhanças
fenotípicas e genotípicas. No entanto, a doença induzida pelo EIEC é menos grave, assim, a hipótese é que
EIEC está sendo eficientemente reconhecida e eliminada pelo processo autofágico da célula hospedeira. Para
entender este fenômeno, foi examinado o perfil transcricional de genes autofágicos na linha celular intestinal
Caco-2 por análise de microarray. Foram analisados os seguintes grupos: células Caco-2 não infectadas (grupo
1), células Caco-2 infectadas com EIEC (grupo 2) e células Caco-2 infectadas com S. flexneri (grupo 3). A
expressão de proteína (LC3-B) foi analisada por Western blotting. Analisando os genes transcritos,
observamos uma rede de genes bastante diferente para cada grupo em cada ponto de tempo analisado. Estes
dados mostram que a resposta da célula hospedeira contra S. flexneri é modulada de uma maneira
completamente diferente de EIEC. Ao contrário de S. flexneri, a EIEC induz a autofagia nas células humanas.
Em conclusão, a autofagia parece ser um mecanismo importante da célula hospedeira para controlar a infecção
bacteriana, o que poderia explicar, em parte, a doença mais branda e auto-limitante induzida por EIEC.
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RESULTADOS E EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO NOS NÍVEIS DO HORMÔNIO
CORTISOL

Heitor da Silva Camilo ¹
Giovanni Silva Crabi ¹
Ione Maria Ramos de Paiva ²

RESUMO

O treinamento de força tem crescido cada vez mais, seja para fins estéticos como também na melhora
da qualidade de vida. O propósito do presente estudo foi verificar se o treinamento de força produz alterações
do hormônio cortisol e avaliar se estas alterações são positivas ou negativas. O cortisol pode ser motivado por
estresse e seu elevado índice pode ser negativo para o organismo, mas também desempenha funções
importantes na recuperação após o treinamento de força. A metodologia utilizada foi uma pesquisa
bibliográfica qualitativa, onde foi feito análise de artigos científicos para se chegar a conclusão de que o
treinamento de força muscular que prioriza treinos de curtos e de média duração tem uma resposta fisiológica
menor e consequentemente positiva, a nível de cortisol.
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: o processo de adaptação no atendimento do aluno com
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RESUMO

Este trabalho aborda-se que o professor de Educação Física tem necessidade de uma maior adaptação
para o atendimento de alunos com Deficiência Física, inseridos no ensino fundamental. Tal abordagem se
justifica pela necessidade de estratégias eficientes para maior adaptação e para reformulação nas aulas de
Educação Física no Ensino Fundamental. Faz se necessário, que as aulas de Educação Física devem ser
direcionadas aos alunos com deficiência, os quais exercícios devem ser realizados com maior eficiência na
execução e adaptados de acordo com o mesmo. Este trabalho mediante pesquisa realizada através de
referenciais bibliográficos por meio de livros, artigos científicos pertinentes ao tema em bases de dados
cientificas, assim como documentos referentes ao Tema. A pesquisa descreveu professores de Educação
Física, necessitam de maior conhecimento e capacitação para o atendimento dos alunos com Deficiência
Física, e é necessário que haja maior interesse no tema abordado para que os alunos com deficiência tenham
maior acesso à educação, assim como em suas práticas diárias sociais, familiares e escolares. Sendo assim,
nesta pesquisa se destacou através de as documentações descritas e autores pesquisados, que no processo de
acessibilidade educacional a estes alunos, e entrada dos mesmos em qualquer ambiente escolar, sem que haja
preconceito e assim viabilizando a vivência de outras crianças sem deficiência, conviver com a diversidade
humana e social.
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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo propor algumas reflexões sobre a necessidade de um trabalho bem
estruturado por parte da escola em parceria com a família no percurso escolar do aluno com Síndrome de
Down, auxiliando nas ações pertinentes ao processo inclusivo, de forma satisfatória e participativa. A família
da criança com Síndrome de Down ao matriculá-la na escola regular, está ciente que seu desenvolvimento é
diferente e mais lento que o habitual. Viverá momentos de instabilidade emocional e precisará de suporte
psicológico para a aceitação e inclusão dessa pessoa. Portanto, não se pode negar que há grande expectativa
em relação ao seu aprendizado, como ambiente adaptado, acolhedor e propicio, além das adaptações
curriculares realizadas pelos professores para que as dificuldades sejam superadas dando espaço ao
desenvolvimento de suas habilidades. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, fazendo uso de
livros, artigos, leis e dissertações que tratam sobre o tema. Espera-se que esse estudo contribua para uma
relação mais próxima, intrínseca entre a família e a escola possibilitando o sucesso desses alunos, necessitando
de um trabalho diferenciado para melhorar a autoestima, tendo bom desempenho escolar e um aprendizado
significativo de modo que possam ser aplicados na vida cotidiana.
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante as
disciplinas do curso de bacharelado em engenharia mecânica do Centro Universitário do Sul de Minas por
meio do desenvolvimento de um sistema termodinâmico cuja função é promover a condensação da água
diluída no ar atmosférico afim de sua utilização como água potável. Foram calculados ainda, sua eficiência e
capacidade de funcionamento em uma localidade chave.
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RESUMO
Estreptococose é o termo genérico utilizado para designar a doença septicêmica de etiologia bacteriana
em peixes, causadas por cocos Gram positivos incluindo nesse grupo, microrganismos dos gêneros
Streptococcus, a bactéria é patogênica para diversos hospedeiros, como por exemplo, os bovinos e os seres
humanos. Os estreptococos são bactérias amplamente distribuídas no ambiente aquático e sua patogenicidade
está associada às condições de estresse do hospedeiro, tais como má qualidade da água, manejo inadequado e
condições de criação intensiva. A infecção por esse agente causa nos peixes doença septicêmica e encefalite,
a partir disso vários sinais clínicos são perceptíveis, como natação alterada, com rodopios e perda de equilíbrio,
lesões de tegumento e músculo, principalmente ao redor da boca, opérculo e nadadeiras, olhos opacos e
exoftalmia. Enfermidades bacterianas em peixes são comuns em sistemas aquáticos, porém práticas de manejo
adequadas podem prevenir mortalidades. Para que um diagnóstico preciso e confiável seja realizado, é
necessária a contribuição do piscicultor, no sentido de fornecer dados corretos sobre o sistema de criação,
manejo empregado, espécies trabalhadas, tratamentos utilizados, qualidade da água. Dessa forma, o
diagnóstico será rápido e as devidas soluções serão postas em prática para que o problema seja o mais
rapidamente resolvido. Este trabalho teve como objetivo a identificação do Streptococcus sp em peixes
cultivados em sistema de policultivo na Região sul do Estado de Minas Gerais.
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RESUMO
Este trabalho trata de sugestões de intervenção para idosos com risco de queda através de terapias do
movimento, sendo uma revisão integrativa. Tal abordagem se faz necessária devido ao fato de identificar
algumas técnicas de exercício e de movimento que estão sendo utilizadas para proporcionar melhor qualidade
vida e autonomia funcional para os idosos. O objetivo deste estudo é de identificar sugestões de intervenções
para idosos com risco de quedas através de terapias do movimento, através da revisão integrativa da literatura.
Este propósito será conseguido mediante da pesquisa bibliográfica que foi realizada pela Internet, pela
BIREME, no banco de dados da Biblioteca Virtual da Saúde. Para o levantamento dos artigos, utilizaram-se
as palavras-chave Acidentes por Quedas, Equilíbrio Postural, Técnicas de Exercício e de Movimento e
limitado ao idoso. Na revisão integrativa, analisou-se sete artigos na língua inglesa que atenderam aos critérios
de inclusão previamente estabelecidos. O estudo foi capaz de identificar algumas técnicas de exercício e de
movimento que estão sendo utilizadas para proporcionar melhor qualidade vida e autonomia funcional para
os idosos. Dentro dos artigos selecionados foi possível identificar que a maioria falava do método Pilates na
prevenção de queda através da melhora no equilíbrio, mobilidade, qualidade de vida, diminuição de dores e
até mesmo alteração do humor em idosos.
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RESUMO

O objetivo deste artigo é analisar como deve ser a atuação do professor para com a criança
diagnosticada com TDAH na escola, em relação ao seu comportamento hiperativo em sala de aula. Este
trabalho foi feito através de pesquisa bibliográfica. Os dados apontam que o transtorno de déficit de atenção
e hiperatividade o TDAH é um transtorno neurológico de causas genéticas, que aparece na infância e
frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Na infância em geral TDAH se associa as
dificuldades na escola e no relacionamento com demais crianças, pais, familiares e professores, o que pode
trazer consequências às crianças em idade escolar, pois o diagnóstico e o tratamento variam de acordo com a
abordagem e a visão do profissional envolvido. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e
impulsividade. Por causa da desatenção, é comum a criança com o transtorno não se concentrar na aula e não
acompanhar a explicação dos professores. A criança com o transtorno de TDAH não tem um controle do seu
comportamento. Ela perde a matéria e não aprendem tanto quanto poderiam. Há uma grande variedade de
intervenções específicas que o professor pode fazer para ajudar a criança com TDAH a se ajustar melhor à
sala de aula e na escola para seu maior desempenho. Isso implica na necessidade da criança ter um
acompanhamento diferenciado é necessário um acompanhamento pedagógico feito pelo professor que ajude
a prevenir as lacunas na aprendizagem. Propor estratégias e diversos objetivos evitando que o aluno com
TDAH tem em excesso muitas informações, trabalhando com o aluno formas diferenciadas, pois o discente
necessita ser encorajado a explorar variados materiais didáticos, conteúdo ou assunto que será ensinado na
sala de aula.
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RESUMO

O presente trabalho consiste em viabilizar o entendimento e o funcionamento dos dispositivos de
segurança ativa e passiva utilizados em veículos de circulação nacional, explicitando primordialmente as suas
funções, em conjunto com o uso correto de cada item obrigatório que compõem o automóvel. Dessa forma
utiliza-se uma abordagem peculiar no intuito de demonstrar a real importância dos dispositivos de segurança
haja vista que tais itens são frequentemente negligenciados no tocante de sua utilização correta. Neste interim
apresenta-se a seguir algumas adequações das normas, segundo a ABNT (Associa Brasileira de Normas
Técnicas), em consonância com os motivos que justificam tais aplicações na fabricação desses veículos, cuja
prioridade é garantir a segurança e o bem-estar do ser humano, para que, todavia, reduza ao máximo a
ocorrência de acidentes em conjunto com suas consequências negativas.
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RESUMO

A utilização de animais em laboratórios tanto para fins médicos quanto para fins comerciais, é uma
questão muito polêmica. Animais de várias espécies, sendo os camundongos mais intensamente utilizados,
são empregados em experiências científicas e testes a fim de comprovar a eficiência de produtos como vacinas,
cosméticos, medicamentos, etc. O objetivo desse estudo trata-se de estudar as técnicas alternativas, em
laboratório, para a substituição de animais, ao menos no campo cosmético, que possam mostrar os mesmos
resultados e evitar o sofrimento dos mesmos desnecessariamente. Pressupõe-se que a substituição dos animais
para testes em laboratórios, no âmbito cosmético, seria uma boa opção para acabar com a crueldade; uma vez
que tais experimentações tomou formas antiéticas e desnecessárias devido à implementação de técnicas
alternativas. O estudo propôs analisar e contribuir com referências teóricas para a área da saúde e estética.
Comitês de ética em experimentação animal existem dentro das instituições de ensino e pesquisa e exercem,
com competência e autoridade, a análise de projetos de pesquisa e se ocupam de encontrar soluções para
dilemas éticos e morais que possam advir do uso de animais na experimentação. No universo da pesquisa,
percebeu-se que os comitês, atentos ao bem-estar dos animais, despertam, cada vez mais e com maior
amplitude, reflexões de ordem moral que permitem a nítida e necessária contraposição entre a deformidade
do não-ético e a virtude do ético, fazendo com que, em toda e cada decisão no laboratório, opte-se pela segunda
atitude, e não pela primeira.
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RESUMO

Entre os procedimentos cirúrgicos mais utilizados em pacientes na unidade de terapia intensiva que
necessitam de suporte ventilatório invasivo prolongado, está a traqueostomia (TQT), com o intuito de
contribuir com grandes benefícios para o paciente, tais como melhora da higiene oral, possibilitando a redução
do tempo de ventilação artificial, incidência de pneumonia e menor tempo de hospitalização. A fisioterapia
atua como intervenção terapêutica que pode melhorar a função respiratória destes pacientes, contribuindo no
processo de desmame ventilatório e decanulação dos mesmos. O objetivo deste estudo é relatar o que é uma
traqueostomia, quais protocolos se deve seguir para uma decanulação adequada e a importância do
fisioterapeuta nesse processo. Trata se de um estudo descritivo e analítico de revisão bibliográfica realizado
por meio de pesquisas nas bases científicas Scielo, Pubmed e Bireme. A pesquisa evidenciou que o processo
de decanulação, que é a retirada da cânula de TQT, deve-se prosseguir desde o momento em que o paciente
foi submetido à TQT, pois há prejuízos com o período de utilização prolongada. Com tudo, evidencia-se o
beneficio da realização de TQT em pacientes submetidos a períodos prolongados de ventilação mecânica
invasiva e a decanulação depende de muitos fatores, sendo um processo complexo que exige atenção de toda
equipe multiprofissional para não haver erros, tornando-se então um processo eficaz e seguro. Existem poucos
estudos que estabeleçam os critérios da atuação do fisioterapeuta neste processo, por isso sugere-se mais
pesquisas, pois a fisioterapia tem papel indispensável na avaliação e em todo o processo de decanulação.
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RESUMO

Este trabalho aborda como a saúde pública pode ser influenciada pela qualidade da água fornecida para
o consumo da população se esta apresenta-se contaminada ou decorrer de um tratamento inadequado. Tal
abordagem se faz necessária devido aos problemas existentes no que se referem aos acessos aos serviços de
saneamento, educação, saúde pública, dentre vários outros fatores problemáticos que assola a nossa população,
desencadeando em fatores de risco a doenças. O objetivo deste trabalho é realizar pesquisas e consultas
técnicas de alguns procedimentos para tratamento de efluentes industriais para informar qual o melhor ou
propor soluções para problemas identificados. Esta tarefa será conseguida mediante pesquisa das legislações
especificas que estabelecem responsabilidades de todos os envolvidos no processo de captação e
monitoramento da qualidade da água portável, bem como aplicação de normas e portarias específicas do órgão
regulador. Espera-se reforçar a importância de conhecer a legislação para que haja maior monitoramento e por
consequência qualidade da água oferecida a população, promovendo assim aumento da qualidade de vida a
população e diminuição dos gastos com o tratamento da saúde pública, e que o descarte contemple os
parâmetros físicos, químicos e biológicos que compõe suas características e atenda a legislação, portaria nº
518/2004 do Ministério da Saúde.
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RESUMO

Este trabalho trata de uma revisão literária sobre a síndrome do impacto no ombro utilizando o modelo
de tratamento fisioterapêutico conservador. A abordagem se faz necessária ao considerar que esta é a afecção
mais comum da cintura escapular, estando intimamente relacionada à prática de atividades de vida diária,
assim como atividades laborais e esportivas específicas. A sua prevalência é cada vez mais comum em adultos
jovens, o que causa relevante impacto socioeconômico frente à perda temporária da capacidade laborativa dos
indivíduos, com consequente repercussão negativa na qualidade de vida destes. Sendo assim, este trabalho
tem como objetivo avaliar a eficácia dos diversos protocolos de tratamento fisioterapêutico conservador na
síndrome do impacto no ombro, além de discutir a ação dos fatores predisponentes intrínsecos e extrínsecos
na manifestação da respectiva síndrome. Foram realizadas buscas de estudos em bases de dados SciELO,
Pubmed e Google Acadêmico; além de acervo de dissertações e teses. Como critérios de inclusão foram
adotados estudos experimentais, assim como revisão de literatura; publicados entre os anos de 2010 à 2017;
com população adulta e de ambos os sexos. Os termos utilizados como descritores foram: Ombro, Síndrome
do impacto, Fisioterapia. Como conclusão, a literatura reporta a eficácia dos protocolos de tratamento
fisioterapêutico conservador ao restaurar a cinemática normal da cintura escapular, através do
restabelecimento dos parâmetros ideais de força muscular do manguito rotador, abdutores do ombro e
estabilizadores da escápula, assim como do correto posicionamento da cabeça umeral na cavidade glenóide,
além da reeducação funcional do movimento.
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RESUMO
Existem muitas discussões acerca do treinamento de força (TF) para analisar benefícios e malefícios
que este pode causar quando aplicado em crianças e adolescentes. Profissionais da educação física, a partir da
realização de testes através dos esportes, perceberam que, se elaborado de forma consciente, com cargas leves,
os treinamentos de força causam relevantes influencias aos jovens. Contudo, a utilização de cargas altas e
intensas pode causar lesões e prejudicar o crescimento dos mesmos. Neste estudo, foram empregados artigos
e revisões literárias, os quais possuem contribuições de autores, tanto nacionais quanto internacionais, na
discussão sobre vantagens e desvantagens do treinamento de força para os jovens. Com isso, desenvolveu-se
o objetivo de buscar provas concretas que corroborem com a aplicação do treino em questão às crianças e
adolescentes. Por fim, concluiu-se que o treinamento de força quando aplicado a partir de uma orientação
adequada e não intensificada pode ser benéfica para a saúde e o desenvolvimento dos jovens.
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RESUMO

A obesidade vem apresentando um rápido aumento nas últimas décadas, isso é preocupante. Nessa
pesquisa foi realizada uma revisão bibliográfica baseada em artigos científicos, sendo utilizados estudos
referentes ao treinamento resistido, influência do Epoc, emagrecimento, musculação, obesidade. Teve-se
como principal objetivo verificar se o exercício resistido promove alteração na composição corporal. Hoje já
é possível encontrar pesquisas que defendem este tipo de trabalho para indivíduos com percentual de gordura
elevado, alegando que uma massa magra mais elevada gera um gasto calórico maior ocasionando assim uma
diminuição no percentual de gordura sem que haja também uma diminuição na massa muscular geralmente
ocasiona por dietas. Encontrou-se que através dos exercícios resistidos também é possível ter uma diminuição
no percentual de gordura e modificações na massa corporal total.
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UMA REFLEXÃO SOBRE A CURA PELA ÁGUA
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RESUMO

O presente artigo pretende, através de análise bibliográfica sobre as diversas perspectivas das doenças
psicossomáticas, e de forma simples para cruzar as informações sobre o bom, o belo e verdadeiro e integrando
a Trilogia Analítica no conceito de que a água é uma fonte de dentro dos enfoques místicos e espirituais, um
elemento da que podemos usufruir dos efeitos benéficos para o bem estar e qualidade de vida. Foi realizada
uma busca sobre a produção do conhecimento referente aos cuidados com o corpo e mente, tendo como
objetivo identificar as concepções sobre este modo de cuidar, referida em periódicos nacionais, através da
revisão de literatura sobre o tema. Baseando-se em estudos sobre pesquisas e análises de experientes e
renomados cientistas, abordaremos as formas em que a água mineral ou não, pode influenciar nos resultados
de um conjunto de práticas terapêuticas sobre as doenças psicossomáticas. No decorrer desse estudo pudemos
observar que o uso da água como práticas em várias terapias não promovem nenhum risco, requer um período
suficiente de tempo de tratamento e é um método bastante acessível sendo por isso comum ao seu uso. O
resultado final foi de trazer a uma reflexão de que há necessidade do homem reavaliar seus conceitos e analisar
a forma de pensar e agir, amenizando assim as doenças psicossomáticas e, que processo de cuidar e ser cuidado
são inerentes ao ser humano, cuidar e sermos cuidados durante o nosso ciclo vital sendo que ao final desse
ciclo, surge a necessidade de um cuidar peculiar e impregnado da valorização do ser.
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RESUMO

Este trabalho descreve como o marketing pode contribuir para o desenvolvimento e crescimento das
UAN’s. Tal abordagem se justifica uma vez que todo o processo de venda e relação entre consumidor e
empresa envolve um binômio: necessidade x satisfação. O propósito deste trabalho é descrever as ferramentas
do marketing aplicadas com vista ao desenvolvimento das UAN’s. A fim de se conseguir tal propósito foi
realizado uma revisão bibliográfica sobre o marketing aplicado dentro de UAN’s e/ou cozinhas indústrias.
Foram pesquisados artigos, livros e manuais científicos pertinentes ao tema. A pesquisa demonstrou que o
marketing é uma ferramenta indispensável para as UAN’s visto que o marketing irá ajudar as UAN’s a
canalizar recursos e conhecimentos que atraia o público alvo, auxiliando assim, nos rendimentos e na
rentabilidade das empresas do ramo.
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RESUMO
Este trabalho descreve a respeito das atividades de uma UAN e como esta por contribuir para o
desenvolvimento ambiental sustentável. Tal abordagem se justifica uma vez que nas UAN’s a geração de
resíduos sólidos é iminente, apresentando-se como importante problema socioambiental, tornando-se um
desafio a ser enfrentado. O propósito deste estudo é descrever as formas que a UAN possui para contribuir
com menor desperdício e geração de resíduos. Para consecução desta pesquisa, foi realizado um levantamento
bibliográfico a respeito do tema, no qual foram utilizados para fonte das informações: livros, artigos científicos
e resoluções técnicas. A pesquisa demonstrou que na prática as alternativas para o aproveitamento, redução
ou destinação dos resíduos produzidos por UAN’s e restaurantes é possível através da criação de políticas
organizacionais. Com isso o nutricionista assume um papel importante no gerenciamento dos resíduos
produzidos dentro da UAN, promovendo capacitação e mudanças de comportamento nos colaboradores.
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RESUMO

Este trabalho demonstra a viabilidade de implantação de ferramentas do sistema de manufatura enxuta
em uma serralheria de pequeno porte. Tal abordagem se faz necessária, devido principalmente pelo momento
que a economia brasileira vem atravessando, tornam-se obrigatórias as mudanças no sistema de trabalho
utilizando conceitos da manufatura enxuta. O objetivo desta pesquisa é analisar algumas das ferramentas da
manufatura enxuta de maneira que se consiga aplicar nos moldes da serralheria, buscando a melhora de
desempenho, reduzindo desperdícios e aumentando a eficiência. Este propósito será conseguido a partir da
revisão bibliográfica. A metodologia utilizada é de caráter exploratório e também descritivo, no qual abordará
seguimentos e cenários que não podem ser facilmente descritivos. A pesquisa terá como foco o estudo das
ferramentas aplicadas na serralheria e quais as mais eficientes para esse campo. A pesquisa comprovou que
sempre é possível haver melhorias e ser mais competitivo, o que é uma necessidade no cenário atual. Em se
tratando de microempresas, o desafio torna-se maior, pois manter-se ativo no mercado é indispensável a
utilização da munufatura enxuta.
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RESUMO

Este trabalho analisa o romance A Dança dos Cabelos (1984) de Carlos Herculano Lopes, escritor
mineiro, da cidade de Coluna no Vale do Rio Doce. Ele trata da brutalidade de um mundo ainda inóspito, no
qual os conflitos patriarcais derivam da ideia da posse (da terra e do corpo). O romance de cunho regional
conserva enraizado em um Brasil interno, preso a convenções e códigos ligados a um sistema tradicional e
fechado. O objetivo deste artigo será de discutir como o espaço pode ser local de violência ou de libertação
para as mulheres do romance que apesar de possuírem o mesmo nome Isaura, são de gerações distintas e
também sofrem igualmente as repressões masculinas. O propósito deste trabalho será conseguido através da
pesquisa e revisão bibliográfica analisando as personagens femininas e como elas irão desvencilhar-se das
amarras do patriarcado através de transgressões, libertando-se do sistema opressor.
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VOLEIBOL SENTADO: prática e capacitação técnica do Profissional de Educação Física
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RESUMO

A busca da melhoria da qualidade de vida nos últimos anos fez com que uma grande quantidade de
pessoas com deficiência buscasse pratica atividade física, visando estimular suas potencialidades e
possibilidades, em prol de seu bem-estar físico e psicológico. A modalidade do Vôlei Sentado, surgiu a partir
da combinação entre o voleibol convencional e o Sitzbal, esporte alemão que não tem rede e que é praticado
por pessoas com dificuldades para se locomover e que, por isso, jogam sentadas. Através das Paraolimpíadas
vêm se conquistando, a cada ano, maior espaço no cenário esportivo mundial. Dentre as modalidades
paraolímpicas destaca-se o voleibol sentado, uma modalidade esportiva, incluída oficialmente nos Jogos
Olímpicos no ano de 1980, destinado às pessoas com deficiência física (amputações e. O Brasil teve sua
primeira participação na paraolímpica desta modalidade apenas em Pequim, em 2008. Considerando essa
prática recente em nosso país, esta pesquisa tem o objetivo reunir materiais bibliográficos sobre o voleibol
sentado, buscando mostrar e descrever aos profissionais de Educação Física, a prática da modalidade do vôlei
sentado e a relevância desta pratica munido do conhecimento, para que pessoas com deficiência física possam
a vir pratica-la com segurança e com um profissional que saiba como aplicar as técnicas. Espera-se, com esse
trabalho, contribuir na maior divulgação e descrição das técnicas desta modalidade, através do conhecimento
sobre voleibol sentado, oferecendo um material inicial, para que o profissional de Educação Física possa
explorá-lo e desenvolve-lo, tornando-o cada vez mais acessível e proporcionando mais uma opção de prática
para as pessoas com deficiência.
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