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Ciências da Saúde

1. A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM COMO
FORTALECEDOR DA AUTONOMIA DO ENFERMEIRO NA PRÁTICA
ASSISTENCIAL
Camila da Silva Gazola
Josivane Maria Domingues
Thyago Ferreira Marcante
Gleidson Brandão Oselame
Introdução: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é um processo
que desenvolve a autonomia do enfermeiro, visa identificar as necessidades no
cuidado do paciente e direciona a prática assistencial para a equipe de enfermagem,
oportunizando o conhecimento técnico-científico para o desenvolvimento do
atendimento qualificado. Objetivo: Discutir a autonomia do enfermeiro enquanto
sujeito inserido na realidade das práticas de saúde, com base em uma análise nas
publicações pertinentes sobre a SAE. Método: Permeou a revisão de literatura
baseada nas publicações indexadas na base de dados do Scientific Eletronic Library
Online (Scielo). Utilizou-se para a busca os termos Sistematização, Assistência e
Enfermagem. Resultados: Emergiram da busca 78 artigos, sendo selecionados
apenas aqueles que traziam em seu título ou resumo questões pertinentes à
autonomia do enfermeiro. Após a análise crítica, selecionaram-se seis artigos, dos
quais foram publicados em periódicos nacionais de Enfermagem. Conclusão: A
SAE é amparada legalmente pela Lei nº 7.498/1986 a qual trata do exercício da
Enfermagem e pelas Resoluções 159/1993 e 272/2002 do Conselho Federal de
Enfermagem, as quais dispõem respectivamente sobre a consulta de Enfermagem e
a SAE de forma obrigatória em todas as Instituições de Saúde Brasileiras. O
enfermeiro deve fazer uso do seu respaldo para o desenvolvimento de sua
autonomia para uma assistência de Enfermagem qualificada, tendo em vista uma
boa liderança de equipe e demonstrando respeito e confiabilidade mediante os
demais sujeitos da equipe multiprofissional. Desta forma, a SAE caracteriza-se como
uma ferramenta útil para o alcance da plena autonomia do enfermeiro no que tange
sua prática assistencial, indo de encontro aos preceitos éticos e legais que regem a
profissão e a ciência da Enfermagem.
Palavras-chave: Autonomia; Enfermagem; Assistência.
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2. ATUAÇÃO

DO

ENFERMEIRO

NO

CONTEXTO

DOMICILIAR

DOS

CUIDADOS ONCOLÓGICOS
Camila da Silva Gazola
Josivane Maria Domingues
Gleidson Brandão Oselame
Introdução: O cuidado domiciliar é uma estratégia de atenção à saúde pensada em
gerar autonomia ao paciente e realçar habilidades funcionais em seu contexto
domiciliar. Neste sentido, o enfermeiro presta cuidados com base nos preceitos
éticos e bioéticos, principalmente quando envolvem determinadas doenças, como
neoplasias. Destarte, emerge a figura do cuidador familiar, que flutua entre o
paciente e o enfermeiro dentro de um universo totalmente novo para ambos.
Objetivo: Discutir a prática do cuidado oncológico domiciliar no que concerne à
importância do enfermeiro enquanto educador voltado para a capacitação do
cuidador familiar. Método: Permeou a revisão de literatura com busca eletrônica na
base de dados do Scientific Eletronic Library Online (Scielo) por meio dos
descritores cuidado domiciliar e cuidados oncológicos. Resultados: Estudos
apontam que o cuidado domiciliar diminui o tempo médio de internação hospitalar,
reduz o número de reinternações, reduz custos de atenção à saúde e aumenta a
aderência ao tratamento do paciente sob assistência domiciliar. Ainda, permite a
melhora da qualidade de vida do paciente e familiar, além de desenvolver-se como
um novo instrumento de ensino e um novo campo de ação e pesquisa. O espaço
domiciliar permite lidar com situações novas, proporcionando constante aprendizado
ao enfermeiro, porém, o despreparo do cuidador pode também trazer sérios
prejuízos ao paciente, resultando inclusive em frequentes hospitalizações.
Conclusão: O indivíduo com diagnóstico oncológico enfrenta muitas dificuldades, o
que o torna fragilizado, principalmente quando existe a necessidade de
quimioterápicos. A interação no processo saúde/doença é um desafio para
Enfermagem, sobretudo onde o conhecimento técnico - científico contribui para a
preparação do familiar cuidador a prestar atendimento com qualidade ao paciente
oncológico.

Palavras - chave: Enfermagem; Cuidado; Oncologia.
9

3. REEMERGÊNCIA DE COQUELUCHE EM DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS
NO ESTADO DO PARANÁ E NO MUNICÍPIO DE PINHAIS
Aline Fernanda Castilho
Elizbet Julissa Zapata
Karolyne Gaio Ribeiro
Lusinete Aparecida da Silva Castilho
Marilise Fátima de Oliveira
Gleidson Brandão Oselame
Introdução: Coqueluche é uma doença infecciosa aguda transmissível de
distribuição universal, causada pelo agente etiológico Bordetella pertussis.
Compromete especificamente o aparelho respiratório e se caracteriza por
paroxismos de tosse seca. Objetivo: Caracterizar a reemergência da doença em
crianças e adultos nos últimos três anos e ressaltar a importância da vacinação.
Método: Tratou-se de pesquisa no banco de dados do SINAN e do Departamento de
Vigilância em Saúde de Pinhais levantando dados epidemiológicos dos anos de
2010, 2011 e 2012. Resultados: Notificações no Paraná em 2010 foram 16 casos
em crianças menores de 04 anos, 2011 foram 147 casos, apresentando uma
elevação de casos em adultos entre 20 a 39 anos e 2012 parcialmente 207 casos
até outubro, também apresentados na idade adulta. Em Pinhais, dados de 2011
registram 08 casos, todos menores de 09 anos e 2012 com 55 casos em que destes
03 ocasionados em adultos de 20 a 59 anos. Discussão: A transmissão ocorre pelo
contato direto, através de gotículas de secreção da orofaringe eliminadas por tosse,
espirro ou fala. Os bebês estão mais vulneráveis antes de receberem a primeira
vacina contra coqueluche nos dois primeiros meses de vida e têm maiores chances
de desenvolverem complicações respiratórias, neurológicas e outras como
hemorragias

subconjuntivais,

edema

de

face,

hérnias,

desidratação

e/ou

desnutrição. Adultos são responsáveis por mais da metade de transmissibilidade
para crianças. Conclusão: O levantamento de dados nos proporcionou quantificar
um aumento considerável de casos em crianças e a ocorrência em adultos,
característica anteriormente de difícil ocorrência. Dessa forma, é vital que crianças,
pais, cuidadores e outros membros da família sejam imunizados, colaborando com a
proteção coletiva, pois protegidos não transmitem a bactéria.
Palavras - chave: Bordetella pertussis; Imunização; Tosse.
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4. HEPATITES: DESVENDANDO OS PRINCIPAIS TIPOS QUE ACOMETEM O
SER HUMANO
Luciana Aparecida de Souza
Laodicéia Ferreira dos Santos
Adriana Bastos
Gleidson Brandão Oselame
Introdução: Muitos vírus podem causar hepatite, mas somente cinco deles são
clinicamente importantes e são descritos como vírus da hepatite. Seu principal sitio
de infecção é o fígado. Objetivo: Descrever os principais tipos de vírus causadores
de hepatite humana e suas particularidades. Método: Revisão de literatura.
Resultados: O Vírus da hepatite A (HAV) é transmitido por via fecal-oral, sendo
crianças as mais acometidas. É eliminado nas fezes em torno de duas semanas
antes do aparecimento dos sintomas. O Vírus da hepatite B (HBV) é transmitido via
sanguínea, tendo maior prevalência na Ásia. Muitas infecções por HBV são
assintomáticas e o tempo de incubação varia de 30 a 180 dias. Pode ocasionar
cirrose e câncer. O Vírus da hepatite C (HCV) é transmitido pelo sangue. O
reservatório de HCV é o homem, sendo mais prevalente nos EUA. Muitas infecções
por HCV são assintomáticas e detectadas somente pela presença de anticorpos.
Apresenta uma forte predisposição ao carcinoma hepatocelular. A incubação varia
de 30 a 100 dias. O Vírus da hepatite D ou vírus ∆ é um vírus especial, pois não é
capaz de se replicar independentemente, só se replica em células infectadas por
HBV. O maior índice é nos EUA. A transmissão ocorre através do sangue, sendo
diagnosticado através de testes sorológicos e o tratamento é realizado com
Interferon visando amenizar os sintomas. O Vírus da hepatite E é semelhante ao
vírus da hepatite A, ou seja, é transmitido pela via fecal-oral. Não há terapia antiviral
nem vacina. Conclusão: As Hepatites possuem em comum sua ação deletéria no
fígado. A melhor forma de se evitar a doença é melhorando as condições de higiene
e de saneamento básico, vacinação, uso de preservativo em todas as relações
sexuais e não compartilhar objetos de uso pessoal, além disso, toda gestante deve
fazer o pré-natal a fim de prevenir danos ao feto.

Palavras – chave: Hepatite; Transmissão; Sintomas.
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5. CARGA DE TRABALHO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA
Camila da Silva Gazola
Kelli Cristina Fediuck da Silva
Thyago Marcante
Mayara Alves Fachine
Gleidson Brandão Oselame
Introdução: Para que se possa garantir um atendimento adequado e humanizado
aos pacientes em uma unidade de terapia intensiva (UTI), espera-se que o quadro
de profissionais de Enfermagem tenha um número mínimo, o qual é calculado pelo
dimensionamento de pessoal. Tal normativa visa atender as exigências das
regulamentações dos órgãos responsáveis e à carga de trabalho vivenciada por toda
a equipe de Enfermagem. O Nursing Activities Score (NAS) tem por finalidade
mensurar a carga de trabalho da Enfermagem e visa medir o tempo de assistência
em UTI, o que é de grande interesse de toda a equipe, pois possibilita argumentar a
necessidade de profissionais para a demanda de trabalho. Objetivo: Discutir de
forma reflexiva a relação da humanização e carga de trabalho dos profissionais de
Enfermagem que atuam em UTI. Método: Revisão de literatura. Resultados:
Quando se trata de uma unidade especializada, como a UTI, essa temática é ainda
mais importante, visto que um desequilíbrio na proporção entre equipe de
Enfermagem e paciente pode acarretar em um alto custo e colocar em risco a
segurança do paciente. Estudos mostram que pacientes mais graves demandam
maior carga de trabalho de Enfermagem e um número adequado de enfermeiros
pode diminuir o risco de mortalidade, assim como o Burnout e insatisfação
profissional. Conclusões: Espera-se que o profissional de Enfermagem oriente sua
prática pelo compromisso ético do cuidado, para que haja uma assistência de
qualidade, mantendo uma educação continuada junto com sua equipe e enfatizando
a necessidade de criar meios de humanizar o ambiente, a equipe e a si mesmo,
prestando uma assistência de qualidade. Decorre que isso acaba sendo impossível
se a equipe for sobrecarregada.

Palavras – chave: Carga de trabalho; Unidade de Terapia Intensiva; Enfermagem.
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6. O PROCESSO HISTÓRICO DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR
Rita de Cássia de Araújo Moura
Elia Machado Oliveira
Denecir de Almeida Dutra
Introdução: A história da assistência domiciliar à saúde (ADS), “Home Care” surge
nas mais remotas referências em medicina. O conceito de internação domiciliar
surgiu nos Estados Unidos em 1887, originado a partir da proposta inovadora de
duas enfermeiras, Lillian Walt e Mary Brewster, que destacaram as vantagens que
teriam os usuários com esse tipo de atendimento. O primeiro sistema de ADS no
Brasil foi criado no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo em 1967,
tendo como objetivo principal reduzir o número de leitos ocupados. Essa motivação
econômica levou a repetição de tal fenômeno em diversos países do mundo
(FONSECA, 2005). Este aumento caracteriza um modismo que privilegia o lucro
fácil, sem a devida estrutura para o correto atendimento, o que leva muitas vezes
essas empresas a serem desqualificadas pelo sistema econômico, pela seleção
natural do sistema. (TAVOLARI, 2000). Objetivo: Conhecer o processo histórico no
contexto da ADS “Home Care” e o paradigma frente à Enfermagem em relação ao
seu crescimento, vantagens e desvantagens. Método: Pesquisa qualitativa de
caráter exploratório bibliográfico, com orientação analítico-descritiva. Resultados:
Dentro dos preceitos da integridade de atenção básica, o indivíduo deve ser
atendido como um ser humano que está sujeito a riscos de adoecimento biológico,
psicológico e sociológico e deve ser atendido pela sua saúde e não pela sua
doença, reduzindo riscos além de tratar os danos. Conclusão: Um dos desafios
para o Enfermeiro da assistência domiciliar à saúde é trabalhar o paradigma e
encontrar estratégias para tornar familiar o que não é familiar.

Palavras – chave: Home Care; Enfermagem; Processo Evolutivo.
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7. OBESIDADE INFANTIL NA INTERVENÇÃO PRÁTICA DA EDUCAÇÃO EM
SAÚDE NO ÂMBITO DA ENFERMAGEM
Adriane Aparecida Tizote
Beatriz Schemberg Oliveira
Danilo da Silva Nogueira
Elia Machado Oliveira
Denecir de Almeida Dutra
Introdução: Nas últimas décadas a obesidade infantil caracterizou-se como uma
verdadeira epidemia mundial, evidenciada pelo rápido aumento da prevalência
infantil. Neste contexto, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
indicam que uma em cada três crianças brasileiras com idade entre 5 e 9 anos está
com peso acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (BRASIL,
2012). A obesidade infantil é uma doença complexa, multifatorial, seu manejo na
infância é um desafio, pois está associado à mudança de hábitos familiares,
principalmente dos pais, juntamente com a falta de entendimento da criança e o do
adolescente quanto ao real valor do problema (MARTINS, BRANDALIZE, 2003).
Objetivo: Analisar a obesidade infantil sobre a ótica da Enfermagem em uma Escola
da Rede Pública do Município de São José dos Pinhais, especificamente o índice de
massa corpórea dos alunos, além de implementar ações de Educação em Saúde
frente à alimentação na comunidade escolar. Método: Dedutiva voltada ao eixo
quantitativo e qualitativo exploratório alavancado no contexto de revisão bibliográfica
voltada para a temática. Resultados: Pretende-se com o andamento do estudo
verificar o antes e o depois do projeto implantado na Escola relativo à diminuição da
obesidade na adolescência, mudança de hábitos alimentares, melhora nos conceitos
e preceitos em saúde. Discussão: Neste sentido, a Enfermagem como profissão da
área de saúde está diretamente ligada a educação e as demais etapas de
tratamento da obesidade (CARPINITO,1999). Portanto, a praticidade, agilidade e a
qualidade dessa equipe unida requerem um direcionamento do cuidado através da
capacitação dos profissionais para o devido aprimoramento técnico e disciplinar no
combate da Obesidade Infantil. Conclusão: A educação em saúde e a promoção de
saúde unidos na busca de melhorias da qualidade de vida e suas praticidades na
saúde coletiva. Educação alimentar é fundamental para estruturação em saúde sob
a ótica da prevenção e promoção no âmbito da saúde coletiva.
Palavras – chave: Educação em Saúde; Obesidade Infantil; Educação Formal.
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8. O H1N1 E O AMBIENTE DE TRABALHO: UMA PROPOSTA SISTEMÁTICA
PARA PREVENÇÃO
Ana Paula Gomes e Silva
Elizete Viviane Cocco
Denecir de Almeida Dutra
Introdução: A H1N1 é epidemia que atualmente “está sobre controle” devido o
contexto de imunização, porém, continua a ocasionar vitimas em todo território
nacional. Objetivo: Propor uma sistemática para prevenir o contágio do H1N1,
identificar suas principais características e correlacionar causas e efeitos da H1N1 e
suas soluções. Métodos: O contexto metodológico foi organizado em forma de uma
revisão bibliográfica, voltado para o tema, com livros, teses e dissertações, para a
especificidade da pesquisa foram utilizados os descritores H1N1 e Enfermagem do
trabalho. Resultados: Atualmente a maioria dos trabalhos apresentados tem sua
estruturação de ações sob a orientação da equipe de Enfermagem, principalmente e
técnicos de segurança do trabalho nas empresas, de modo que de maneira direta,
muitos dispêndios poderão ser evitados. A forma visual deverá prevalecer na
sistemática proposta, de tal sorte que o entendimento seja o mais claro possível.
Conclusões: Surtos sazonais de gripe, consequentemente da infecção pela
influenza, provocam um significativo ônus econômico e social. Durante as estações
da gripe nos hemisférios Norte e Sul há incremento nas hospitalizações e óbitos por
doenças respiratórias, principalmente de lactentes, dos maiores de 65 anos e dos
doentes crônicos. O impacto econômico costumeiramente é medido pelos custos
dos atendimentos médicos e das hospitalizações, também da compra de
medicamentos e diminuição da produtividade no trabalho. Isso gera perdas para as
empresas, considerando o absenteísmo por adoecimento ou presenteísmo pelo mal
estar do trabalhador. O programa de vacina contra gripe tem custo baixo e bom
custo- benefício para as empresas em geral.

Palavras – chave: Prevenção; Absenteísmo; Sistematização.
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9. EFEITOS

NUTRICIONAIS

DO

SHAPEWORKS

NO

CONTEXTO

DO

TABAGISMO
Neuza Maria Ferraz de Mello Gonçalves
Dalton Tadeu Reynaud Dos Santos
Denecir de Almeida Dutra
Rogério de Jesus Hultmann
Adriane Granato Bardal
Adelinda Rita da Conceição
Maria Jose Coronil
Introdução: A nicotina é uma substância translúcida, alcaloide básico, líquida
oleosa, de cor amarela, que constitui o princípio ativo do tabaco e está relacionada à
cafeína. O efeito desta espalha-se pelo corpo, através da pele, dos pulmões e das
mucosas do nariz ou gengivas, sendo o pulmão o órgão mais atingido. As veias que
revestem esses órgãos absorvem a nicotina e a transmitem pela corrente sanguínea
até o cérebro que repassa estes efeitos imediatos aos demais órgãos do corpo. O
vício do fumante em relação ao número de cigarro, que consome é proporcional à
necessidade de manter alta concentração de nicotina no sangue ao longo do dia.
Objetivo: O objetivo geral deste estudo é verificar os efeitos nutricionais do
ShapeWorks, pó para a preparação de bebidas, (sabor laranja e pêssego) da
Empresa Herbalife, em um grupo 12 de pessoas que praticam o tabagismo e de 6
pessoas que utilizam drogas (cocaína e craque). Método: Foi aplicado um
questionário com 15 questões pertinentes ao tema, e o acompanhamento dos
efeitos proporcionados após a ingestão da bebida, em relação ao estresse,
ansiedade

e

irritabilidade,

bem

como

a

avaliação

do

perfil

da pressão

sistólica (PAS), a pressão diastólica (PAD) e o índice de massa corporal (IMC). É
relevante a pesquisa na área da saúde, na obtenção e prevenção do bem estar geral
das pessoas, na promoção de segurança das possíveis doenças ou mesmo futuras
patologias, relacionadas ao tabaco. Resultados: Espera-se levar as informações
sobre a composição da nicotina e suas consequências metabólicas e avaliação
estatística dos benefícios da bebida nutricional pela perda de peso (medidas),
estresse, além de resgatar a autoestima e valorização energética na produção e
satisfação profissional deste grupo de pessoas tabagistas e usuários de drogas.

Palavras – chave: Tabagismo; Nutrição; Metabolismo.
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10. MEDICINA NATURAL, O USO DE PLANTAS NA PREVENÇÃO E CURA DE
DOENÇAS
Juliana Loureiro Castro
Patrícia G. J. Rodrigues
Rosana R. Martins
Tayna Vanelle S. Cruz
Thalita Fernandes
Jucélia de Lima
Introdução: A alimentação saudável e utilização de alimentos naturais na dieta
fornecem princípios ativos necessários para a prevenção de doenças, como a
eliminação de toxinas adquiridas durante a correria do dia a dia. Objetivo: Inclusão
de plantas/ervas medicinais e alimentos naturais na dieta, com verificação da
melhora de saúde. Fazer com que se compreenda a importância de produtos
naturais na dieta, como forma de prevenção e cura de doenças, com a necessidade
mínima de remédios industrializados. Método: Contar em forma de história quem foi
o descobridor dessas plantas, como e o porquê ele as estudou. Utilizar de forma
clara e direta a explicação do conteúdo, mostrando a utilização de plantas/ervas em
receitas caseiras, chás, banhos. A forma de dietas desintoxicantes de duração
máxima de 15 dias. Resultados: Com acompanhamento, a utilização de dietas para
desintoxicação é válida, resultando numa melhora do sistema ao qual se aplicou a
dieta específica. Alguns tratamentos para cólicas, prisão de ventre, necessitam de
periodicidade na ingestão de frutas e legumes que contenham as propriedades
necessárias para amenizar os sintomas. Conclusão: Sabe-se que uma alimentação
balanceada é necessária, ao se unir o conhecimento das propriedades das plantas,
frutas, legume em geral se terá uma saúde perfeita, sem a necessidade de utilização
de medicamentos industrializados.

Palavras-chave: Medicina Natural; Alimentação; Prevenção.
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11. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO
DA POPULAÇÃO DE RIO BRANCO DO SUL
Daiane Lemes Martinez
Elizonete Peres de Farias

Introdução: O desenvolvimento e o crescimento da humanidade dependem do
fornecimento de água potável, pois é um elemento essencial à saúde, que deve ser
distribuída para a casa de todo cidadão com qualidade. O órgão responsável pelo
tratamento e monitoramento da qualidade da água é a Companhia de Saneamento
do Paraná (SANEPAR), o qual é realizado através de análises físico-químicas e
microbiológicas que indicam a potabilidade da água para consumo humano. O
município de Rio Branco do Sul não possui tratamento adequado, onde apenas é
realizada a cloração e o monitoramento é feito pelo Departamento de Água e
Esgoto. Objetivo: O objetivo desta pesquisa é verificar a qualidade da água
distribuída a população de Rio Branco do Sul, por meio de alguns parâmetros físicoquímicos de potabilidade. Método: O trabalho está sendo desenvolvido no
laboratório-escola do Centro Universitário Campos de Andrade por meio de análises
físico-químicas qualitativas e quantitativas como pH, alcalinidade, acidez, sulfatos,
cloretos, amônia, cálcio e cloro. As amostras foram coletadas nas casas do
município em diferentes bairros, conforme estão distribuídos os poços utilizados pela
Prefeitura. Resultados: Com os resultados obtidos, pretende-se verificar prováveis
desvios da potabilidade da água correlacionando tais desvios com prováveis
interferências na saúde da população local bem como conscientizar os órgãos
públicos da necessidade da atuação mais eficiente da SANEPAR no município.

Palavras-chave: Abastecimento de água; Potabilidade; Tratamento.
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12. IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E PROPOSTAS DE SOLUÇÕES
AMBIENTAIS LOCAIS E GLOBAIS
Danielly Roesler
Paulo Roberto Janissek
Introdução: Questões ambientais têm recebido bastante atenção dos diversos
setores da sociedade. Da mesma forma, posturas ambientalmente corretas são
esperadas de todas as pessoas, nas esferas pessoais e profissionais. Dentro deste
contexto, as práticas de sustentabilidade ambiental devem empregar medidas que
envolvam tanto a esfera doméstica como a profissional. Este trabalho apresenta um
exemplo de solução para um problema ambiental local, ilustrando como o
profissional farmacêutico pode e deve contribuir em seu âmbito de atuação.
Também apresenta a identificação e proposta de solução para problemas
ambientais globais, uma vez que problemas ambientais afetam todo o planeta.
Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar as condições atuais de uma situação de
problemas ambientais, sendo um localizado e o outro global, de modo que se possa
observar a necessidade de haver a sensibilidade tanto dos profissionais da saúde,
como dos próprios moradores e também os governantes no papel de cidadãos e
responsáveis por essa realidade. Método: Os dados referentes ao trabalho foram
desenvolvidos como parte das atividades da disciplina de Sustentabilidade
Ambiental na Área Farmacêutica. Para ilustrar um problema ambiental local foram
coletadas informações de uma instituição em Curitiba e para abordar um problema e
solução em âmbito global, as informações foram coletadas do site Green Peace.
Resultados: Foi constatado que o profissional farmacêutico tem capacidade e
oportunidade de contribuir para a solução de problemas locais.

Palavras-chave: Problemas Ambientais Locais e Globais; Sustentabilidade
Ambiental; Farmacêutico.
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13. FREQUÊNCIA

DA

HIPOLACTASIA

EM

ALUNOS

DO

CENTRO

UNIVERSITÁRIO CAMPOS DE ANDRADE – CONSCIENTIZAÇÃO DA
ATENÇÃO FARMACÊUTICA
Eliane Conceição de Oliveira Gomes
Carina Rau
Introdução: A hipolactasia ou intolerância à lactose é causada pela diminuição da
atividade da enzima lactase, que leva a incapacidade de digerir quantidades
significativas de lactose e provocam vários sintomas como diarreia, náuseas,
distensão abdominal e flatulências. Objetivo: Levantar junto à micro comunidade do
Centro Universitário Campos de Andrade (UNIANDRADE), percentual de alunos
com hipolactasia para comparação com dados da literatura. Existe uma alta
incidência de sintomas de doenças inflamatórias intestinais entre a população,
porém sem diagnóstico para intolerância à lactose. Sabe-se que tais sintomas
intestinais podem ocorrer devido à hipolactasia. A frequência para hipolactasia
muitas vezes é baixa devido à falta de diagnóstico, ou falta de conhecimento da
população em geral. Método: O levantamento está sendo realizado através de
entrevista, com amostra composta por 200 alunos, estruturada na forma de um
questionário com questões abertas e fechadas, sendo primeiramente validado entre
20 acadêmicos de Farmácia do oitavo período noturno. O trabalho foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIANDRADE, sob nº 468-A. Resultados:
Durante a validação, nenhum aluno apresentou hipolactasia, apesar de vários
autores mostrarem valores de aproximadamente 75% da população mundial com
intolerância à lactose. Estes resultados confrontantes são, muitas vezes, devido à
falta de diagnóstico realizado. Conclusão: Torna-se importante para o farmacêutico
conhecer melhor a doença, diagnóstico correto e medicações e/ou medidas que
podem ser tomadas para atenuar os sintomas da hipolactasia, pois assim poderá
realizar de forma mais significativa a atenção farmacêutica, ajudando muitas
pessoas que sofrem de intolerância à lactose.

Palavras-chaves: Intolerância à Lactose; Hipolactasia; Frequência; Diagnóstico;
Tratamento.
20

14. AVALIAÇÃO CLÍNICA DO DIABETES MELLITUS E COMORBIDADES
ASSOCIADAS
Eliane Miranda Giazzon
Evelise Fernandes Pietrovski
Introdução: O diabetes mellitus (DM) é um distúrbio crônico caracterizado por
hiperglicemia, resultante de defeitos na secreção de insulina e/ou da incapacidade
da mesma de exercer adequadamente seus efeitos, resultando em resistência
insulínica. Objetivo: Realizar um levantamento das complicações clínicas
associadas ao DM, com a finalidade de caracterizá-las e correlacioná-las com as
medidas de autocuidado do paciente diabético, bem como fatores de risco
associados. Método: Pacientes com diagnóstico confirmado de DM foram
selecionados em diferentes centros de assistência à saúde, conforme aprovação
institucional, na cidade de Curitiba-PR. A avaliação dos pacientes foi realizada por
meio de estudo quali-quantitativo, de corte transversal. Para o desenvolvimento do
estudo foram aplicados questionários, com perguntas abertas e fechadas. Para
avaliação da dor do pé diabético foram utilizadas escalas de dor unidimensionais.
Resultados: Observou-se que a maioria dos pacientes pesquisados eram idosos,
com idade entre 61 e 70 anos (37%), com diagnóstico confirmado de DM tipo II
(88%). Os pacientes apresentavam índice de massa corporal (IMC) acima de 40
(43%), dislipidemia (62%) e alta prevalência de comorbidades associadas, sendo a
hipertensão arterial (28%) e doenças oculares (15,4%) mais prevalentes. A maioria
dos pacientes também apresentava algum tipo de alteração nos pés, principalmente
dor. Conclusão: O DM tipo II representa um grande problema de saúde pública, por
afetar

grande

parte

da

população

e

apresentar

elevada

associação

de

comorbidades. Além disso, fatores como idade, sobrepeso e dislipidemia implicam
no aparecimento das complicações do DM.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Complicações Crônicas; Unidades de Saúde;
Escalas de dor.
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15. COLETA SELETIVA DE ÓLEO RESIDUAL DE FRITURA
Fabio Catapam
Jefferson Leal
Paulo Roberto Janisseck
Introdução: Com o aumento da população e maior de consumo de alimentos prépreparados, aumentou a utilização de óleos vegetais, consequentemente gera-se
uma grande quantia de resíduos de frituras. Este óleo residual descartado de forma
incorreta causa danos ao meio ambiente, ocasionando entupimentos de redes de
esgoto, pias e ralos, podendo contaminar rios e oceanos se lançado no solo
contamina o lençol freático. O presente artigo demonstra as formas corretas de
coleta e reaproveitamento da utilização do resíduo de óleo de fritura para fabricação
de sabão, detergentes, biodiesel, sabonetes líquidos. Objetivo: Realizar revisão
bibliográfica através de pesquisa em diversas bases de dados sobre o tema coleta
seletiva de óleo residual de frituras. Verificar formas de descarte e armazenamento
deste resíduo. Descrever as formas de reciclagem utilizadas para resíduos de óleo
de frituras. Método: Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo-exploratório. A
coleta de dados será realizada através das informações obtidas de pesquisa em
livros, jornais, artigos e assuntos sobre o tema, com levantamento em fontes
bibliográficas, bancos de dados digitais, fontes de dados disponíveis na internet.
Resultados: Com os resultados destes trabalhos são demonstrados as viabilidades
econômicas da coleta seletiva de resíduo de frituras, demonstrando a forma correta
de descarte e os prejuízos à comunidade e ao meio ambiente o descarte incorreto
ocasiona. Conclusão: Com o presente trabalho de conclusão de curso fazemos a
linha de raciocínio lógico, que todo o resíduo criado pelo ser humano tende a fazer o
efeito bumerangue, o que ele gerou e gera hoje esta causando inúmeros problemas
hoje e no futuro.

Palavras-chave: Óleo de fritura; Coleta seletiva; Resíduos; Reciclagem.
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16. ATENÇÃO

FARMACÊUTICA

PARA

PESSOAS

CEGAS

E

COM

DEFICIÊNCIA VISUAL: UMA REVISÃO
Fernanda Gabriel Rosa
Cíntia Mara Ribas de Oliveira
Javier Salvador Gamarra Junior
Introdução: A Atenção Farmacêutica ainda é incipiente no sistema de saúde
brasileiro e esse aspecto é mais crítico nas pessoas com deficiência, sem acesso às
informações sobre medicamentos. Objetivo: Identificar na literatura abordagens em
Atenção Farmacêutica para cegos e deficientes visuais; propor ações que
incrementem essa prática em saúde. Método: Foi realizada revisão bibliográfica
utilizando fontes primárias e secundárias, especialmente artigos acadêmicos
disponíveis em bibliotecas virtuais como Google Acadêmico, Scielo, Bireme, Web of
Science. Discussão: Há pouca literatura e os estudos encontrados mostram que
pessoas com deficiência possuem necessidades especiais a serem satisfeitas, e a
sociedade responde pela inclusão social destas pessoas. Reforçam também
importância do atendimento personalizado, prática que vem sendo gradualmente
aplicada, porém na forma de projetos individuais, tendo como maiores dificuldades
desconhecimento e despreparo dos profissionais e rejeição de parte dos
empresários do setor farmacêutico e gestores de instituições hospitalares. E, ainda,
necessidade de repasse das informações em braile para garantir adesão ao
tratamento; aspecto esse observado pelos laboratórios farmacêuticos nas caixas dos
produtos, mas não ainda nas bulas. Conclusão: Para que a Atenção Farmacêutica
cumpra seu papel em relação aos direitos dos cegos e deficientes visuais, é
necessário ampliar a exigência de identificar em braile embalagens secundárias e
bulas de medicamentos, assegurando assim a efetividade do preconizado por lei
quanto ao direito das pessoas com deficiência e de acesso à informação.

Palavras-chave: Atenção Farmacêutica; Deficiência Visual; Informação sobre
medicamentos.
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17. ATENÇÃO FARMACÊUTICA PARA GESTANTES
Iná Regina Talacimon Barbosa
Cíntia Mara Ribas de Oliveira
Javier Salvador Gamarra Junior
Introdução: Atenção Farmacêutica (AtFarm) é atividade inerente ao farmacêutico,
caracterizada pelo provimento de adequada farmacoterapia aos pacientes em busca
de resultados definidos nos seus tratamentos. Na AtFArm para gestantes é
importante acolhimento farmacoterapêutico, visto que o organismo da mulher
vivencia diversas modificações significativas, ao tempo em que usa medicamentos,
por isso a importância do atendimento à gestante por farmacêutico. Diversos
estudos mostram que na gestação ocorrem interações feto-medicamento podendo
prejudicar o seu desenvolvimento. AtFarm na gestação tem importante papel no
momento da dispensação para orientar e informar sobre medicamentos prescritos
para gestantes. Objetivo: Identificar, por meio de revisão de literatura, tipos de
medicamentos dispensados para as gestantes e de que modo profissionais
farmacêuticos podem realizar essa prática de modo efetivo e seguro para as
pacientes. Método: Revisão de literatura buscando em artigos científicos, sítios de
instituições de ensino, pesquisa e de serviços de saúde, entidades bem como bases
eletrônicas como Google Acadêmico, Scielo, Dedalus, Science Direct entre outros.
Discussão: Este estudo baseado em revisão da literatura reforça a necessidade do
farmacêutico prover AtFarm para gestantes, buscando analisar que tipos de
medicamentos são dispensados a essas pacientes e quais impactos na saúde da
mãe e do bebê. O farmacêutico, com conhecimento da listagem de medicamentos
relacionados ao risco para gestantes e seus filhos pode conduzir a uma melhor
farmacoterapia às gestantes, podendo orientar dose medicamentosa, interações
com alimentos, condutas prescricionais para minimizar riscos ao feto. Conclusão:
Para uma correta AtFarm para gestante o farmacêutico deve ter amplo
conhecimento dos medicamentos e suas diversas consequências quando utilizados
nessa população extremamente exposta a riscos, o que permite fortalecer a
racionalização do uso de medicamentos.

Palavras - chave: Atenção Farmacêutica; Gestação; Farmacoterapia.
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18. FUNGOS DO CAFÉ DE ORIGEM DO SOLO EM ÁRVORE DE SÃO JORGE
DO PATROCÍNIO, PARANÁ
Jhone de Freitas dos Santos
Neuza Maria F de Mello Gonçalves
Denecir de Almeida Dutra
Dalton Tadeu Reynaud dos Santos
Introdução: Durante o desenvolvimento, o fruto do cafeeiro está exposto às
condições climáticas que possibilitam o desenvolvimento de fungos, principalmente
Aspergillus e Penicillium, principais produtores de ocratoxina (OTA). A permanência
de frutos na planta resulta na formação de defeitos que desclassificam
comercialmente os grãos e a bebida do café. Os mecanismos de formação de
defeitos, a qualidade de bebida e a ocorrência de OTA estão estritamente
associados. Objetivo: Avaliar os fungos totais do café colhidos no pé e no solo em
uma região fitogeográfica do Paraná com potencial para produção de OTA. Método:
Para

verificar esta

correlação,

foram

conduzidos

ensaios

em

plantações

experimentais de café e avaliou-se a formação dos defeitos, qualidade de bebida no
ano de 2009 em S. Jorge do Patrocínio no Paraná. Quando se atingiu de 40 a 50 %
de maturação, foram removidos os frutos verdes e secos e, a partir de então a cada
30 dias foram colhidas amostras de frutos de café na planta e no solo, foram
monitorados as temperaturas e precipitações pluviométricas. Foram colhidas, no
total, 45 amostras de café nas quais se avaliou a quantidade e tipo de defeitos e
qualidade de bebida. Os fungos foram isolados de 50 grãos de cada amostra, e sua
identificação seguiu-se segundo o protocolo estabelecido. Conclusões: Foram
isolados 23 morfotipos de fungos associados aos grãos de café, com maior
incidência os de origens do solo, sendo comque mais contribuíram foram
Aspergillus, Penicillum e Fusarium. Entre os Aspergillus o grupo Niger esteve
presente em quase todas as amostras, os gêneros Rhizopus contribuíram
significativamente, e em menor frequência Curvularia e Alternariam.

Palavras-chave: Fungos; Café; Penicilium; Aspergillus; Fusarium; Ocratoxina.
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19. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS DO LEITE PASTEURIZADO DO
TIPO B E C DO BAIRRO UBERABA NA CIDADE DE CURITIBA- PR
Joana Pereira Cortiano
Fernando Castex
Elizonete Peres Farias
Introdução: O leite devido ao seu valor nutritivo elevado tais como: proteínas,
carboidratos, ácidos graxos, sais minerais, vitaminas e água, são considerados um
alimento de grande importância para a dieta diária. As porcentagens de cada
nutriente dependem da espécie, raça, individualidade, alimentação e intervalos entre
ordenha. Devido suas características o leite é um produto predisposto de sofrer
alterações físico-químicas e deterioração por microrganismos. Por esse motivo
analises e pesquisas são feitas por profissionais da área da saúde e tecnologia de
alimentos para o controle, principalmente pelos riscos de microrganismos
patogênicos. Objetivo: Realizar análise de acidez, densidade, proteínas, testes de
adulterantes. Comparar os resultados obtidos com o padrão pré-estabelecido pela
Resolução Normativa número 51/2002. Método: As análises físico-químicas foram
realizadas no laboratório da Uniandrade. Foi feita amostragem para ensaios qualiquantitativos. Foram selecionadas seis amostras de leite bovino pasteurizado, de
marcas diferentes, sendo leite do tipo B e leite do tipo C, comercializado em
panificadora do bairro Uberaba, Curitiba, Paraná. Resultados: Os resultados
analíticos apresentados na amostra de leite pasteurizado do tipo B e leite do tipo C
encontram-se dentro dos padrões físico-químicos, não havendo adulterantes nas
análises conforme a instrução normativa em vigor. Conclusão: Foi demonstrado no
presente trabalho que as análises físico-químicas do leite pasteurizado do tipo B e C
comercializados apresentaram resultados dentro do padrão de qualidade exigido
pelas normas vigentes garantindo assim aos consumidores um alimento de
qualidade com nutrição adequada e pronta para consumo.

Palavras-chave: Leite; Análise Físico-Química; Leite Pasteurizado do Tipo B e C;
Comparação
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20. CONTROLE DE QUALIDADE DE BIODIESEL – TESTES FÍSICO-QUÍMICOS
João Carlos Muniz Vilela
Luiz Carlos Merhy
Carina Rau
Introdução: A produção de biocombustível alternativo ao óleo diesel, a partir de
óleos vegetais, tem sido alvo de diversos estudos nas últimas décadas. Para isso,
estes óleos vegetais assim como o biodiesel produzido devem passar por ensaios
de controle de qualidade. Para garantir que o biodiesel seja de qualidade é
necessário estabelecer certos padrões de qualidade, que fixem teores limites de
contaminantes que não prejudiquem a qualidade das emissões da queima, assim
como o desempenho, a integridade do motor e a segurança no transporte, manuseio
e estocagem. Objetivo: Analisar a qualidade do biodiesel produzido nas instalações
do Centro Universitário Campos de Andrade (UNIANDRADE), através de testes
físicos e químicos, observando as especificações de qualidade dadas pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), através do
Regulamento Técnico ANP nº 4/2012, anexo da Resolução ANP n 14, de 11 de
maio de 2012. Método: Os ensaios de controle de qualidade foram realizados nos
laboratórios da UNIANDRADE, conforme disponibilidade de equipamentos e
reagentes. As analises efetuadas foram aspecto, determinação de pH, índice de
acidez, densidade e ponto de fulgor. Resultados: A amostra de biodiesel se
apresentou dentro dos parâmetros estabelecidos pela ANP, sendo um líquido
límpido isento de impurezas, com coloração amarelo-ouro a temperatura de 25 C. O
pH verificado foi em torno de 6, sendo ligeiramente ácido, valor que concorda com o
índice de acidez, que foi de aproximadamente 0,28 mg KOH/g de amostra, sendo
que o máximo permitido pela ANP é de 0,50 mg KOH/g. A massa específica, dada
pela densidade do produto foi de 897 kg/m3 e, por último, ponto de fulgor com valor
de 165 C, ambos dentro da especificação. Conclusão: Através dos testes
realizados, pode-se concluir que o biodiesel fabricado a partir de óleo de fritura
apresenta-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela ANP n 14/2012.

Palavras-chave: Biodiesel; Controle de Qualidade; Análises Físico-Químicas;
Especificações.
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21. ENTOMOLOGIA FORENSE: ASPECTOS DAS PESQUISAS REALIZADAS
PARA A REGIÃO SUL DO BRASIL ENTRE 2008 A 2012
Juliano Aguiar Longhi
Dalton Tadeu Reynaud dos Santos
Introdução: Artrópodes são caracterizados por apresentarem uma grande
diversidade de famílias, gêneros e espécies, muito destas se apresentam interesse
para os seres humanos, e que em muitos casos esta relação despertou atenção de
áreas especificas como os produtores de seda, mel e mais recentemente também de
áreas da criminalística. Decomposição é responsável pela transformação de matéria
orgânica de plantas e animais em material inorgânico, esta decomposição
primeiramente é realizada por fungos, bactérias e por uma grande variedade de
artrópodes. Para estudar a fauna entomológica presente no processo decomposição
de carcaças vários autores, definem que a aplicação do estudo dos insetos, ácaros e
outros artrópodes, a assuntos legais, é denominada de Entomologia Forense, e que
Insetos (ou outros artrópodes) que serelacionam com um cadáver ou parte dele que
sirva como indicador de tempo de morte “Post Mortem Interval–(PMI)” ou que
permita fornecer elementos técnicos que levem a esclarecer as circunstâncias da
morte como conceito de insetos de importância criminalística. Objetivo: Revisão
bibliográfica dos principais aspectos desenvolvidos na área de entomologia forense
para a região sul do Brasil com base no período de 2008 a 2012. Método: Serão
levantados principais trabalhos referentes à entomologia forense no Sul do Brasil,
para isto serão utilizados bancos de dados de periódicos, visitas em bibliotecas e
centros de pesquisas. O período de abrangência do estudo será dos últimos quatro
anos, palavras chaves serão artrópodes, criminalística, decomposição, entomologia
forense. Para análise dos trabalhos serão considerados aspectos referentes à fauna
levantada, local tipo de carcaça e grupos de artrópodes envolvidos e metodologia
aplicada. Resultados: Com esta revisão esperamos corroborar estudos de
entomologia forense, principalmente no que diz respeito a aspectos da Região Sul,
tendo em vista que cada área fitogeográfica apresenta uma fauna típica de
decompositores e que pode estar relacionada com a decomposição de cadáveres.

Palavras-chave: Artrópodes; Entomologia Forense; Decomposição.
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22. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS ÓLEOS DE SOJA, CANOLA E
GORDURA HIDRGENADA APÓS FRITURA DE BATATAS CONGELADAS
Juscivane de Mello Xavier Gonçalves
Elizonete Peres de Farias
Introdução: A fritura é um método comumente utilizado no processamento de
alimentos, onde o alimento é submerso em óleo/gordura a temperatura aproximada
de 170º C. As principais vantagens para sua utilização são: reduzido tempo que
apresenta para cozimento de um alimento e obtenção de características sensoriais
atraentes e desejáveis como: textura crocante, aroma, sabor e cor. Durante o
aquecimento, no processo de fritura podem ocorrer reações complexas as quais
produzem numerosos compostos de degradação, polimerização e oxidação entre
outros. Pesquisas publicadas relatam os riscos causados por estes compostos à
saúde do homem devido ao consumo excessivo de frituras. Objetivo: Avaliação das
alterações ocorridas em óleos de soja, canola e em gordura hidrogenada depois de
repetidas frituras de batatas congeladas. Método: Utilizou-se para a execução deste
experimento batatas industrializadas congeladas próprias para fritura. Procedeu-se a
divisão destas batatas em oito lotes de 200 g cada e as mesmas foram submetidas
ao processo de frituras contínuas em fritadeira doméstica após aquecimento do óleo
por um período de uma hora entre cada fritura, totalizando oito horas de
aquecimento para cada tipo de óleo. Foram retiradas amostras dos óleos e das
batatas fritas após uma hora, quatro horas e oito horas de aquecimento. Para
amostras de óleo/gordura analisou-se o índice de acidez, densidade e teste de
rancidez. Para as de batatas fritas, análises de umidade e gordura. Resultados:
Aumento do índice de acidez, aumento da densidade e da rancidez em função do
aumento do número de compostos polares, manutenção da umidade do
óleo/gordura, maior absorção de gordura nas batatas fritas em gordura hidrogenada
e menor absorção de gordura no óleo de canola. Em função do índice de
instauração dos meios de fritura as alterações devem ser mais acentuadas no óleo
de canola e menor na gordura hidrogenada.

Palavras-chave: Fritura de Batatas; Soja; Canola; Gordura Hidrogenada.
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23. FREQUÊNCIA DE EXAMES PARASITOLÓGICOS NO PERÍODO DE 2010 A
2012 EM CAMPO LARGO, PARANÁ, BRASIL
Keila Lourenço Rodrigues
Kelly Cavali dos Santos
Dalton Tadeu Reynaud dos Santos
Introdução: As enteroparasitoses são infecções parasitárias intestinais causadas
por protozoários e helmintos. As doenças parasitárias são indicadores de
desenvolvimento sócio econômico, sendo um problema de saúde pública. As de
maior índice de relevância no país são: Giardíase, Amebíase, Balantidíase,
Tricomoníase,

Esquistossomose,

Himinolepíase,

Teníase,

Ancilostomíase,

Ascaridíase, Enterobíase e Estrongiloidíase. A transmissão das doenças parasitárias
em sua maioria é oro fecal, as fezes são o veículo e fonte de disseminação dos
parasitas intestinais. Objetivo: Este estudo tem como objetivos avaliar a frequência
dos exames parasitológicos feitos em uma população de Campo Largo, Paraná, no
período de 2010 a 2012, tendo como base protocolos de um laboratório de análises
clínicas do referido município, podendo assim fazer um levantamento dos parasitos
principais e mais frequentes, sendo encontrados em diferentes sexos e faixas etárias
e verificar os métodos usados para o diagnóstico. Método: A coleta de dados será
feita no Laboratório de Análises Clínicas Flomenbaum, onde será utilizado protocolo
eletrônico em que estão arquivados os dados de exames parasitológicos dos
pacientes do laboratório, os dados coletados serão do ano de 2010 á 2012. Os
exames parasitológicos são feito em amostras de fezes, usando o método de exame
microscópico após enriquecimento pelos processos de Faust e colaboradores,
pesquisa de larvas pela técnica de Hoffmann e Baernann. Resultados: Espera-se
com a tabulação dos dados que se possa contribuir para conhecimento da
importância dos profissionais e do grau de conhecimento sobre endoparasitos.

Palavras-chave: Parasitologia; Parasito; Enteroparasitoses.
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24. ANTIBIÓTICOS

PRESCRITOS

A

PACIENTES

ONCOLÓGICOS:

UM

LEVANTAMENTO SOBRE A DISPENSAÇÃO DESTES MEDICAMENTOS
EM FARMÁCIAS COMERCIAIS DE CAMPINA GRANDE DO SUL E
QUATRO BARRAS (PR)
Laís Amanda Oliveira
Larissa Comarella
Introdução: O câncer tem como característica o crescimento celular local rápido e
anormal, podendo as células cancerosas se espalhar para outros tecidos e órgãos
do corpo (metástase). São diversas às modalidades de tratamento para o paciente
com câncer sendo a quimioterapia antineoplásica a escolha mais frequente. Este
tratamento

consiste

no

emprego

de

substâncias

químicas

ou

fármacos

citotóxicos/citostáticos, isoladas ou em combinação, que atuam a nível celular
interferindo no seu processo de crescimento e divisão. Porém, a maioria dos
antineoplásicos atua de forma inespecífica, lesando tanto células malignas quanto
normais,

particularmente

as

células

de

rápido

crescimento,

como

as

gastrointestinais, capilares e as do sistema imunológico e, por isso, um dos efeitos
colaterais da quimioterapia é a suscetibilidade maior às infecções devido à redução
da imunidade celular e humoral. Objetivo: Realizar um levantamento para verificar o
perfil de antimicrobianos que são prescritos a pacientes oncológicos ambulatoriais.
Método: A coleta de dados foi realizada em três farmácias comerciais de Campina
Grande do Sul e uma de Quatro Barras, cidades da Região Metropolitana de
Curitiba, no Paraná, entre os meses de Janeiro de 2012 a Outubro de 2012. Esses
dados são obtidos a partir da análise de receitas de antimicrobianos retidas pela
farmácia (RDC n.44 de 2010) e que são prescritas por oncologistas do Hospital
Angelina Caron (CliniRad). Resultados: Foram coletadas receitas contendo 39
prescrições de antimicrobianos. Entre os medicamentos mais prescritos estão os β–
lactâmicos do tipo cefalosporinas – Cefalexina e Ceftriaxona – (48,71%) e
Quinolonas – Ciprofloxacino, Norfloxacino, Levofloxacino (28,21%). Além disso,
também foram prescritos em menor quantidade Aminoglicosídeos, Antiparasitários,
Macrolídeos e Penicilinas + inibidor de β–lactamases.

Palavras-chave: Antineoplásicos; Infecções; Antimicrobianos.
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25. ATENÇÃO FARMACÊUTICA AOS PACIENTES ESQUIZOFRÊNICOS
Maria Cristina Vieira Claro
Eduardo Cabrera
Introdução: A esquizofrenia é um distúrbio mental grave caracterizado pela perda
do contato com a realidade, alucinações, delírios, pensamento anormal e alteração
do funcionamento laborativo e social. É considerado um importante problema de
saúde pública em todo o mundo, pois 1% da população é acometida pela doença,
geralmente iniciada antes dos 25 anos e sem predileção por camada sociocultural.
Existe uma grande variedade e disponibilidade de medicamentos para o tratamento
da esquizofrenia. Atualmente, há grandes avanços em termos de eficácia e efeitos
colaterais nos fármacos utilizados para diminuir os sintomas da doença. Os
principais benefícios dos medicamentos para a esquizofrenia têm como objetivo
principal evitar novo episódio agudo da doença e permitir que a pessoa com
esquizofrenia tenha bom controle dos sintomas para que possa ter uma vida com
mais qualidade. A intervenção farmacêutica é um ato planejado, documentado e
realizado junto ao usuário e profissionais da saúde, que visa resolver ou prevenir
problemas que interferem na farmacoterapia. Objetivo: O objetivo deste estudo foi
identificar as causas, sintomas e tipos da esquizofrenia e reconhecer a importância
da atenção farmacêutica à pacientes esquizofrênicos para detectar, prevenir e
solucionar problemas relacionados a medicamentos, quando na alta hospitalar.
Método: A técnica utilizada foi a análise bibliográfica e levantamento de artigos
científicos. Conclusão: A atenção farmacêutica realizada pelo farmacêutico permite
que o paciente obtenha um resultado farmacoterapêutico eficiente, visto que ele será
o último profissional da saúde a ter contato com o esquizofrênico antes da utilização
do medicamento e da alta hospitalar. Assim, o farmacêutico pode orientar o paciente
e a sua família sobre os efeitos adversos e armazenamento correto dos
medicamentos.

Palavras-chave: Esquizofrenia; Intervenção Farmacêutica; Farmacoterapia.
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26. UMA

VISAO

GERAL

DA

PROBLEMÁTICA

SOBRE

O

USO

DE

PSICOTRÓPICOS
Meire da Cruz
Denecir de Almeida Dutra
Bruno Rizzo Osternack
Introdução: No Brasil, há cerca de 40 milhões de pessoas hoje, que sofrem de
desordens mentais ou problemas psicossociais. Nos últimos anos, verificou-se um
alto consumo de psicotrópico, não só no uso como também nas prescrições medica.
Atualmente as pessoas vêm ‘usando estes medicamentos de forma abusiva, por
períodos maiores que o recomendado, por serem medicamentos que acarreta
dependência e danos à saúde dos usuários. Neste contexto, a Organização Mundial
da Saúde (OMS), psicotrópicos são medicamentos que alteram o comportamento e
humor, agindo principalmente no Sistema Nervoso Central (SNS) (CARLINI, 2001).
A portaria nº344 de 1998 determina a autorização e dispensação desses
medicamentos especiais (ANDRADE, 2004) Sendo classificados como ansiolíticos,
sedativos, antidepressivos (ANDRADE, 2004). Objetivo: O presente trabalho tem
por objetivo geral realizar um levantamento bibliográfico sobre a problemática geral
do uso de Psicotrópicos no Brasil. Para tanto, como objetivos específicos pretendese compreender a realidade brasileira sobre o consumo de Psicotrópicos, bem como
identificar o perfil dos usuários que consomem este tipo de medicamento, no que se
refere à faixa etária e sexo. Método: O presente trabalho terá como método,
pesquisa de natureza exploratória e quantitativa, através de artigos, revistas,
cartilhas educativas, dissertações e teses, buscando identificar uma visão geral da
problemática sobre o uso de psicotrópicos. Conclusão: estudos em andamento.

Palavras-chave:
Psicotrópicos;
Medicamentos
Especiais;
Tarja
Medicamentos para Desordens Mentais; Consumo de Psicotrópicos.

Preta;
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27. ESTUDO DO GRUPO DE TRANQUILIZANTES BENZODIAZEPÍNICOS, NO
CONTEXTO DA SUA UTILIZAÇÃO ABUSIVA E DE SUA DEPENDÊNCIA
Nayara Martins Fagundes
Neuza Maria Ferraz de Mello Gonçalves
Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) há um consumo
anual de 500 milhões de diferentes psicotrópicos, somente comercializados no
Brasil, sendo que desses, 70% são do grupo dos ansiolíticos, ou seja,
medicamentos geralmente pertencentes ao grupo dos Benzodiazepínicos (BZDs),
indicado para diminuir a ansiedade, apreensão, tensão ou ainda medo. No final da
década de 80, o consumo brasileiro de BZDs foi de aproximadamente 20 DDDs
(doses diárias definidas) e a cada cinco anos o uso destes aumenta cerca de 50%.
Órgãos internacionais, como a OMS e o Internacional Narcotics Control Board
(INCB) têm realizado alerta em relação ao uso indiscriminado e baixo controle de
medicamentos psicotrópicos nos países em desenvolvimento. É importante
mencionar o elevado índice de consumo de BZDs nas diversas classes sociais
desconhecedoras dos problemas que poderão desencadear pela adição desse
grupo de medicamentos. Objetivo: O escopo do presente estudo foi realizar
levantamento teórico sobre utilização abusiva e indiscriminada dos BZDs. Justificase, portanto a relevância do presente trabalho, uma vez que o risco de dependência,
apesar da crescente consciência dos efeitos adversos dos BZDs, estes continuam a
ser utilizados de forma exagerada e trivial para aliviar sintomas de ansiedade,
estresse e pânico, além de que seus efeitos colaterais são adversos (em longo
prazo) e específicos a cada pessoa em questão. Método: A metodologia utilizada foi
qualitativa apoiada no referencial bibliográfico do acervo do Centro Universitário
Campos de Andrade, Pontifícia Universidade Católica e Universidade Federal do
Paraná bem como levantamento de dados científicos, baseado na análise de artigos.
Resultados: É pertinente documentar que este tema não pretende esgotar toda a
documentação abrangente à sua utilização abusiva, mas sim tecer considerações
importantes sobre a atuação desse grupo de fármacos em relação a seu uso
eficiente para transtornos de ansiedade, porém de uma forma não abusiva para não
desencadear dependência.
Palavras-chaves: Benzodiazepínicos; Utilização Terapêutica; Abuso; Dependência.
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28. ESTUDO PRELIMINAR DO PERFIL DE USUÁRIOS E DA ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA EM FARMÁCIAS HOMEOPÁTICAS DO MUNICÍPIO DE
CURITIBA, PARANÁ
Solange Fiatkoski
Javier Salvador Gamarra Junior
Introdução: Homeopatia teve início em 1796, tornou-se especialidade no Brasil em
diversas carreiras de saúde: médica (1980), farmacêutica (1992). Desde 2006 está
inserida no Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares (PNPIC). É prática de saúde que aborda o indivíduo
como um todo, utilizando doses altamente diluídas de fármacos para cumprir seu
papel terapêutico pela lei de cura hipocrática dos semelhantes. Homeopatia vem
sendo considerada sustentável e estudos apontam custo-benefício superior ao
modelo alopático. Objetivo: Fazer estudo preliminar sobre perfil do usuário e da
assistência farmacêutica em farmácias homeopáticas de Curitiba, Paraná,
considerando características e condutas do usuário e percepção do farmacêutico
homeopata sobre sua ação na prestação deste serviço e nos cuidados com a
sustentabilidade. Método: Projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa
Uniandrade. Primeira etapa: Validar instrumento de coleta de dados (questionário
semi-estruturado) com alunos de Farmácia, contatar com Farmácias Homeopáticas
de Curitiba, Paraná apresentando objetivos do trabalho e o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) para posterior envio dos questionários. Após validação,
aplicação dos questionários aos usuários (US1 - Us 100) e farmacêuticos (F1 - F10),
Estabelecimentos serão codificados de E1 a E10. Questões abordam: perfil
socioeconômico, hábitos de consumo e descarte do medicamento homeopático
(aplicado aos usuários) e aos farmacêuticos: percepção da assistência farmacêutica
e conhecimento do medicamento. Resultados: Expectativa é contribuir com a
informação/divulgação sobre o modelo de saúde e melhoria da qualidade da
assistência

farmacêutica

homeopática,

colaborar

para

o

uso

racional

de

medicamentos, traçar perfil dos usuários e seu padrão de consumo na região de
abrangência e ainda evidenciar que a homeopatia é uma prática de saúde
sustentável e que pode ter baixo impacto ambiental.
Palavras-chave: Farmácia Homeopática; Assistência Farmacêutica Homeopática;
Perfil do Usuário.
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29. LIRAGLUTIDA

E

SEUS

EFEITOS

COMO

MEDICAMENTO

PARA

EMAGRECER
Suelen Grocholski
Carina Rau
Introdução: Victoza® (Liraglutida) é um medicamento criado para ajudar pessoas
que sofrem de Diabetes mellitus tipo 2, mas está sendo usado por pessoas que não
tem a doença, onde a maioria delas não tem conhecimento do mesmo. Objetivo:
Realizar uma pesquisa com alunos da área de Saúde da UNIANDRADE (Centro
Universitário Campos de Andrade) para levantamento sobre o conhecimento do
medicamento Victoza® através da aplicação de um questionário. Método: A
pesquisa será exploratória, qualitativa e quantitativa realizada através da aplicação
de um questionário com perguntas fechadas, e as informações coletadas serão
quanto ao conhecimento e consumo do medicamento Victoza®, idade, sexo, motivo
que o levou a usar o medicamento e efeitos colaterais relacionados com o mesmo. A
amostra será composta de 150 acadêmicos das áreas de Saúde. Resultados: Esta
pesquisa pretende relatar o perfil do conhecimento e consumo de Victoza® entre os
alunos dos cursos das áreas de Saúde da UNIANDRADE, além de apresentar dados
e informações sobre a obesidade, medicamentos utilizados e problemas
relacionados a medicamentos (PRM) que podem existir com a utilização dos
mesmos. Espera-se fazer uma avaliação sobre quantidade de acadêmicos que
conhecem este novo medicamento e/ou já fizeram uso do mesmo como antiobesidade. Conclusão: Por se tratar de um medicamento criado para ajudar
pessoas que sofrem de Diabetes mellitus tipo 2, o uso como um agente antiobesidade por pessoas que não tem a doença é considerado uso off label, e
portanto não indicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
porque a maioria delas não tem conhecimento do mesmo, seus efeitos colaterais
brandos e possíveis efeitos colaterais sérios com o tempo de uso.

Palavras-chave: Victoza®; Obesidade; Uso off label; Problemas Relacionados a
Medicamentos.
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30. PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE ANTIBACTERIANOS SISTÊMICOS DE
AMPLO ESPECTRO EM UM HOSPITAL INFANTIL DO ESTADO DO
PARANÁ
Felipe Collere Withoeft
Larissa Comarella
Introdução: Antimicrobianos são medicamentos que têm a finalidade de eliminar ou
inibir crescimento de microrganismos, porém o uso irracional tem promovido o
aumento do desenvolvimento da resistência microbiana, a qual é uma grande
ameaça à saúde pública. Paciente pediátricos (frequentemente neonatos, 1° ano de
vida e pacientes em unidades de tratamento intensivo) são considerados mais
susceptíveis à aquisição de infecções hospitalares do que adultos, pois seus
mecanismos de defesa estão com produção e função diminuídas. Por isso, a
escolha do adequada do antimicrobiano à infecção adquirida, promove não apenas a
redução da resistência a antimicrobianos, mas também a segurança do paciente
através da terapêutica ideal e menos agressiva à criança, estimulando assim o uso
racional de medicamentos. Objetivo: Realizar levantamento quantitativo da
utilização de antimicrobianos de amplo espectro em um hospital para identificar o
perfil de uso destes medicamentos. Método: Este levantamento foi realizado em um
Hospital Infantil do Paraná, durante o período de Junho de 2011 a Julho de 2012.
Foi

analisado

apenas

Imipenen+Cilastatina,

uso

dos

Linezolida,

antibacterianos
Meropenen,

sistêmicos:

Cefepime,

Piperacilina+Tazobactam,

Teicoplamina, Vancomicina, Polimixina B, os quais necessitam preenchimento de
formulário específico de controle (com justificativa) para serem liberados pela CCIH
e dispensados pela farmácia. Resultados: Entre os antimicrobianos mais
dispensados
(cefalosporina

pela
de

farmácia
4ª

estão

geração)

Vancomicina
e

Meropenem

(glicopeptídeo),

Cefepime

(carbapenêmicos),

todos

antibacterianos de amplo espectro e envolvidos com o aparecimento de
“superbactérias”, resistentes a carbapenêmicos, cefalosporinas e glicopeptídeos
como KPCs, MRSA e VRE. O aumento da resistência a antimicrobianos é muito
perigoso, pois reduz as opções terapêuticas e microrganismos potencialmente
perigosos podem se disseminar no ambiente hospitalar e causar graves casos ou
surtos de infecções nosocomiais (hospitalares).
Palavras-chave:
Medicamentos.

Antibacterianos;

Pacientes

Pediátricos;

Uso

Racional

de
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31. EFEITOS
COLATERAIS
ASSOCIADOS
À
QUIMIOTERAPIA
ANTINEOPLÁSICA: LEVANTAMENTO REALIZADO COM PACIENTES DO
HOSPITAL ANGELINA CARON
Franciele Marcon da Silva
Larissa Comarella
Introdução: O câncer tem diversas modalidades de tratamento, dentre elas a
quimioterapia é a escolha de tratamento mais frequente, associada ou não a
radioterapia, cirurgia, imunoterapia e hormonioterapia. A quimioterapia
antineoplásica consiste no emprego de fármacos citotóxicos/citostáticos, isolados ou
em combinação, que atuam a nível celular interferindo no seu processo de
crescimento e divisão. Porém a maioria dos agentes quimioterápicos atua de forma
não específica, lesando tanto células malignas quanto normais, particularmente as
células de rápido crescimento, como as gastrointestinais, capilares e as do sistema
imunológico. Isto explica a maior parte dos efeitos colaterais da quimioterapia:
náuseas, alopecia e suscetibilidade maior às infecções. O conhecimento destes
efeitos nos leva-a uma maior compreensão dos problemas apresentados pelos
pacientes, fornecendo subsídios para intervenção e acompanhamento adequado e,
muitas vezes, prevenindo complicações decorrentes do tratamento. Objetivo:
Realizar pesquisa com pacientes em tratamento de câncer para verificar o
conhecimento destes acerca da quimioterapia antineoplásica e apresentar os
principais efeitos adversos detectados pelos pacientes durante o tratamento com
quimioterápicos. Método: Coleta de dados está sendo realizada no Hospital
Angelina Caron (CliniRad) em Campina Grande do Sul, utilizando questionários
estruturados para avaliar informações importantes sobre o indivíduo, seu bem estar
e qualidade de vida durante o tratamento com antineoplásicos, baseadas em
informações contidas QLQ-C30 (versão em língua portuguesa), questionário
elaborado pela Organização Europeia para Pesquisa e Tratamento de Câncer
(EORTC). Resultados: Trabalho foi aprovado pelo CEP Institucional (protocolo
487). Até o presente momento 66 sujeitos responderam ao questionário e foi
possível observar que a grande maioria dos pacientes relata fraqueza (65,45%),
náuseas (56,36%), perda de apetite (52,72%), alopecia (49,09%) e diarreia
(47,27%), além de outros sintomas. São efeitos característicos do tratamento e,
segundo os pacientes, interferem na qualidade de vida, levando, em alguns casos, a
depressão (7,2%).
Palavras-chave: Antineoplásicos; Efeitos colaterais; Qualidade de vida.
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32. UTILIZAÇÃO DE ÓLEO DE FRITURA PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL E
GLICERINA
João Henrique Freitas Ribeiro
Rogério Marcolino
Devanir Avigo Junior
Introdução: O consumo desenfreado de combustíveis vem aumentando a cada ano
e como consequência o aumento de poluentes, o que leva a busca por novas fontes
energéticas com menor impacto ambiental. O presente artigo propõe a reutilização
de óleo de fritura para a produção de biodiesel que pode ser utilizado como
combustível alternativo ao diesel convencional, e a sua produção gera ainda como
subproduto a glicerina que pode ser utilizada na indústria química, têxtil, alimentícia
e farmacêutica. Objetivo: Apresentar os fundamentos que sustentam a aplicação
desta metodologia ao tema Biodiesel mostrando sua viabilidade técnica em
transformar o óleo de fritura em óleo transesterificado. Método: Foi utilizado o
método de transesterificação via rota metílica com catálise básica. Resultados: A
produção de biodiesel em escala laboratorial mostra o rendimento que este método
pode refletir em grande escala tendo um aproveitamento de 55% de biodiesel e 33%
de glicerina bruta, apresentando um custo final por litro de biodiesel de R$ 1,52.
Conclusão: O processo mostra-se viável e autossustentável para sua produção em
grande escala, além de resolver um problema ambiental que vem contaminando
milhões de litros de água a cada dia.

Palavras- chave: Biodiesel; Transesterificação; Óleo de fritura.
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33. DOENÇAS RESPIRATÓRIAS ASSOCIADAS À POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA
Joel Iraci de Lima
Devanir Avigo Junior
Introdução: Os problemas provenientes a poluição atmosférica teve inicia com o
surgimento da Revolução Industrial e vem se agravando cada vez mais. A poluição
atmosférica é um dos principais agentes causadores de doenças respiratórias como
rinite, bronquite, enfisema e câncer. Objetivo: Analisar as consequências dos
agentes poluentes na saúde respiratória e as medidas legais adotadas no Brasil e
em outros países. Método: Trata-se de pesquisa bibliográfica realizada sobre fontes
primárias e secundárias, artigos, publicações e pesquisas estatísticas que versam
sobre o tema e que se encontram disponíveis em bibliotecas virtuais como Google
Acadêmico, Scielo, Springer Verlag, Science Direct. Resultados: A pesquisa
bibliográfica mostrou que doenças respiratórias decorrentes da poluição atmosférica
vêm sendo diagnosticadas há décadas em todo o mundo, e os estudos científicos
comprovam que esse é um problema grave, presentes nos países industrializados,
com prejuízos à saúde, mesmo quando a incidência de poluentes no ar é
relativamente baixa. Mesmo havendo legislação estabelecendo parâmetros de
qualidade do ar, o processo de desenvolvimento da sociedade contemporânea
supera em rapidez e intensidade as iniciativas, ainda tímidas, de mensurar os níveis
de poluição e assim gerir a questão com a importância que ela merece. No entanto,
nem todos os países dispõem de indicadores que mostrem, pontualmente, os
índices de poluição por estados e cidades, e, na ausência desses dados, a
população continuará exposta à poluição, sob o risco de contrair ou agravar doenças
pré-existentes com o simples ato de respirar. Conclusão: As doenças respiratórias
encontram seus agravantes na poluição atmosférica, e a pouca efetividade da
legislação vigente no tocante ao controle e punição destes poluidores torna ainda
mais crítica à condição de vida das populações, em especial idosos e crianças.

Palavras-chave: Doenças Respiratórias; Poluição Atmosférica; Causas.
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34. A COMPLEXIDADE NAS AULAS DE CAPOEIRA PARA PESSOAS COM
SÍNDROME DE DOWN
Nadia Alves de Souza
Ricardo B. Archer
Introdução: A Educação Física contemporânea desenvolve novos discursos que
consistem em argumentar em favor de um corpo complexo e sistêmico, porém o
modelo tecnomecanicista persiste dominantemente, suas ações tratam o corpo
sobre o paradigma dualista, visando um desempenho utilitário e mecanicista.
Objetivo: Verificar os impactos no aprendizado da capoeira, de uma metodologia,
fundamentada na complexidade sistêmica do ser humano. Método: Alicerçada na
complexidade, ou seja, respeitando a individualidade do ser humano a prática
pedagógica da capoeira será desenvolvida por meio de estímulos para os
movimentos típicos da modalidade, com a utilização do ritmo de forma simples e
natural. Resultados: Demonstração do domínio dos movimentos básicos da
capoeira por indivíduos síndrome de down. Conclusão: Comprovação, da eficiência
da metodologia de ensino, fundamentada na complexidade sistêmica, no processo
de ensino-aprendizado da capoeira por indivíduos síndrome de down.

Palavras-chave: Capoeira; Psicomotricidade; Síndrome de Down.
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35. ANÁLISE DE DESEMPENHO ACADEMICO DOS ALUNOS DO CURSO DE
LICENCIATURA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIANDRADE ENTRE OS
ANOS 2010 A 2012
Ronaldo Adriano dos Santos
Alexandre ShuitiShiota
Ricardo B. Archer
Rogerio de Jesus Hultmann
Introdução: É censo comum da sociedade de que alunos dos cursos de Educação
Física demonstram melhor desempenho acadêmico (notas) nos conhecimentos
pertinentes às áreas desportivas. Objetivo: verificar o desempenho acadêmico
(notas) dos alunos do curso de Licenciatura de Educação Física do Centro
Universitário Campos de Andrade – Uniandrade, no período compreendido entre os
anos 2010 e 2012 (1º semestre), por área de conhecimento, para verificar a
veracidade do censo comum. Método: Identificação das disciplinas por Área de
conhecimento, tabulação das notas dos alunos do curso de Educação Física dos
seguintes anos: 2010, 2011 e 2012 (1º semestre) nas áreas de conhecimento.
Resultados: Após tratamento estatístico estabeleceu-se as seguintes médias: área
pedagógica (79,8), área desportiva (77,8), área biológica (77,2) tendo como desvio
padrão1,4 entre as mesmas. Conclusão: com base nos resultados obtidos, pode-se
afirmar que os acadêmicos do Curso de Educação Física (Licenciatura) do Centro
Universitário Campos de Andrade – Uniandrade demonstram um conhecimento
homogêneo das áreas do curso, desmitificando o censo comum.

Palavras-chave: Desempenho Acadêmico; Educação Física; Censo Comum.
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36. ANÁLISE DO DESEMPENHO ACADÊMICO DOS ALUNOS DO CURSO DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIANDRADE DO ANO DE 2010
Alexandre ShuitiShiota
Ronaldo Adriano Dos Santos
Flavio José De Oliveira Pereira
Rogério de Jesus Hultmann
Ricardo B. Archer
Introdução: O desempenho acadêmico de um indivíduo no papel de aluno em todos
os níveis de ensino é mensurado pelas suas notas. Objetivo: Verificar o
desempenho acadêmico dos alunos do curso de Educação Física da Uniandrade no
ano de 2010, estabelecendo uma comparação entre as áreas de conhecimento do
curso, (biológica, pedagógica e desportiva). Método: Tabulação das notas dos
alunos de todos os períodos do ano de 2010, por área de conhecimento, tendo como
ferramenta o Excel. Estabelecimento da média e desvio padrão por área de
conhecimento. Resultados: Após a tabulação das notas dos alunos, obtiveram-se
as seguintes médias: área biológica (77,0); área pedagógica (79,6) área desportiva
(77,3), sendo o desvio padrão entre as mesmas (1,4). Conclusão: Pode-se afirmar
que os acadêmicos do curso de Educação Física do ano de 2010 obtiveram um
desempenho acadêmico quantitativo homogêneo, não ocorrendo discrepância
significativa das médias das áreas do conhecimento na seguinte ordem qualitativa:
áreas pedagógicas, desportivas e biológicas.

Palavras-chave: Área de Conhecimento; Média; Desvio Padrão; Homogeneidade.
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37. DIRETRIZ CURRICULAR E DESEMPENHO ACADEMICO
Nadia Alves de Souza
Ricardo B. Archer
Introdução: As diretrizes curriculares dos cursos de Educação Física nas últimas
décadas, sofreram modificações significativas. Objetivo: Verificar a existência de
diferença significativa no desempenho acadêmico (nota) dos alunos concluintes do
Curso de Educação Física (licenciatura/bacharelado) do Centro Universitário
Campos de Andrade – Uniandrade orientado pela Resolução CNE 03/87 e pela
Resolução CNE 07/04 Resultado: Os alunos concluintes do Curso de Educação
Física (licenciatura, Resolução CNE 03/87) do Centro Universitário Campos de
Andrade – Uniandrade no ano de 2005 obtiveram média em todas as disciplinas do
ultimo período de 9,3 com desvio padrão de 0,3 e os alunos concluintes em 2011do
Curso de Educação Física (bacharelado, Resolução CNE 07/04) do Centro
Universitário Campos de Andrade – Uniandrade obtiveram média em todas as
disciplinas do ultimo período de 9,4 com desvio padrão de 0,1. Conclusão: Através
da analise dos dados, podemos observar que as modificações constantes na
Resolução CNE 07/04 influenciaram de forma insignificativa no desempenho
acadêmico (nota) dos alunos do último período do Curso de Educação Física
(licenciatura/bacharelado)

do

Centro

Universitário

Campos

de

Andrade

–

Uniandrade, nos anos de 2005 e 2011.

Palavras-chave: Desempenho Acadêmico; Resolução; Educação Física.
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38. INVENTÁRIO DOS CAMPOS/ESFERAS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
DOS EGRESSOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO CENTRO
UNIVERSITÁRIO CAMPOS DE ANDRADE
Nadia Alves de Souza
Ricardo B. Archer
Introdução: A concepção de formação profissional do Curso de Educação Física
(licenciatura/bacharelado) do Centro Universitário Campos de Andrade baseia-se na
complexidade do ser humano e consequentemente nos possíveis Campos/Esferas
de atuação profissional de seus egressos. Objetivo: Identificar os Campos/Esferas
de

atuação

profissional

dos

egressos

do

Curso

de

Educação

Física

(licenciatura/bacharelado) do Centro Universitário Campos de Andrade. Método:
Levantamento

nominal

dos

egressos

do

Curso

de

Educação

Física

(licenciatura/bacharelado) do Centro Universitário Campos de Andrade. Identificação
do contato telefônico possível. Efetuação do contato telefônico.

Aplicação de

questionário. Tabulação dos dados. Resultados: Dados quantitativos dos Campos
de Ação e Esfera de atuação dos egressos do Curso de Educação Física
(licenciatura/bacharelado) do Centro Universitário Campos de Andrade. Conclusão:
O presente estudo permitirá o estabelecimento do perfil do egresso do Curso de
Educação Física (licenciatura/bacharelado) do Centro Universitário Campos de
Andrade de forma real.

Palavras-chave: Egresso; Perfil Profissional; Complexidade.
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39. PESQUISA

DO

PERFIL

PEDAGÓGICO

DOS

PROFESSORES

DE

EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE CURITIBA
Ricardo B. Archer
Deivisson Silva
Introdução: A forma com que o acadêmico absorve o conhecimento e como ele
utilizará como profissional demonstra com qual método de ensino que em sua
concepção atingirá o resultado esperado. Objetivo: Identificar o perfil pedagógico
dos professores de educação física das escolas estaduais do município de Curitiba.
Método: Levantamento do número de escolas estaduais do município de Curitiba.
Agrupamento por bairro do número de escolas estaduais do município de Curitiba.
Divisão do município de Curitiba em quatro áreas. Agrupamento das escolas por
área. Definição do percentual das escolas a serem observadas em cada área.
Elaboração de ficha de observação (critérios). Treinamento dos alunos que irão
efetuar a observação. Levantamento estatístico dos itens observados. Resultado:
Dados que permitam o estabelecimento de um modelo de atitudes pedagógicas dos
professores de educação física das escolas estaduais do município de Curitiba.
Conclusão: Identificação das metodologias didática pedagógica utilizada pelos
professores de educação física das escolas estaduais do município de Curitiba.

Palavras-chave: Perfil Didático; Corrente Pedagógica; Educação Física.
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40. PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS E ATIVIDADE FÍSICA NA INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA
Bruno de Castro
Carmem Lucia Andreata
Maria de Fátima Lopes
Introdução: O aumento do sedentarismo tem sido um dos fatores responsáveis pela
prevalência do sobrepeso e obesidade, como também do desenvolvimento das
doenças correlacionadas tanto em adultos como nas crianças. Em 2009, uma em
cada três crianças de 5 a 9 anos estavam acima do peso recomendado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). A parcela dos meninos e rapazes de 10 a 19
anos de idade com excesso de peso passou de 3,7% (1974-75) para 21,7% (200809), já entre as meninas e moças o crescimento do excesso de peso foi de 7,6%
para 19,4%. (IBGE, 2010). A prescrição de atividade física na infância e
adolescência tem como principal função desenvolver a alterações nos hábitos
diários e o interesse pelo exercício físico regular programado, mas de forma
agradável e prazerosa utilizando meios e metodologias de rotina porem adequada à
faixa etária. A melhora da aptidão física geralmente estimula as atividades que
podem vir tornarem-se alternativas direcionadas para a prática desportiva, de forma
a contemplar os interesses individuais como hábitos saudáveis de vida e o outro
como a livre escolha para as modalidades desportivas. Objetivo: Verificar quais as
recomendações comumente indicadas e contra indicadas na infância e adolescência
considerando os objetivos, frequência, intensidade e o tipo de exercícios físicos.
Método: Levantamento bibliográfico publicados na literatura nacional e banco de
dados disponíveis na internet, analisando os três componentes que fazem parte do
programa

de

exercícios:

capacidade

cardiorrespiratória,

força

muscular

e

flexibilidade. Conclusão: Por se tratar de estudo de suma importância e de intensa
responsabilidade, além de requerer um longo trabalho integrado entre pesquisador e
a equipe multidisciplinar, para análise, espera-se encontrar consistência nos
aspectos relacionados à qualidade de vida, prescrição de exercícios físicos
regulares e a prática desportiva adequada a crianças e adolescentes.

Palavras-chave: Prescrição de Exercício; Atividade Física; Esporte; Infância;
Adolescência.
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41. RECREAÇÃO HOSPITALAR
Cinthia Vantroba
Letícia Caroline Xoteslem
Priscila Vieira Faria
Introdução: Recreação hospitalar é a atividade lúdica ofertada para as pessoas que
se encontram em estado de convalescência. Buscando proporcionar ao doente
momentos de ludicidade, auxiliando no processo de sua recuperação. Ao contrário
do que muita gente imagina a recreação hospitalar não é realizada somente em
hospitais, mas sim em qualquer local que se encontre uma pessoa com algum
problema de saúde. Objetivo: Proporcionar alegria ao paciente e ao familiar,
renovar sua autoestima, ajudar na melhora de saúde do paciente e na melhora do
tratamento, fazer com que os pacientes saiam da rotina estressante dos
tratamentos, e principalmente acabar com o preconceito de que a doença e o
ambiente hospitalar são um lugar de sofrimento, solidão, dor e perdas, e que pode
sim ser levada alegria e prazer para esses locais. Método: Trabalhar com pessoas
hospitalizadas é uma atividade que exige conhecimentos teóricos mínimos sobre o
ambiente hospitalar e condições mínimas para desenvolver a recreação, pois é um
ambiente diferente do que estamos acostumados, e nele existem regras muito
específicas de permanência e movimentação. Resultados: Além de contribuir no
restabelecimento, na recuperação do paciente e na sua autoestima, ajuda muito ao
(s) seu (s) familiar (es), dando oportunidade de demonstrar sua espontaneidade e
sua liberdade de expressão de diferentes emoções e sentimentos, através de
atividades lúdicas e dinâmicas. Conclusão: Através da recreação hospitalar, esse
período de aflição se torna um pouco menos difícil e complicada, dessa maneira
podemos concluir que no processo da doença, o paciente pode ter momentos de
lazer e descontração, fazendo com que a dor ou a sensação de impotência seja
esquecida e de lugar a um sentimento de prazer e satisfação.

Palavras- Chave: Recreação Hospitalar; Paciente; Familiar; Lúdicas; Autoestima.
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42. TESTE SELETIVO PARA A MONTAGEM DA EQUIPE UNIVERSITÁRIA DE
FUTEBOL DA UNIANDRADE
Fernando Tonet
Rogério Correa Oliveira
Introdução: Atualmente sabe-se que o esporte estimula os jovens a conquistar,
êxito na vida acadêmica, desenvolvendo e melhorando seu rendimento, bem como,
identificando talentos no cenário esportivo. O esporte universitário também favorece
o intercâmbio sociocultural e desportivo entre os estudantes, além de contribuir para
o desenvolvimento da personalidade integral do jovem. Objetivo: avaliar os alunos
interessados em participar da equipe de Futebol Universitário da Uniandrade.
Método: Para a realização do teste se inscreveram 34 acadêmicos do sexo
masculino, na faixa etária dos 18 aos 30 anos de idade, sendo eles dos cursos de
Educação Física (28), Farmácia (4), Fisioterapia (1) e Direito (1). Eles participaram
de três (3) sessões de treinamento, sendo duas (2) sessões de uma hora e meia
cada, em uma semana e uma (1) sessão de uma hora e meia, na semana seguinte.
Os treinos foram realizados em uma cancha de futebol sintético com dimensões
adequadas para a prática do futebol e as equipes foram divididas aleatoriamente,
mas de acordo com as posições escolhidas por cada um dos acadêmicos no
momento da inscrição. Resultados: Foram realizados três treinamentos em forma
de Jogo Coletivo, onde dois avaliadores analisaram a parte técnica individual e
coletiva dos acadêmicos. Ao final do terceiro dia de testes, os avaliadores realizaram
a escolha dos acadêmicos de acordo com a qualidade técnica apresentada. Foram
pré-selecionados todos os 34 acadêmicos que participaram da seletiva, para que
eles pudessem mostrar suas qualidades técnicas também nos treinamentos que
foram realizados duas (2) vezes por semana durante os meses de setembro e a
primeira quinzena de outubro de 2012. Após este período, os acadêmicos serão
submetidos a testes físicos e avaliações da composição corporal, além de jogos
amistosos, para só então a comissão técnica definir o número exato de
participantes. Conclusão: No presente estudo verificou-se que todos os acadêmicos
que se inscreveram para o processo seletivo já possuíam um lastro esportivo relativo
à modalidade, pois apresentaram um Bom nível técnico nos treinamentos realizados.

Palavras-chave: Treinamento; Desempenho; Acadêmicos.
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43. RUGBY NO BRASIL
Fábio Bandeira
Introdução: O rugby é um esporte coletivo e dinâmico onde, em uma de suas
versões, disputa-se a partida com sete atletas para cada equipe, sendo tal versão
denominada “Rugby7”. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi proporcionar aos
acadêmicos, professores e demais participantes da semana científica Uniandrade
um breve histórico da trajetória do rugby no Brasil. Método: Foi feito um
levantamento bibliográfico campeando artigos científicos que abordassem a
trajetória do rugby no Brasil desde sua apresentação ao país até seu panorama
atual. Resultados: O rugby foi trazido ao Brasil por Charles Miller para São Paulo no
século 19. Em 1891 o “Clube Brasileiro de Futebol Rugby” foi fundado, tornando-se
o primeiro clube a praticar o esporte no País. Caminhando junto ao futebol, o rugby
era um esporte de elite até o início dos anos 1960, porém, em 1964, com a
realização do Campeonato Sul-Americano em São Paulo, começa a ser mais
difundido no país. O Rugby é disputado em mais de 120 países. É extremamente
popular, especialmente em países de colonização inglesa como Austrália, Nova
Zelândia e África do Sul. Existem vinte equipes cadastradas atualmente na
Associação Brasileira de Rugby, com mais de 2.800 atletas credenciados. Com um
enorme potencial por ser descoberto no Brasil, o Rugby mobiliza milhões de fãs e
praticantes por todo o mundo. Nos últimos três anos o Brasil subiu da 45ª para a 27ª
posição no ranking da International Rugby Board na categoria Masculina Adulta,
servindo como referencial de otimismo e desenvolvimento do esporte do país. O
rugbyseven voltará a ser modalidade olímpica com previsão de inauguração no
Brasil, em 2016. A base da seleção olímpica treina em Curitiba e foi vice-campeã
brasileira da modalidade este ano. Conclusão: O rugby é uma modalidade que
cresce a cada ano no Brasil, agregando novos praticantes e fãs. Em Curitiba,
existem alguns projetos visando levar à prática para que mais pessoas conheçam o
rugby.

Palavras-chave: Rugby; Modalidade Olímpica; Ranking IRB.
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44. TREINAMENTO

DE

FORÇA

PARA

ESCOLARES

SEM

USO

DE

EQUIPAMENTOS
Altamir Martins Alves Junior
Introdução: Na Educação física existem diversos estudos sobre força muscular em
crianças e adolescentes, este estudo encontra-se entre o campo da fisiologia do
exercício especificamente sobre força muscular como capacidade física solicitada na
maioria das atividades físicas. Objetivo: Fazer uma revisão bibliográfica e de
pesquisas recentes sobre Treinamento de Força para crianças e adolescentes em
idade escolar; descrever os benefícios, os princípios básicos a serem seguidos,
princípios técnicos, bem como, algumas particularidades que devemos levar em
conta antes de prescrever determinada atividade aos escolares. Método: Trabalho
de revisão bibliográfica. Resultados: Este estudo constitui uma quebra de um
paradigma que há tempos vem perdurando sobre este tipo de atividade, sendo
aplicada em escolas, visto que é foco de poucos estudos e gera muita polêmica,
pois, país, professores e médicos que acabam por confundir o treinamento de força
com treinamento para Hipertrofia ou Levantamento Olímpico, já que nestes dois
esportes trabalha-se utilizando cargas máximas. Conclusão: Dessa forma,
programas de treinamento resistido quando bem planejados e supervisionados são
seguros, eficazes, aumentam a força, melhoram as habilidades de aptidão,
melhoram o desempenho esportivo, previnem e auxiliam na recuperação de lesões,
e melhoram o bem estar psicossocial do individuo. As atividades esportivas
recreativas também são, obviamente, caracterizadas pelo movimento e são modelos
de atividades físicas que fazem parte das aulas de educação física, no entanto, as
mesmas, geralmente, não tem magnitude suficiente para melhorarem a aptidão
física relacionada a saúde. Sendo assim, vemos aqui a necessidade de incluir
programas de treinamento resistido em nossos planos de aula, vista a importância
da força para crianças e adolescentes e os benefícios que um bom desenvolvimento
desta possibilita.

Palavras-chave: Educação Física; Criança; Adolescente; Força.
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45. O TRABALAHO COM MUSCULAÇÃO: MINHA EXPERIÊNCIA SENSÍVEL
COM A EDUCAÇÃO FÍSICA
Erasmo Cunico
Soraya Corrêa Domingues
Introdução: Minha experiência com a educação física está relacionada à atuação
no estágio de musculação, durante alguns meses e no curso de graduação, com o
qual tive um bom conhecimento teórico sobre o assunto, através de algumas
pesquisas. Acreditei que seria tranquilo, pois tive acesso aos dois lados da situação.
Após algum tempo ficou evidente que a prática não depende somente do
conhecimento ou da vivência, mas também das questões psicológicas e da
sensibilidade em relação ao aluno. Objetivo: Relatar e socializar conhecimentos do
mundo do trabalho da Educação Física entre a prática e sensibilidade. Método:
Experiência empírica e bibliografia consultada da área específica sobre Educação
Física e Mundo do Trabalho. Resultados: As primeiras análises me fazem acreditar
que a maioria dos alunos não frequenta academias por obrigação, como em uma
sala de aula ou participando de treinos de rendimento. Desta forma, conseguir
entender e ajudar da melhor forma esse aluno é que acaba se tornando um desafio
e, seguindo essa linha de sensibilidade, tentar ver o que se passa na cabeça dessas
pessoas. Um grande exemplo é ver os meninos treinarem perna e as meninas
braço. Observando hoje, sinto que a educação física é quem vai formar os cidadãos
dessa nova geração, resgatando muito do que a sociedade deixou para trás.
Conclusão: Hoje, o foco da educação é prestar um vestibular, fazer a graduação.
Faltam outros conhecimentos que poderiam construir cidadãos melhores e não
apenas profissionais específicos de sua área. Talvez estreitando esses caminhos,
ocorreria o exercício do respeito ao próximo. Apesar de absurdas, mas necessárias,
existem leis de proteção à mulher, aos homossexuais, negros. Essas pessoas
segundo as leis são iguais. Acredito que a educação física hoje seja a melhor
candidata a mediar essa distância.

Palavras-chave: Sensibilidade; Educação Física; Musculação.
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46. O EFEITO DAS DROGAS RELACIONADO

AO CRESCIMENTO E

DESENVOLVIMENTO NO PERÍODO INTRA-UTERINO
Erlington José Medeiros de Barros
Gilvan Ferreira de Matos
Hellen Cristina Keskoski da Rocha
Jorge Alvarenga
Tiago carvalho de Oliveira
Maria Sheyla Comparim
Introdução: A dependência química e um tema que vem atingindo milhares de
pessoas em todo mundo. O assunto fica muito mais complicado quando se refere ao
uso de drogas na gravidez, gerando sérios ricos e conseqüências tanto para mãe e
o feto, isto decorrente tanto de drogas licitas como as ilícitas. Pois o
desenvolvimento do bebê esta relacionado com o fluxo sangüíneo da mãe, então
tudo que ela estiver utilizando passara para o bebê. O uso de substâncias tóxicas
pode levar desde o aborto espontâneo, parto prematuro, deficiências congênitas,
baixo peso e óbito neonatal. Durante o desenvolvimento outro fator grave são as
chances de que esta criança se torne dependente químico, ou tenha transtornos
psiquiátricos, em comparação com outros de mesma de idade. Objetivo: Aprofundar
a temática do uso e substâncias durante a gestação e seus impactos para o
desenvolvimento do bebê. Método: O presente trabalho refere-se a uma pesquisa
bibliográfica e uma pesquisa de campo a cerca do período intra-uterino. A pesquisa
bibliográfica foi realizada em livros e internet. Já a pesquisa de campo realizada em
uma clinica para mães dependentes químicas e com profissionais que atuam na
área. Resultados: Neste estudo foi levantado um problema gravíssimo no que se
diz respeito à utilização de drogas no período gestacional, o que consideramos um
problema de saúde pública, sendo que a solução para este caso seria a abstinência
materna tanto de drogas licitas ou ilícitas na fase pré-natal, se possível alguns
meses antes de engravidar, possibilitando a prevenção tanto para mãe como para o
bebê. Conclusão: Por falta de informação específica se faz necessário enumerar
para as futuras mães as conseqüências que o uso dessa substância podem
ocasionar ao feto e recém nascido.

Palavras-chave: Gravidez; Drogas; Bebê.
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47. ATIVIDADES FÍSICAS PARA GESTANTES NO PERÍODO INTRA-UTERINO
Erlington José Medeiros de Barros
Gilvan Ferreira de Matos
Hellen Cristina Keskoski da Rocha
Jorge Alvarenga
João Maria
Tiago carvalho de Oliveira
Maria Sheyla Comparim
Introdução: O seguinte trabalho mostra a importância da prática de atividades
físicas durante a gestação, seus benefícios para mãe e bebê, biológicos e
psicológicos, com recomendações de suma importância para cuidados durante a
prática das atividades físicas. Objetivo: Entender como as atividades físicas
contribuem com os benefícios biológicos e psicológicos na maternidade. Método:
Pesquisa Bibliográfica. Resultados: Os cuidados durante a atividade física: faça
exercícios leves, regularmente de três a cinco vezes por semana, evite movimentos
de balanço e faça sempre exercícios sobre uma superfície macia que não ofereça
impacto ou choque, aos pés e articulações. Controle sua frequência cardíaca
durante o tempo todo ela deve estar entre 50 e 70 % da frequência cardíaca máxima
para a sua segurança e de se bebê. Devem ser evitados após o primeiro trimestre
de gravidez, exercícios nas posições supinada e pronada. Conclusão: Em suma
podemos dizer que é de importância fundamental a prática de exercícios físicos
durante a gestação, pois ajuda o biológico e psicológico, prevenindo vários
problemas como estresse, ansiedade, tempo de hospitalização e riscos do parto
prematuro.

Palavras-chave: Gravidez; Atividades Físicas; Benefícios Psicológicos e Biológicos.
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48. BACHAREL X LICENCIATURA: ASPECTOS METODOLÓGICOS DA
LICENCIATURA EM MEIO AO BACHARELADO
Maiky Alan Oliveira Dos Santos
Soraya Corrêa Domingues
Introdução: Ao ingressar na faculdade, mesmo que já escolhido o curso, sempre há
uma dúvida muito questionável. Essa duvida seria a qual modalidade do curso a
seguir, Bacharel ou Licenciatura? Diferente de outros cursos, a Educação Física tem
um amplo mercado de trabalho, em ambas as modalidades de curso, seja em
relação ao Bacharelado ou à Licenciatura. Como hoje, já não há mais a opção de
graduarem-se nas duas “áreas” simultaneamente, muitos acadêmicos limita-se a
apenas uma das modalidades, tentando evitar um prolongamento em relação aos
anos que estarão frequentando a faculdade/universidade. Objetivo: Relatar
experiência de atividades desenvolvidas na SMELJ, que é um campo do Bacharel,
trabalhando com crianças desde os 6 anos de idade até adolescentes com 17 anos,
com princípios da Licenciatura, para desmistificar os campos enquanto espaços de
atuação diferenciados e em oposição. Método: Análise bibliográfica da temática
específica e pesquisa de campo com descrição densa de relatórios científicos.
Resultados: O Bacharelado e da licenciatura contribuíram para uma prática
pedagógica qualificada na atuação profissional na SMELJ. O auxílio de profissionais,
já formados aos estudantes em formação de Educação Física direciona um trabalho
mais

adequado

e

criativo

no

cotidiano

do

trabalho,

utilizando

metodológicos que geralmente são utilizados nas escolas. Conclusão: A

aspectos
melhor

opção de formação acadêmica profissional da Educação Física, está na busca pela
qualificação no curso de Bacharelado e Licenciatura, visto que o mundo do trabalho
nos exige, métodos que vão além do treinamento esportivo, trazendo para aulas de
educação física valores como responsabilidade, organização, conhecimento,
sociabilidade, disciplina, entre outros, oriundo de uma Educação Física “dita”
escolar.

Palavras-chave: Educação Física; Bacharelado; Licenciatura; Mundo do Trabalho.
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49. SUPLEMENTAÇÃO COM CREATINA
Osmar Cesar
Introdução: Durante muito tempo a creatina tornou-se um misto de dúvidas e
medos sobre sua eficiência e resultado, há algum tempo ela vem sendo estudada e
desses estudos tem sido publicado artigos e comentários sobre sua eficácia, pontos
positivos e negativos. A creatina é um constituinte dietético natural de alimentos de
origem animal, mas também pode ser sintetizada pelo fígado e rins a partir de
diversos aminoácidos, de modo que não é considerado um nutriente essencial.
Método: Análise bibliográfica específico desta temática. Objetivo: Compreender
fontes e importância da creatinina para o funcionamento do organismo. A arginina e
a glicina são aminoácidos que ajudam a formar a creatina, sendo a glicina um
aminoácido encontrado na gelatina. A creatina é uma amina nitrogenada, é um
constituinte encontrado naturalmente nos alimentos. Embora não seja um nutriente
essencial, devido ao fato de as necessidades corporais poderem ser atendidas pela
síntese endógena, a creatina está intimamente envolvida no metabolismo humano. É
encontrada naturalmente em vertebrados, participando em reações metabólicas
dentro das células e eventualmente sendo catabolizada para creatina na
musculatura e excretada pelos rins. Em seres humanos, os estoques totais de
creatina são de aproximadamente 120 gramas em um homem adulto de porte médio
(70 quilos). Resultados: Com base em mensurações da excreção renal de creatina,
a necessidade diária de creatina suprida por meio da dieta ou da síntese endógena
é de aproximadamente 2 gramas por dia em um homem de 70 quilos. Estudos
demonstraram que ela não é encontrada em plantas e micro-organismos.
Conclusão: As principais fontes de creatina são o peixe e a carne vermelha, com
aproximadamente 3 a 5 gramas do nutriente no peixe e na carne não cozidos. Para
vegetarianos radicais, a ingestão diária de creatina e virtualmente zero e a síntese
endógena é sua única fonte.

Palavras-chave: Creatinina; Alimentação; Educação Física
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50. DANÇA INCLUSIVA NA EDUCAÇÃO FÍSICA: DESAFIOS CONTANTES
Priscila Vieira Faria
Soraya Corrêa Domingues
Introdução: A proposta de dança inclusiva surgiu do crescente movimento mundial
que cria programas de valorização a participação de todos, em especial pessoas
com deficiência, tanto em atividades sociais, pedagógicas e culturais. A dança por si
só é geradora de possibilidades expressivas, seja do eu ou de um grupo. A proposta
de Dança Inclusiva é proporcionar a todos os participantes igualdade de condições
para desenvolver seu potencial e criar formas para que ele se sinta integrado.
Método: A presente pesquisa é construída na prática e na teoria, a partir da
pesquisa-ação e pesquisa bibliográfica. Resultados: A educação física pode buscar
na arte a possibilidade do contato consigo mesma, reconhecendo seu potencial e
seus desafios. Procurando manter uma visão otimista da situação. Sendo desafio,
uma “falta”, como motivadora do desenvolvimento da pessoa. Ela não deixa de ser
encarada, mas dada as devidas proporções, sendo um facilitador para que a pessoa
entre em contato com sua realidade. O trabalho com arte na Educação física deve
ser desafiador, visando à participação de todos sem distinção de normalidades, ou
“deficiências”. Conclusão: Pode-se trabalhar na Educação Física com arte a partir
de metodologias da Dança Educativa Moderna e Van Djck, que busca a dança
adaptada às pessoas com deficiência. Dessa forma, foi criado um modelo
contemporâneo em que a dança inclusiva valoriza a participação de todos,
aprendendo com suas diferenças e semelhanças. Os principais objetivos ao
desenvolver esse trabalho é a consciência corporal, criatividade, socialização,
comunicação e autonomia de todos os participantes, com grupos costumam ser
mistos, tendo pessoas com e sem necessidades especiais.

Palavras-chave: Educação Física; Necessidades Especiais; Dança; Inclusão.
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51. FAZENDO ARTE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ESCOLA
Rony Schwartz
Introdução: Este relato trata-se de uma das atividades realizadas pela empresa
“fazendo arte” e sua relação com a Educação Física. Dentre vários eventos feitos
pode-se destacar o Camp Day (dia de campo), que teve como intuito, ser um evento
no qual as crianças têm o objetivo de se divertir, e ao mesmo tempo aprender.
Método: Pesquisa-ação e construção de relatórios de pesquisa em campo.
Resultados: Foi desenvolvida uma atividade pedagógica com as áreas de inglês e
Educação Física e nesta atividade foi relatada toda e a experiência em forma de
registros fotográficos e relatórios de campo. Conclusão: A Educação Física tem
como contribuir com a aprendizagem geral das crianças e adolescentes em projetos
interdisciplinares como caminhadas, gincanas, nas quais as crianças têm o direito de
correr, brincar, se sujar, falando inglês, incentivando a prática de atividades físicas
lúdicas com movimentação e estimulação da criatividade, pensando e usando seus
conhecimentos básicos de inglês.

Palavras-chave: Arte; Brincar; Ludicidade; Inglês; Educação Física.
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52. UMA ANÁLISE COMPLEXA DOS IMPACTOS NA VIDA DE MULHERES
QUE PARTICIPAM DE AULAS DE STEP
Selma Cristina Grummt Paes
Laila Mohamad Taha
Soraya Corrêa Domingues
Graciela Nadal
Introdução: A tradicional aula de STEP é na contemporaneidade renovada com
ritmos e coreografias criando um ambiente de prazer, ludicidade que proporciona
vivências e experiências que modificam o sistema cardiovascular, respiratório e de
coordenação motora. As aulas na atualidade são suficientemente simples com base
na ideia de Ginástica para Todos, na qual homens e mulheres de todas as idades e
condição física possam frequentar. Objetivo: Esta pesquisa busca estudar os
impactos na vida das mulheres que vivenciam as atividades de Step a partir dos
seguintes elementos: sistema cardiovascular, aumento da capacidade da massa
magra, aumento do metabolismo de repouso, aumento do gasto calórico em
exercício e repouso, aumento da capacidade relacional social, aumento progressivo
da capacidade cardiorrespiratória, aumenta a força e da endurece muscular através
de faixas específicas intervaladas com a atividade aeróbica, melhorar da
coordenação e da agilidade, realça a postura correta, o que se refletirá na sua vida
diária, um programa eficaz para aumentar a massa óssea e atrasar os efeitos da
osteoporose, encoraja uma participação regular de exercícios, descrito como
"reflexos com ritmo". Método: Pesquisa Bibliográfica e pesquisa de campo com
observação participante. Resultados: Os resultados são parcialmente analisados a
partir das primeiras aproximações com a realidade pesquisada, que há alterações no
ambiente biopsicossocial das mulheres que participam constantemente das aulas.
Conclusão: Com conclusão provisória afirmamos que a atividade do Step pode
auxiliar aos cuidados com a saúde e com a melhoria na qualidade de vida.

Palavras-chave: Ginástica STEP; Mulheres; Impactos Biopsicossociais.
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53. OBSERVAÇÃO DA PRATICA DE ATIVIDADE FÍSICA DE ESCOLARES DE
ENSINO MÉDIO
Vanessa Zadorosnei Rebutini.
Introdução: A prática da atividade física extracurricular pode ser incentivada
ricamente através das atividades corporais proporcionadas em disciplinas aplicadas
no ambiente escolar, além da prática corporal direcionada. Também se utiliza da
conscientização dos seus benefícios à manutenção da saúde. Apesar dos esforços,
têm-se observado que grande parte dos alunos não pratica qualquer atividade física
no contra turno. Objetivo: O objetivo deste estudo foi observar a proporção dos
alunos dos 1º e 2º anos do ensino médio de um colégio municipal da região de
Santa Quitéria/Curitiba que praticam alguma atividade física fora do ambiente
escolar e se esta prática tem relação com incentivos proporcionados na escola.
Método: Dentre outras avaliações realizadas, os alunos foram questionados se
realizavam atividade física no contra turno e se esta iniciativa partiu de incentivos
advindos da instituição. Foram avaliados 20 alunos do 1º ano e 42 alunos do 2º ano
do ensino médio noturno. Resultados: Segundo respostas de afirmação ou
negação, identificou-se que 40% dos alunos de 1º ano e 60% dos alunos de 2º ano
não realizam qualquer atividade física extracurricular. Praticam atividades físicas
sem relação com estímulos institucionais, 50% dos alunos de 1º ano e 30% do 2º
ano. Conclusão: Confirmou-se que, apesar dos esforços da instituição e dos
docentes, grande parte os alunos não pratica atividade física além das práticas
proporcionadas em aula. Há a necessidade de uma investigação aprofundada para
entender os motivos desta não relação, pois se entende que os benefícios da
atividade física apresentam-se de forma a melhorar a qualidade de vida dos alunos,
dentro e fora do ambiente escolar.

Palavras-chave: Atividade Física; Educação Física Escolar; Qualidade de Vida.
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54. SITE - SEMANA INICIAÇÃO CIENTÍFICA (SIC) – 2012
Geovane I. Domingues
Juliano Hubel
Leandro Mendes
Piterson A. Costa
Thalles Vinicius Deo da Silva
Willian Urbano
Anderson Augustinho
Introdução: Uma das principais dificuldades encontradas em todo e qualquer
evento é a comunicação. Para tanto, ferramentas como sites, websites, blogs e
redes de relacionamento podem facilitar o a divulgação on-line das informações bem
como permitir uma interação entre os participantes. Objetivo: O objetivo do trabalho
foi criar um site com a finalidade de apresentar os projetos da Semana de Iniciação
Científica da Uniandrade. A ideia é informar aos participantes a programação do
evento, os projetos/trabalhos apresentados e seus respectivos cursos. Ainda,
permitir de forma ágil e interativa, fazer um banco de dados com os cadastros dos
alunos, que poderão acessar sua conta com nome, e-mail e senha específica, bem
como possibilitar que estes registrem suas opiniões a respeito do evento. Método: O
site foi criado apenas com softwares livres e sua Hospedagem e Domínio feito pela
própria Uniandrade. A segurança das informações foi devidamente planejada e
foram realizados vários testes para validação e homologação. Resultados: O site
elaborado pelos alunos dos cursos de Análise de Sistemas e Ciências da
Computação. Foi validado pela direção, coordenação, professores e alguns alunos,
demonstrando atender as definições estabelecidas: agilidade, ambiente amigável,
fácil navegação, entre outros. Embora a Uniandrade tenha um site institucional, um
específico do evento permite uma centralização de informações mais adequada.
Conclusão: Pode-se afirmar que este instrumento de divulgação e integração entre
usuários, trará benefícios para a Instituição, que possuirá uma ferramenta
personalizada para o evento, para a equipe que participou da sua elaboração,
agregou conhecimento e, finalmente, aos participantes do evento que possuirão uma
ferramenta de comunicação para visualizar informações e também, deixar suas
contribuições.
Palavras-chave: SIC; Divulgação; Integração de Usuários.
61

55. AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE DISFUNÇÃO CARDIOVASCULAR
ATRAVÉS DO REGISTRO TÉRMICO DIGITAL
Ionildo José Sanches
Eduardo Borba Neves
Mauren Abreu de Souza
Marcos Leal Brioschi
Introdução: Diversos estudos têm demonstrado o potencial do teste de registro
térmico digital (Digital Thermal Monitoring - DTM) como meio de avaliar o risco de
doença cardiovascular. O DTM é um teste provocativo não-invasivo de avaliação da
reatividade vascular baseado nas mudanças de temperatura dos dedos das mãos
após descompressão da artéria braquial. Objetivo: Este trabalho teve por objetivo
estudar a

resposta térmica das

extremidades

superiores por termografia

infravermelha, após compressão e descompressão pneumática braquial, como
potencial indicador de disfunção endotelial e risco de doença cardiovascular em
diferentes grupos de risco. Método: Na realização dos estudos foram utilizadas as
câmeras infravermelhas ThermaCAM® A325 e T450sc da FLIR. Para aquisição das
imagens térmicas e a preparação dos voluntários, foram observadas as
recomendações da ABRATERM. O teste braquial foi realizado com três voluntários
(dois sem clínica ou fatores de risco clássicos para doença cardiovascular e um com
vários fatores de risco) visando definir um protocolo. Para a aquisição das imagens
térmicas, os indivíduos permaneceram em repouso por 2 min, e em seguida ocorreu
a compressão da artéria braquial do braço direito pela insuflação da braçadeira do
esfigmomanômetro por 5 min. Por fim, realizou-se a descompressão e a aquisição
das imagens por mais 5 min. Resultados: Para os dois voluntários sem fatores de
risco, o padrão das curvas de temperaturas apresentaram uma resposta
cardiovascular normal para o teste braquial. Para o outro voluntário, no período de
descompressão observou-se uma baixa reatividade vascular. Conclusão: Os
resultados preliminares indicam que a DTM por termografia infravermelha é uma
opção na avaliação da reatividade endotelial e neurovascular sistêmica, conforme já
demonstrado na literatura. Entretanto, outras variáveis obtidas a partir da curva de
variação da temperatura do DTM podem ser associadas com diferentes grupos de
indivíduos, tais como portadores de pé diabéticos, hipertensos, diabéticos,
tabagistas, atletas e sedentários.
Palavras-chave: Termografia; Hiperemia Reativa; Doença cardiovascular; Imagem
Infravermelha.
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56. A PERCEPÇÃO DO EMPREENDEDORISMO PELOS ACADÊMICOS DA
UNIANDRADE
Fátima Barbosa Tosin
Luiz Fernando Conde
Mariana Postai
Rafaela Correia
Suelen Casusa
Cristiane de Almeida
Introdução: O empreendedorismo, relacionado a abertura de novos negócios, é a
força motriz do desenvolvimento econômico e social de um país. Portanto, os
processos educacionais devem aliar conhecimentos, habilidades e valores na
concepção do empreendedorismo. Objetivo: O objetivo deste artigo foi diagnosticar
a atuação profissional dos alunos, suas intenções após a formação acadêmica, e
também, a sua percepção a respeito das vantagens e dificuldades de se iniciar um
negócio próprio. Método: A pesquisa foi realizada por meio de um questionário com
sete questões objetivas, aplicado aos alunos dos cursos da Uniandrade:
Administração, Ciências Contábeis, Direito, Farmácia e Fisioterapia. Resultados: Ao
total, responderam a pesquisa 140 alunos, dos quais 76% estão na faixa etária de
18 a 34 anos e 79% estão trabalhando atualmente. Após a formação, 39% dos
respondentes pensam em atuar em um negócio próprio, os demais, pretendem
buscar uma nova colocação (46%), ou desejam permanecer na organização que
atuam (21%). Sobre o pensamento de abrir um negócio, 48 alunos afirmam
sentirem-se atraídos pela “liberdade” de atuação, mesmo correndo risco, e 51
respondentes consideram uma possibilidade de oferecer produtos e serviços de
forma diferenciada. Quanto aos fatores que impedem o empreendedorismo, o
principal item mencionado foi à falta de recursos financeiros (61%), seguido pela
falta de conhecimento administrativo/gerencial (20%) e não ter uma carteira de
clientes formada (18%). Conclusão: Os resultados obtidos na pesquisa demonstram
que, os acadêmicos dos referidos cursos da Uniandrade representam a tendência
nacional, onde o profissional não almeja abrir um negócio próprio devido ao risco e
também a sua formação não voltada ao escopo do empreendedorismo.

Palavras-chave: Empreendedorismo; Atuação Profissional; Negócio Próprio.
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57. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (CONFARMA)
Michelle Rodrigues da Silva
Cristiane de Almeida
Introdução: A segmentação de mercado é hoje uma estratégia utilizada no mundo
extremamente competitivo, com consumidores cada vez mais exigentes. O que
demanda uma dinâmica produtiva adequada, com aspectos qualitativos e
quantitativos, que envolvem desde a padronização até a distribuição. Objetivo: O
objetivo deste artigo é analisar os resultados obtidos pela empresa Distribuidora
Müller, com a segmentação de mercado CONFARMA, criada para atender de forma
exclusiva farmácias e conveniências. Método: Após seis meses da implantação da
estrutura de atendimento personalizado, com visitas semanais dos representantes,
foram avaliados fatores como: a rentabilidade e mix de produtos vendidos, por meio
de relatórios e a satisfação dos clientes, utilizando um instrumento de pesquisa com
perguntas fechadas (9) e aberta (1). Resultados: A análise dos relatórios apresenta
crescimento na comercialização de produtos, e consequentemente, na rentabilidade
da empresa. Com relação a pesquisa de satisfação, dos 39 respondentes, 54%
eram conveniências e 46% farmácias, sendo que 41% são clientes a mais de três
anos. Em relação à nova estrutura 90% dos respondentes consideram que o
atendimento esta significativamente melhor e um percentual de 92% passaram a
comprar uma variedade maior de produtos. Quanto às principais vantagens
percebidas no novo formato, destacam-se um melhor relacionamento comercial
(62%) e o fato de não precisar estocar grandes quantidades (59%). Ainda, a
totalidade

dos

respondentes

afirmou

representantes são suficientes e claras.

que

as

informações

recebidas

dos

Conclusão: A organização dos dados

evidenciou que o atendimento personalizado oferecido pela Distribuidora Müller, por
meio da criação da CONFARMA, influenciou positivamente nas margens de
rentabilidade e ocasionou uma maior fidelização do cliente.

Palavras-chave: Segmentação; Fidelização; Atendimento; Satisfação do Cliente.
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58. AS NEOPLASIAS NO CONTEXTO PARANAENSE
Marli da Luz dos Santos
Juliana Maria de Almeida
Ruan Felipe Antunes
Denecir de Almeida Dutra
Introdução: O crescimento demográfico e a consequente degradação ambiental
deixam a Saúde Pública em alerta, diante da estimativa de que até 2020, mais de 10
milhões de pessoas no mundo possam desenvolver algum tipo de neoplasia, com os
novos hábitos e estilos de vida, que influenciam o processo saúde-doença. Os casos
de óbitos neoplásicos aumentam anualmente, segundo o Instituto Nacional do
Câncer (INCA).

As neoplasias distribuem-se em aglomerados regionais, com

características quantitativas e qualitativas diversas, diante da complexidade da
doença, no contexto paranaense. Objetivo: Relacionar a incidência, prevalência,
mortalidade e a distribuição geopatológica das neoplasias no contexto paranaense.
Método: O método utilizado permeou a busca eletrônica no banco de dados do
INCA, com recorte relativo às neoplasias mais e menos incidentes estimadas para o
ano de 2012. O método consiste em aceitar a problemática pioneira como ponto de
partida, seja ela constatada em informações reais ou pressupostos teóricos.
Resultados: Vêm de encontro aos objetivos e a metodologia aplicada, onde
teremos um esboço da situação das neoplasias em termos quantitativos e
qualitativos, além da espacialização das tipologias mais expressivas de neoplasias
da área em apreço. Com base nos dados verificados no INCA, a estimativa de casos
de neoplasias no estado do Paraná em 2012 há a tendência do câncer de próstata
com o maior destaque no índice (3.550 casos), seguido pelo câncer de mama
(3.110), e traqueia, brônquio e pulmão (2.180 casos). As neoplasias de menor
representatividade afetam corpo do útero (300), ovário (380), melanomas (480).
Conclusão: Compreender a dinâmica das neoplasias no estado do Paraná é de
fundamental importância para o planejamento de ações e interações frente à saúde
coletiva. Portanto, unir interações multidisciplinares é buscar novos paradigmas
frente à saúde pública.

Palavras-chave: Neoplasias; Saúde Pública; Epidemiologia.
65

Ciências Humanas

59. ARMAS DA CHEFATURA DE POLÍCIA DO PARANÁ ENTRE AS DÉCADAS
DE 30 E 60 QUE FORAM ENCAMINHADAS AO ACERVO DO MUSEU
PARANAENSE
Alfredo José Ravedutti Durante
Tatiana Takatuzi

Identificar as armas, branca e de fogo da chefatura de polícia, no acervo de história
do Museu Paranaense acondicionado na Reserva Técnica e em exposição; localizar
as fichas de registro das armas, cruzar os dados das fichas com o Livro Tombo de
História, salvar as imagens do CD que já continham as informações de registro, para
um banco de imagens no museu e incluí-las cada uma em sua ficha correspondente;
separar cada conjunto de fichas em suas respectivas pastas, obedecendo a uma
classificação de armaria dentro do museu. Armas Brancas: Baioneta (BA), Espada
(E), Espadim (ES), Faca (FA), Facão (FA), Florete (FL), Sabre (S), Sabre Baioneta
(SB). Armas de Fogo: Carabina (CA), Espingarda (E), Mosquetão (MO), Pistola (P),
Revolver (R). Com relação às imagens das facas, elas se encontravam a maioria
amarradas em suporte de EVA. Por isso tivemos que retirá-las e conferi-las cada
uma para então salvar a imagem na ficha correspondente. Paralelo, foram colocadas
nas armas, etiquetas com o número de RG e o nome e recolocadas nas estantes da
Reserva Técnica III. O objetivo final e incluir todas as informações existentes na
ficha cadastral para o computador, para posteriormente ser disponibilizada em meio
digital.

Palavras-chave: Armas; Museu Paranaense; Chefatura de Polícia.
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60. EMANCIPAÇÃO POLÍTICA PARANAENSE
Fabio Antonio de Oliveira
Liliane Cristina Coelho

O presente trabalho pretende analisar o período de transição política e econômica
que tem como início a Emancipação Política do Paraná, buscando responder a
questões que envolvem o desenvolvimento da nova província, antes comarca de
São Paulo, e seus rumos políticos, cujas características são tanto próprias como
herdadas da condição anterior. Os objetivos deste trabalho, então, são compreender
a importância da disputa parlamentar que culminou, em 19 de dezembro de 1853,
com a criação da Província do Paraná e perceber quais os rumos políticos seguidos
pela nova província, que teve como primeiro presidente Zacarias de Goes e
Vasconcelos. Para tanto, buscaremos analisar a atuação não apenas deste, mas
dos primeiros presidentes da província do Paraná, que traçaram as o caminho
seguido pela política paranaense no período final do Império brasileiro.

Palavras-chave: Emancipação Política; Província do Paraná; Economia, Política.
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61. A

MITOLOGIA

GREGA

E

SUAS

MANIFESTAÇÕES

NA

CONTEMPORANEIDADE
Fábio Colombo
Liliane Cristina Coelho
A mitologia grega compreende um conjunto de práticas culturais utilizadas pelos
gregos da antiguidade, entre os quais figuram os Aqueus, os Jônicos, os Eólicos e
os Dóricos, que entre si não compartilhavam uma unidade política, mas sim uma
unidade, cultural, religiosa e linguística, conhecida como Hélade. No livro Teogonia,
datado de aproximadamente 700 a.C, de Hesíodo é retratada toda a estrutura da
formação das divindades Gregas. A partir desta obra, nos questionamos quais
seriam os reflexos da mitologia grega que resistiram até os dias atuais. Neste
trabalho procuramos responder a esta questão, de forma a trazer a tona toda à
herança mitológica antiga ainda presente em nossa cultura.

Palavras-chave: Mitologia Grega; Manifestações; Contemporaneidade.
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62. TRANSGRESSÃO DE GÊNERO NA ARTE DA RENASCENÇA ITALIANA
Gabriel Guilen
Cibele Carvalho
Anadir dos Reis Miranda

Este trabalho visa observar as estruturas corpóreas nas obras de arte da
Renascença Italiana, especificamente analisando as obras de Ticiano Vecellio, que
foi um exímio retratista de sua época e conseguiu trazer, por meio de iconografias,
diversas transgressões de gênero em suas obras, sendo um grande marco na
pintura italiana do período e tendo suas obras espalhadas por diversos países da
Europa. Partindo do pressuposto de que os cânones utilizados no período para
realizar tais obras eram de mulheres mais avantajadas em suas formas, podemos
observar uma masculinização nas obras de Ticiano, uma vez que os modelos
utilizados não eram mulheres e sim homens, pois estas não poderiam ser retratadas
nuas em pinturas, um conceito que estava ainda muito em voga graças ao
pensamento medieval. Em "Amor Sagrado e Amor Profano" podemos ver
claramente esta transgressão que pode ser corroborada por meio de estudos de
anatomia e cálculos matemáticos de estruturas corpóreas.

Palavras-chave: Gênero; Arte; Renascença Italiana; Ticiano.
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63. TÍTULOS EGÍPCIOS NAS ESTELAS FUNERÁRIAS DO REINO MÉDIO:
ARQUEOLOGIA, ICONOGRAFIA E TEXTO COMO FONTES PARA O
ESTUDO DA SOCIEDADE
Jeferson Fernando Nabosni
Moacir Elias Santos

Durante o Reino Médio (c. 2040-1640 a.C.) a cidade de Abydos, localizada no Alto
Egito, tornou-se o principal centro de culto ao deus Osíris e, por tal razão, os
egípcios mandavam erigir neste local estelas funerárias que tinham como finalidade
partilhar das oferendas feitas ao deus. Atualmente abundantes em museus com
coleções egípcias, tais artefatos arqueológicos são importantes para e Egiptologia,
pois podem revelar quem eram os indivíduos que participavam das celebrações e
como se organizavam dentro da estrutura social antiga. O objetivo desta pesquisa é
identificar, por meio da análise de três destes monumentos, pertencentes a
Dedusobek, Sarenenutet e Heny, os títulos atribuídos às pessoas representadas,
iniciando assim um projeto de pesquisa que visa realizar um levantamento destes
títulos a fim identificar como era formada organização social egípcia.

Palavras-chave: Egito Antigo; Organização Social; Títulos; Estelas Funerárias.
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64. CAMPO LARGO: FÁBRICA DE LOUÇAS E CERÂMICA, RUMO À
CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE – DE BARRO OU CERÂMICA
João Carlos Borges
Liliane Cristina Coelho

Este trabalho visa pesquisar, em seu aspecto mais abrangente, a formação de uma
cultura material fundamentada no fabrico de louças, porcelanas e cerâmica na
cidade de Campo Largo da Piedade, região metropolitana de Curitiba, a qual tem
suas bases lançada nos anos 1940 com implementação das primeiras indústrias no
ramo ceramista, e que ao longo das décadas vem crescendo verticalmente. E, em
se tratando de um tema pouco visitado pela historiografia contemporânea,
verificamos a necessidade de resgatar esta temática relegada à margem, pois se
trata da cultura de um povo. Desta maneira, analisaremos os caminhos percorridos
desde o limiar da fabricação de louças até o ano de 2009 – ano em que a Prefeitura
Municipal de Campo Largo passa a utilizar em sua frota de veículos o slogan:
“Campo Largo capital nacional da louça”. Assim, essa pesquisa objetiva
compreender quais os motivos que levaram Campo Largo a ser chamada de capital
nacional da louça.

Palavras-chave: Cerâmica; Louças; Identidade; Cultura.
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65. A GUERRA DO CONTESTADO
Manoel Alves Santos
Liliane Cristina Coelho

No presente trabalho serão abordadas a divisão de terras entre os estados do Sul do
Brasil e algumas de suas consequências, como a “Guerra do Contestado”, assunto
pouco trabalhado pela historiografia paranaense atual. Para tal partiremos de uma
analise da atuação dos militares do Paraná e do camponês ou “sertanejo caboclo”,
residente no interior do Paraná e Santa Catarina, que esperava, nesse período, a
vinda de um Messias com seu “Exército Celestial”, que os ajudaria a vencer a
república, estabelecendo novamente a monarquia. Ao longo dessa analise, serão
apresentados temas que incluem a extração da madeira e a construção da ferrovia
São Paulo - Rio Grande do Sul, no começo do século XX, que influenciaram para a
delimitação da região, bem como o estado de abandono em que se encontram as
cidades que se formaram nesse período.

Palavras-chave: Contestado; Caboclo; Ferrovia; Guerra; Madeira.
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66. A INTERVENÇÃO DA CAVALARIA HUSSARDA POLONESA NA DECISÃO
DOS RUMOS DA BATALHA DE VIENA (1529-1683)
Ricardo César Simborski
Cibele Carvalho

A pesquisa em questão tem como objetivo apontar a importância da cavalaria
hussarda polonesa (hussaria) para decidir os rumos da Batalha de Viena entre a
Santa Liga (Hungria do norte, Polônia e aliados), Império Turco Otomano e os
aliados europeus. O Império Turco Otomano, por meio de sua tentativa de
expansão, buscava abrir o comércio entre Oriente e o Ocidente justificando seus
ideais pela Jihad e ao mesmo tempo fomentando intriga entre países europeus dos
Bálcãs, que nesse período enfrentavam a Reforma e a Contra Reforma Protestante,
enquanto os países da Santa Liga buscavam repelir a ameaça islâmica. O período
de análise data do século XV ao XVII, destacando importantes acontecimentos como
o primeiro “Cerco de Viena” em 1529, o ingresso dos primeiros mercenários
hussardos sérvios em 1500 na Polônia e a evolução dessa modalidade de cavalaria,
o segundo “Cerco de Viena” e última tentativa de expansão em 1683. Essa batalha
contribuiu para definir o caráter nacionalista polonês e ao mesmo tempo baniu o
temor de uma dominação islâmica sobre a Europa. Para a referida pesquisa
utilizaremos como fontes cartas e decretos diplomáticos firmados entre Jan Sobieski
III da Polônia e Leopoldo I rei dos Habsburgos (Hungria do Norte), o pedido do papa
ao rei polonês para intervir contra os turcos e aliados, quadros representativos do
período, além de armas e armaduras desse período.

Palavras-chave: Cavalaria Hussarda; Sérvios; Primeiro e Segundo Cercos a Viena;
Santa Liga; Expansão Turco Otomana.
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67. CLARA DE ASSIS, AS IRMÃS POBRES E AS REGRAS FRANCISCANAS:
O CAMINHO PARA A ACEITAÇÃO DA REGRA DE VIDA
Roseli Pádua Angeloni
Cibele Carvalho
Clara de Assis é vista, na maioria das vezes, como a figura feminina por trás de
Francisco. Esta pesquisa pretende mostrar os conflitos e preconceitos enfrentados
por Clara e as Irmãs Pobres, para que fossem aceitas nos meios eclesiásticos de
acordo com a Forma de Vida escolhida por elas – o Privilégio da Pobreza e
imposição da clausura. Esta análise propõe um exame minucioso sobre a verdadeira
imagem de Clara de Assis e sua contribuição ao movimento religioso feminino
durante o século XIII e a inclusão da participação feminina dentro da Igreja. A
inserção e a influência de Clara e suas irmãs no movimento franciscano e
particularmente em Francisco, produziu a inspiração necessária além de serem as
únicas que procuraram manter e seguir estritamente os princípios da Regra de
Francisco, que com o tempo foram descaracterizadas pelas intervenções da
legislação pontifícia e então substituída pela Regra de Clara, vidas totalmente
dedicadas ao ideal de pobreza e à sequela Christi (o caminho de Jesus) dentro da
ordem franciscana.

Palavras-chave: Clara de Assis; Francisco e Franciscanismo; Movimento Religioso
Feminino; Regras de Vida.
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68. A REFORMA DE COIMBRA E O REFLEXO PARA O BRASIL COLÔNIA
Silvio Cesar da Costa
Liliane Cristina Coelho
Na época em que Lisboa foi destruída por um terremoto seguido do tsunami que
ocasionou a morte de mais de dez mil pessoas, foi necessária a reconstrução de
toda a faixa litorânea da cidade. Para empreender tal obra, o rei D. José I delegou
muito poder ao seu primeiro ministro, o Marquês de Pombal, que aproveitou o
contexto para renovar todo o sistema de governo. Com isso era necessário trocar a
elite que dominava o Estado, formada pelos nobres e pessoas do clero, que
mantinham o governo administrativo ultrapassado. Para modernizar todo o governo
português o Marquês de Pombal iniciou a reforma do ensino, cujo primeiro passo foi
a expulsão dos jesuítas dos territórios portugueses. Com este projeto pretendo
contextualizar o desenvolvimento intelectual dos estudantes brasileiros em Coimbra,
após o terremoto de 1755, e as suas experiências em Lisboa durante a reforma do
ensino, que durou até 1772. Buscarei mostrar quais foram os reflexos para o Brasil
colônia nas áreas de atuação destes estudantes após completar sua formação na
Europa.

Palavras-chave: Terremoto de 1755; Reforma de Lisboa; Formação Intelectual;
Reflexos no Brasil.
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