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APRESENTAÇÃO

A Faculdade Madre Thaís possui limite territorial de atuação circunscrito ao
município de Ilhéus, no Estado da Bahia. É um estabelecimento de ensino
superior mantido pela Sociedade Educacional Sul Bahiana Ltda., pessoa jurídica
de direito privado, com fins lucrativos, com sede e foro no município de Ilhéus,
Estado da Bahia. Oferece os cursos de Administração, Biomedicina, Direito,
Enfermagem, Engenharia Civil, Fisioterapia, Gestão em Recursos Humanos,
Gestão Comercial, Logística e Serviço Social, todos autorizados e a maioria
reconhecidos pelo Ministério de Educação. Mantendo sempre o compromisso
permanente de formar profissionais competentes, que contribuam efetivamente
para o avanço científico e social do nosso país, é que a Faculdade Madre Thais
vem através do VI SEMINÁRIO INTEGRADOR congregar docentes, acadêmicos,
comunidade externa e outros profissionais interessados em discutir e propor
assuntos no que dizem respeito à formação e a integralização de seus
acadêmicos e demais profissionais das diversas áreas de atuação. Essa edição
terá como Tema Central “Práticas Baseadas em Evidências”, um termo
inicialmente usado na área de saúde, mas atualmente no campo da educação
esse termo implica em usar e aplicar a pesquisa, buscando de forma crítica as
evidências disponíveis nestas. As evidências observadas nas pesquisas por sua
vez, podem ser implementadas no sentido de melhorar, modificar ou adaptar a
prática nos diversos campos do conhecimento, mas para tanto, se faz necessário
refletir e avaliar os resultados obtidos. Nesse sentido a Faculdade Madre Thais
apoia os trabalhos de investigação científica que avalia a prática para alcançar
resultados positivos nas ciências da saúde, exatas, humanas e sociais.

ADMINISTRAÇÃO
DINÂMICA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE
ILHÉUS: A PARTIR DA ÓTICA DOS COLABORADORES.
Aniram Lins Cavalcante1, Bianca Jesus Santana2, Emanuela Silva Lima3, Jaíne
Nunes Santos4, Lara Maria Borges Leal5, Lucas Roberto Leonardo Salles6, Mirian Da
Silva Lopes7, Orlando Teixeira Carmo8
1 Docente

do curso de Administração da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna,
Ilhéus- Bahia.
2 3 4 5 6 7 8 Discentes do curso de Administração da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna,
Ilhéus- Bahia.

O transporte público coletivo é o principal mecanismo de mobilidade urbana da
população ilheense, assim, deve ser constituído por profissionais competentes para
execução desse serviço com qualidade e segurança. Diante desse contexto, a
pesquisa tem como objetivo verificar a dinâmica das empresas de ônibus coletivo no
município de Ilhéus, a partir da ótica dos seus funcionários (motoristas e cobradores)
das empresas municipais. Como metodologia foi utilizada a análise descritiva dos
dados encontrados que foram obtidos através de dois questionários
semiestruturados, o primeiro aplicado a 67 funcionários, sendo 37 motoristas e 30
cobradores e o segundo ao gerente de uma das empresas nos meses de abril e
maio de 2016. Os resultados demonstraram que o serviço de transporte coletivo do
município de Ilhéus, apesar de ser criticado pelos usuários atende as necessidades
de locomoção local, movimentando a economia e a empregabilidade na região,
impulsionando a oferta de mão de obra da cidade. Juntas, as empresas analisadas
empregam cerca de 600 funcionários na maioria do sexo masculino, cerca de 90%,
na faixa de 30 anos, com o ensino médio incompleto, talvez pela falta de exigência
de um maior grau de instrução. Os funcionários desse setor recebem um salário de
R$ 1.519,41 (motorista) e R$ 913,00 (cobrador), sendo considerada uma baixa
remuneração. Os dados revelaram que 54% dos funcionários acreditam que a
empresa oferece serviço de má qualidade, 31% afirmam que em parte e apenas
15% afirmam sua qualidade, esses resultados respaldam há insatisfação dos
funcionários em relação o serviço de transporte prestado pelas empresas
localizadas na cidade. Ressalta-se ainda, que quanto inferidos sobre as situações
que os estressam na realização do trabalho, 43% que são os ônibus inadequados e
a necessidade de adequação dos equipamentos de trabalho usados por eles, 42%
dos funcionários disseram que são os passageiros grossos que os desrespeitam e
15% responderam outras opções, que podem estar associados à carga horária, os
horários noturnos etc. Afirmaram inclusive, que esses fatores de estresse afetam a
saúde de modo geral. Dessa forma, o estudo demonstrou a necessidade de
qualificar e melhorar as condições de trabalho dos funcionários das empresas de
ônibus coletivo do município, essa melhoria impactará na qualidade do serviço
prestado a sociedade local e na condição de bem-estar dos cobradores e motoristas.
Palavras-chave: Mercado de trabalho. Motoristas e Cobradores. Transporte público
Coletivo
Key words: labor market. Drivers and collectors. Collective public transport.

EMPREENDEDORISMO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS: O PAPEL
ECONÔMICO E SOCIAL DOS PROJETOS CRIATIVOS
1 Mesaque

dos Santos Araújo, 2Aniram Lins Cavalcante; 3Camilla Gonzaga Moreira;
4Adriana Lima dos Santos; 5Géssica Rodrigues 3Santos

1, 3, 4, 5 Discente

do curso de Administração da Faculdade Madre Thais - (FMT)
Ilhéus- Bahia.
2 Docente do curso de Administração da Faculdade Madre Thais - (FMT)

Na tentativa de apresentar as diferentes formas em que são concebidos projetos
artísticos e o empreendedorismo cultural na medida em que estes contribuem para o
desenvolvimento do município de Ilhéus, este artigo tem como objetivo central
verificar, identificar e registrar a influência de projetos artísticos e empreendimentos
culturais. A pesquisa utilizou-se como metodologia: a análise descritiva, através da
formulação de um questionário composto por questões abertas, na sequência foi
analisada o discurso dos integrantes dos empreendimentos culturais do município
selecionados por meio de entrevistas que foram aplicadas nos meses de maio e
junho de 2016 em cinco projetos culturais locais: o Instituto Nossa Ilhéus que tem
como objetivo principal fortalecer a cidadania, a democracia participativa, e a
criatividade; o Projeto de Capoeira Criança Feliz com o objetivo de proporcionar
mudanças na vida de crianças carentes, através do esporte; o Bloco Afro Dilazenze
que visa preservar a cultura afro-brasileira transmitindo às gerações atuais e futuras;
a Tenda do teatro popular de Ilhéus objetiva levar atividades artísticas (musicais,
peças, shows) para a população ilheense; e o Bairro Cultural Pontal Criativo que
visa promover a integração da comunidade com objetivo de participação ativa em
questões do município. Os resultados demostraram que administração dos projetos
artísticos públicos e empreendedorismo cultural possuem algumas deficiências, no
entanto conseguem sobreviver. Os projetos Pontal Criativo e Tenda do Teatro
Popular de Ilhéus apesar de terem atingido seus objetivos principais, possuem muito
pouca participação popular. O Bloco Afro e o Projeto de Capoeira têm obtido
resultado em seus trabalhos com as comunidades periféricas, beneficiando jovens e
crianças oportunizando e melhorando a convivência e retirando-as das ruas. Falta
ainda, um reconhecimento do projeto como causador de benefícios nessas áreas
agindo como mediador entre o povo e sua cultura. Ao fim da pesquisa conclui-se
que o grande problema para o desenvolvimento socioeconômico através de recursos
culturais é a falta de investimentos e de credibilidade aos projetos que já existem na
região. A proposta dos projetos implantados é muito boa, porém não conseguem
atingir seus objetivos por falta de recursos financeiros e de apoio com divulgação,
pois, sem isso a informação não atinge a população em massa e os projetos não
recebem os devidos retornos.
Palavras-chave: Artes Públicas. Cidades Criativas. Empreendedorismo Cultura.
Key words: Public Arts. Creative Cities. Culture Entrepreneurship.

ENSINO SUPERIOR: UMA ANÁLISE DAS FACULDADES PARTICULARES
(PRESENCIAL E A DISTÂNCIA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, BAHIA
Aniram Lins Cavalcante1; Geysa Angelica Andrade da Rocha2 Paulo Roberto Souza
Costa3; Railane Mota Costa 4; Rebeth Santos 5; Roberto Fagner Conceição Oliveira6;
Wadson Veira Souza 7
1 2 Docente
34567

do curso de Administração da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.
Discentes do curso de Administração da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia

As instituições de ensino superior são impulsionadoras dos avanços econômicos,
sociais e educacionais em todas as sociedades, desempenhado um papel
fundamental do seu desenvolvimento. Dessa forma, considerando a importância da
formação acadêmica, essa pesquisa teve como objetivo verificar a percepção dos
estudantes sobre a qualidade da formação educacional considerando os fatores
socioeconômicos no município de Ilhéus, em relação ao ensino superior em
faculdades particulares presenciais e a distância, a Faculdade Madre Thais - FMT foi
escolhida como modalidade presencial e a Universidade Norte do Paraná –
UNOPAR como na modalidade distância no município de Ilhéus - Bahia.
Especificamente identificou o perfil dos alunos; a qualidade de ensino; a renda dos
acadêmicos; e por fim, a influência sócio econômica dessas faculdades no município
de Ilhéus. A metodologia utilizada foi analise descritiva, a partir da coleta de dados
secundários do IBGE, Ministério da Educação e INEP, e por meio de dados
primários, através de questionários semiestruturados, aplicados a 25 alunos
pertencentes à modalidade de ensino a distância e 25 alunos pertencentes à
modalidade de ensino presencial de forma aleatória no mês de maio de 2016. Os
resultados revelam que os alunos do ensino presencial são mais jovens e buscam a
formação acadêmica para ingressar no mercado de trabalho, no EAD a maior parte
são pessoas já estão inseridas no mercado, e buscam apenas sua qualificação
especifica e plano de carreira. Observou-se ainda, particularidades no desempenho
nas técnicas de ensino e nos atrativos para induzir o público a aderir ambas as
modalidades. Dessa forma verificou-se através dos dados os aspectos que mais
influenciam na escolha por uma das modalidades estão as seguintes variáveis:
tempo do aluno, custo (valor da mensalidade) e qualidade do ensino. Para os
entrevistados a faculdade a distância tem a vantagem de disponibilidade de tempo,
onde o aluno escolhe os horários e os dias de estudo, além do preço ser bem
menor, em contra partida, a qualidade oferecida é mais abalada pela falta do contato
entre aluno e professor, que acontece superficialmente nessa modalidade.
Enquanto, a presencial, traz maior satisfação, apesar de o custo ser mais elevado, a
interação com o professor recompensa. Conclui-se então, que em ambas as
modalidades apresentam a existência de fatores positivos e negativos relacionados
tanto aos aspectos sociais como nos econômicos.
Palavras-chave: Ensino presencial. Ensino EAD. Qualidade do ensino.
Key Words: Classroom teaching. DL teaching. Quality of education.

FONTES ENERGÉTICAS RENOVÁVEIS: VANTAGENS E DESVANTAGENS DA
SUA UTILIZAÇÃO A PARTIR DA ÓTICA DO CONSUMIDOR
André Amaral Neto1, Aniran Lins Cavalcante2, Antonio Sérgio Da Silva Reis Júnior3,
Cleison Vinícius Macêdo4, Daniel Vitor Teles Rocha5, Leandro Pires Mariano6,
Leonardo Nascimento Santana7.
1; 3; 4; 5; 6; 7

Discente do curso de Administração da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna,
Ilhéus- Bahia.
² Docente do curso de Administração da Faculdade Madre Thais-(FMT)

O artigo tem como objetivo verificar as vantagens e desvantagens da implementação
das tecnologias advindas de fontes energéticas renováveis no município de Ilhéus,
através da percepção dos seus moradores. Utilizando a pesquisa descritiva e os
métodos qualitativos e quantitativos no qual constam os estudos que envolvem todo
o assunto, essa pesquisa contou com aplicação 100 questionários realizados com os
consumidores de combustíveis exclusivamente nos postos de abastecimento
considerados potenciais consumidores de biocombustíveis. Além dos dados
alcançados a partir desse questionário semiestruturado foram coletadas informações
impetradas com os especialistas locais nesse assunto com foco na viabilidade
econômica e no conhecimento empírico em relação ao produto, através de visita
técnica no Centro Estadual de Educação Profissional e Gestão em Tecnologia da
Informação Álvaro Melo Vieira - CEEP GTI AMEV e Universidade Estadual de Santa
Cruz - UESC. Os resultados demonstraram que 52% das pessoas entrevistadas são
do sexo masculino e 48% do sexo feminino, esse resultado ratifica o aumento do
consumo de veículos pelas mulheres mostrado um certo equilíbrio em relação aos
homens. E o nível de escolaridade está concentrado no nível médio e técnico
completo. A partir dos dados coletados foi verificado mais de 50% dos entrevistados
sabiam o que era biocombustíveis. E que tranquilamente utilizariam em seus
veículos, contudo, o preço deveria ser menor do que do gasolina. Segundo 80% dos
entrevistados a utilização dos biocombustíveis podem trazer melhoria ao meio
ambiente, no entanto, não tem a mesma força e potência da gasolina, citaram o
álcool como exemplo. A coleta de dados demonstraram que a utilização de
biocombustíveis depende de uma maior demanda, e consequentemente oferta. E
isso só acontecerá com conscientização dos consumidores, relacionadas a
exigência de sustentabilidade empregada aos produtos. Os biocombustíveis seriam
como uma válvula de escape, uma alternativa, mas deveriam ser as principais fontes
energéticas do mundo, por seus inúmeros aspectos benevolentes no que se refere a
impactos ambientais causados pela ação do homem. Conclui-se que os
biocombustíveis são uma fonte de energia relevante, principalmente por diminuir os
impactos ambientais causados pela ação do homem, no entanto, a sua inserção no
mercado dependerá de políticas públicas e incentivos governamentais.
Palavras-chave: Biocombustíveis.
ambientais. Opinião pública.

Fontes

energéticas

renováveis.

Impactos

Key words: Biofuels. Renewable energy sources. Environmental impacts. Public
opinion.

IMPACTOS CAUSADOS PELO LIXÃO DE ITARIRI NO MUNICIPIO DE ILHÉUS
NO ESTADO DA BAHIA
Allisson Marcondes Rocha Valentim1; Aniram Lins Cavalcante2; Clécia Araujo
Santos3; Edno Mota4; Gleice Dos Santos Vasconcelos5; Jamile Ramos Dos Santos6;
Janildo Barbosa Santos7; Katianna Aparecida Cristo Jesus8; Lucas Nascimento
Santos9, Vilson Alves da Silva10
¹; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; Discente do curso de Administração da Faculdade Madre Thais - Avenida Itabuna,
Ilhéus- Bahia.
² 10 Docente do curso de Administração da Faculdade Madre Thais

O Brasil conta com 1,5 milhões de depósitos de lixo em todo país, esses
depósitos constituem uma área de disposição final de resíduos sólidos locais, sem
nenhuma preparação anterior do solo, ou seja, é a forma mais rudimentar no
armazenamento dos detritos. Pode ser considerado um grave problema para
sociedade afetando a qualidade de vida de bilhões de pessoas no mundo. Esses
depósitos estão divididos em dois tipos: aterro sanitário que é o local próprio para
receber o lixo do município e o lixão considerado um local inadequado onde se joga
o lixo sem tratamento e espalhado sem nenhum cuidado. A partir desse contexto,
essa pesquisa tem como objetivo verificar a dinâmica do lixão de Itariri localizado no
município de Ilhéus e a sua influência na vida das pessoas que vivem no seu
entorno. Para enfatizar adota-se como metodologia a analise descritiva aplicada
através de pesquisa de campo, por meio de questionários semiestruturados
realizado no mês de maio 2016, com 20 catadores locais e coletas de dados
secundários em artigos, dissertações e teses que tratam sobre o assunto a nível
local. Os resultados constataram que cerca de 80% dos trabalhadores são do sexo
masculino, apresentando baixo grau de escolaridade, onde 90% possui o
fundamental completo e apenas 10% possui o ensino médio, faixa etária média de
35 anos sendo que 53% vive nessas condições a mais de 5 anos, tendo uma renda
média de um salário. Segundo os entrevistados faltam ainda oportunidades e
condições dignas de trabalho com salário e moradia adequada. A pesquisa também
apontou que apesar da dificuldade dos catadores, eles mantêm a alegria e
acreditam que sua vida pode ser diferente. Infelizmente, a prefeitura além de não
conceder meios adequados de trabalho, ainda tenta retirar os trabalhadores do lixão
sem ter em vista outro local viável e adequado. Muitos afirmaram não gostar do que
fazem e que se preocupam basicamente com o valor recebido deixando de lado,
muitas vezes, a saúde. Foi visto que dinâmica do lixão seria otimizar a destinação
dos dejetos sólidos do município, fazendo com que tenha um tratamento adequado.
Colocando o lixão em um local distante da população o que, porém, não impede que
os catadores venham a buscar sua renda no mesmo. Os catadores não desejam
apenas dinheiro proveniente de programas sociais, mas dignidade e conquistar seus
objetivos com sua própria força. Por fim, observa-se que essa é a realidade na
maioria dos municípios do Brasil, se apresentando como fator limitador do
desenvolvimento dessas pessoas que sobrevivem dos seus dejetos, além de
impactar o meio ambiente local causando sua insustentabilidade.
Palavras-chave: Catadores. Lixão. Trabalhadores.
Key words: Scavengers. Dumping ground. Workers.

QUALIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE
ILHÉUS, BAHIA
Aniram Lins Cavalcante1, Bianca Jesus Santana2, Emanuela Silva Lima3, Jaíne
Nunes Santos4, Lara Maria Borges Leal5, Lucas Roberto Leonardo Salles6, Mirian da
Silva Lopes7, Orlando Teixeira Carmo8.
1 Docente

do curso de Administração da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna,
Ilhéus- Bahia.
2 3 4 5 6 7 8 Discentes do curso de Administração da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna,
Ilhéus- Bahia.
Faculdade Madre Thaís

O transporte público coletivo é um dos meios de locomoção mais usados pela
população e, por isso, é necessário que seja ofertado com qualidade. Neste sentido,
o objetivo dessa pesquisa foi verificar os gargalos do transporte coletivo no
município de Ilhéus, a partir da percepção das empresas que oferecem esse serviço,
e dos seus clientes, usuários do sistema. Assim, o procedimento metodológico
adotado foi a análise descritiva, através da coleta de dados primários realizados por
meio de questionários semiestruturados, destinado a um percentual da população da
cidade de Ilhéus, que fosse maior de 18 anos usuários do transporte público. Nesse
questionário explora-se a opinião das pessoas sobre o transporte que era oferecido,
a satisfação, a insatisfação, os problemas que apresentavam o serviço de limpeza,
entre outras. Foram 111 entrevistas entre os meses de abril e maio de 2016, no
terminal rodoviário urbano municipal. Os resultados demostraram que na visão das
duas empresas da cidade entrevistadas, a execução do serviço é bastante
satisfatória para sociedade local, entretanto, a população expressa grande
insatisfação e rejeição ao mesmo, devido a alguns procedimentos pertinentes no
serviço de transporte público coletivo local. Dentre as queixas e reclamações da
população foi apontado a superlotação nos veículos, número reduzido, o atraso dos
horários, o alto valor da tarifa, ônibus inadequados e a falta de conservação e
limpeza dos mesmos. A pesquisa demonstrou ainda, que a população almeja por
transportes coletivos de melhor qualidade e eficiência, e essa insatisfação acaba
levando a reivindicações dos passageiros, e a manifestações agressivas aos
motoristas e cobradores, principalmente quando ocorre aumento no valor da tarifa.
Nestas situações parte da população acaba se revoltando culminando em conflitos,
depredações entre outros atos de vandalismo e violência contra o patrimônio das
empresas. Pelo ponto de vista dos empresários, eles declararam acreditar que
oferecem um bom serviço ao público, constatação divergente da maioria dos
usuários. Conclui-se então, que a insatisfação com o transporte coletivo é latente, e
a população o considera ineficiente e deficiente e isto afeta a mobilidade urbana
criando um clima de desconfiança e insegurança na população local. Cabe ressaltar,
que muitas são as leis que regem esse processo de implantação e fiscalização do
transporte público coletivo e da mobilidade urbana, entretanto, não são cumpridas
eficientemente.
Palavras-chave: Qualidade no serviço. Transporte público. Satisfação do usuário.
Keywords: Quality of service. Public transportation. user satisfaction.

MULHERES EM RISCO NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS: IDENTIFICAÇÃO DOS
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A pesquisa tem como objetivo verificar o nível de violência contra as mulheres no
município de Ilhéus-BA. Trata-se de uma pesquisa descritiva, utilizando os métodos
quantitativo e qualitativo através de coletas de dados secundários coletados na
Delegacia de atendimento à mulher (DEAM) do município de Ilhéus. Os resultados
mostram que os principais casos de agressão contra as mulheres ocorrem nos fins
de semana por motivos de ciúmes, embriagues e drogas, geralmente os agressores
são os companheiros (maridos ou namorados), algumas medidas são tomadas,
entretanto, em muitos casos a própria vítima interrompe o procedimento por motivos
de dependência financeira, falta de apoio familiar ou de algum órgão, dependência
ou vícios, com álcool ou drogas ilícitas. Verificou-se ainda, que o mês de Fevereiro
tem o maior percentual de ocorrência, isso ocorre justamente por ser uma passagem
festiva, o aumento do consumo de bebidas e drogas corrobora para esse resultado,
o índice chega a 30% das lesões corporais sofridas pelas mulheres. Além da lesão
corporal, elas também são agredidas verbalmente. Segundo a delegada do
município, as mulheres chegam à delegacia com escoriações, manchas roxas entre
outras, ele mutila a mulher por dentro fazendo com que ela se sinta rejeitada,
humilhada e com baixa autoestima. Os dados também demonstraram uma grande
incidência de estupro “consiste no constrangimento a relações sexuais por meio de
violência”. O fato do autor da violência fazer parte da rede familiar ou ser conhecido
pela vítima, muitas vezes, traz a negação ou a síndrome do segredo que envolve
todo o desenrolar do processo de abuso sexual. Segundo os dados pesquisados na
DEAM, a Lei Maria da Penha ajudou a diminuir os tipos de violência sofridos pelas
mulheres no município de Ilhéus, no entanto, apenas denunciar atos violentos não
resolve esse problema, é necessário chamar a atenção para as condições de vida
dessas mulheres na sociedade. Assim, se faz necessário discutir de forma mais
intensiva essa realidade local. Infelizmente, os dados demostraram que muitas
mulheres, ainda aceitam esta situação umas por medo e outros por falta de
qualificação profissional. Dessa forma, é preciso executar de forma mais eficaz as
políticas públicas existentes, e criar por meio de programas ético-sociais alternativas
para essas mulheres ou desenvolver no agressor uma conscientização em defesa
da vida, de um modo interdisciplinar, possibilitando diálogos que transformem seus
hábitos e atitudes, com o saber ouvir, respeitar as opiniões diversas, ter
comprometimento com as mudanças e bom senso. “Desenvolvendo um processo de
humanizar humanos”
Palavras-chave: Delegacia da Mulher; Mulheres; Violência.
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O setor automobilístico é considerado um oligopólio global fortemente aglomerado,
onde cerca de 20 corporações são responsáveis por mais de 90% de toda a
produção mundial de veículos automotores e autopeças, e suas corporações situamse entre as maiores empresas industriais do mundo. Nesse contexto, o Brasil se
sobressai como um grande produtor no setor, apesar de não possuir nenhuma
dessas grandes corporações. Entretanto, nos últimos anos o país vem passando por
uma crise no cenário da produção industrial, um dos setores mais atingido foi
exatamente, o automobilístico, sendo obrigado a demitir cerca de nove mil
funcionários, reduzir a produção de veículos e peças automotivas. A partir desse
contexto, a pesquisa buscar entender a dinâmica do setor automobilístico no
município de Ilhéus, e como as empresas do setor estão fazendo para vencer a crise
econômica e atingir bons resultados. Ou seja, demonstrar se as revendedoras de
carros e motos, novos e usados (Cristal- Volkswagen, Bavel e Jupará Motos-Honda)
do município de Ilhéus foram afetadas pela crise financeira de (2014/ 2015/ 2016) e
quais estratégias estão utilizando para sobreviver à mesma. Utilizando a análise
descritiva e à análise de SWOT. Os resultados revelaram que após, o crescimento
consecutivo na produção e venda nos últimos 12 anos, o setor desacelerou em 2014
diminuindo cerca de 7% o licenciamento de carros novos, veículos comerciais leves,
caminhões e ônibus no Brasil, ocorrendo ainda uma retração de 40% nas
exportações. Em Ilhéus esse panorama não foi diferente, o desempenho foi menor
do que os empresários locais esperavam, contudo apesar da retração na dinâmica
desse mercado, as empresas conseguiram se mantem no mercado. Concluindo-se,
que a condução da economia tem sido dos pontos mais complicados do atual governo e
uma prova foram as engasgadas do setor automobilístico nos últimos anos. É um
momento inédito para o mercado automotivo que cresceu da maneira rápida e que
decresceu nessa última década. Até as montadoras que conhecem muito bem o seu
próprio mercado foi surpreendido pela crise. dessa forma, que a indústria
automobilística tanto a nacional, como no município de Ilhéus continuam sentido o
reflexo da crise econômica, entretanto, o setor é perspicaz em criar alternativas e
estratégias para superar a crise e sobreviver a esse momento delicado da economia.
Palavras-chave: Setor automobilístico, Revendedoras de veículos, Crise.
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A carne-de-sol é um produto tradicional, consumido em larga escala principalmente
no norte e nordeste brasileiro servindo como fonte de proteínas além de apresentar
um sabor peculiar. Este produto surgiu como alternativa para conservação da carne
bovina devido ao baixo nível econômico da população que não tinha disponível
equipamentos de refrigeração, e assim optavam pela salga e desidratação, uma vez
que o clima era favorável a essa prática. Sua produção consiste na salga seca e,
posteriormente, desidratação das mantas, que ficam expostas em varais ao ar livre
ou ambiente ventilado porém, apesar do nome, raramente vão ao sol. A carne
bovina que é utilizada na produção da carne de sol geralmente tem sua origem de
abatedouros clandestinos o que aumenta a possibilidade de contaminação por
micro-organismos patogênicos pondo em risco a saúde humana. A carne de sol não
possui uma regulamentação técnica para sua elaboração nem padrões
microbiológicos, por isso sua produção segue conceitos ou normas regionais. Alguns
micro-organismos são indicadores da qualidade sanitária como Staphylococcus
aureus e Escherichia coli indicando falhas principalmente no processamento da
carne. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo analisar as condições
microbiológicas da carne de sol, bem como os aspectos higiênico/sanitários dos
estabelecimentos que comercializam a carne de sol da Central de abastecimento do
Malhado em Ilhéus-BA, correlacionando os resultados obtidos com os parâmetros
estabelecidos pela legislação em vigor no país. A metodologia utilizada nas análises
foi a contagem de coliformes totais, coliformes termotolerantes e Escherichia coli
utilizando o método do número mais provável (NMP) e a contagem de
Staphylococcus aureus. Os estabelecimentos analisados foram comparados entre si.
As condições higiênicas e sanitárias foram feitas por meio de visitas periódicas
elaboradas com base na Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. Os
resultados microbiológicos serão interpretados e correlacionados com as condições
higiênicas e sanitárias de cada estabelecimento, verificando se o produto ofertado
está apto para o consumo humano, não estando apto será necessária a
padronização de processos além das boas práticas de fabricação e uma melhor
atuação da fiscalização sanitária da região.
Palavra-chave: Carne bovina. Escherichia coli. Micro-organismos patogênicos.
Salga.
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Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a agricultura familiar tem
capacidade para colaborar para a erradicação da fome mundial e garantir a
segurança alimentar sustentável. No Brasil a agricultura familiar é responsável por
70% dos alimentos consumidos pela população. Sabe-se que as condições de
saneamento básico e a preservação do meio ambiente são de fundamental
importância para promover desenvolvimento sustentável de um país. Contudo, as
comunidades rurais são as que mais sofrem com a falta de recursos não só de
saneamento básico como também de recursos de abastecimento de água potável.
Um dos fatores que contribui para o aumento de parasitoses intestinais, uma vez
que os agricultores não possuem informações nem conhecimento a respeito do
tema. As parasitoses intestinais representam um grave problema de saúde pública
no Brasil, esse problema se agrava com a falta de saneamento básico associado a
medidas pessoais de higiene deficiente. A educação é uma medida de profilaxia
efetiva e de baixo custo contra as parasitoses. O objetivo deste trabalho foi
sensibilizar e investigar a prevalência de enteroparasitas em agricultores rurais de
um projeto de agricultura familiar, localizado na cidade de Itacaré, Sul da Bahia.
Promover a conscientização propiciando conhecimentos e recursos para que os
agricultores e familiares possam sanar problemas de enteroparasitoses existentes
nas propriedades, preservando o meio ambiente e melhorando a qualidade de vida.
Foram realizadas palestras sobre doenças parasitárias, destacando seus agravos,
disseminação, transmissão, além de coleta de amostra de fezes para exame
coproparasitológico por estudantes de biomedicina da Faculdade Madre Thaís em
Ilhéus-BA. Foram analisadas 21 amostra de fezes no mês de setembro de 2016 pelo
método de Mariana e Carvalho, obtendo-se o índice de 47,62% de amostra
positivas, homens e mulheres tiveram o mesmo predomínio de casos, os agentes
etiológicos mas frequentes, foram Ascaris lumbricoides (90%), Trichuris Trichuria
(40%), Entamoeba coli (30%), além de Enterobius vermiculares e Ancilostomideo
ambos com (10%) de positividade. O poli parasitismo foi visualizado em 60% das
amostras. Ações de sensibilização através da educação, aumenta a chance de
intervir no meio em que vivem, melhorando a qualidade dos produtos produzidos,
evitando a contaminação, além de permitir uma aproximação dos discentes com a
comunidade, colaborando na formação do profissional biomédico de forma crítica
reflexiva. Portanto as práticas de ações educativas e preventivas podem transformar
as atitudes de agricultores em relação ao seu comportamento levando a diminuição
de doenças parasitárias.
Palavras-chave: Agricultura familiar. Educação Sanitária. Enteroparasitoses.
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A culinária japonesa tem como destaque preparações à base de peixe cru. O sushi,
por ser um prato preparado com pescado cru, é considerado um produto altamente
perecível, não só porque é consumido “in natura’’, ligeiramente resfriado, mas
também pelos aspectos higiênico-sanitários envolvidos em sua preparação e
conservação. Devido ao crescente mercado da alimentação e a consequente
demanda de clientes torna-se indispensável a avaliação da qualidade higiênicosanitária dos alimentos ofertados ao consumidor. Medidas de Boas Práticas de
Fabricação e Segurança dos Alimentos devem ser estabelecidas em todas as
etapas da cadeia produtiva, desde o recebimento das matérias-primas até a
elaboração do produto final, com embasamento nas normas estabelecidas pela
legislação vigente. Nem todos os micro-organismos que podem contaminar os
alimentos são patogênicos, mas alguns causam enfermidades nos seres humanos e
são indicadores da manipulação em condições higiênicas precárias. Entre os riscos
relacionados ao consumo de alimentos contaminados estão as Doenças
Transmitidas por Alimentos (DTAs), que constituem um problema em ascensão e
preocupam autoridades tanto em países desenvolvidos quanto em países em
desenvolvimento. O objetivo desse trabalho é avaliar o risco à saúde representado
pelo consumo de sushi à base de salmão através da análise da qualidade
microbiológica do sushi servido em restaurantes na cidade de Ilhéus, Bahia. Trata-se
de um estudo transversal e analítico com caráter qualitativo e quantitativo, de
aplicação básica, natureza exploratória e conclusiva experimental. O procedimento
técnico utilizado será o levantamento de dados primários através de análises
microbiológicas utilizando métodos da American Public Health Association (APHA),
descritos na 4ª Edição do Compendium of Methods for the Microbiological
Examination of Foods. Para coliformes totais, coliformes termotolerantes e
Escherichia coli será utilizado o Método do Número Mais Provável (NMP) descrito no
Capítulo 8 e para Staphylococcus aureus será utilizado o Método de Contagem
Direta em Placas descrito no Capítulo 39. A análise de Salmonella será realizada
através do Método ISO 6579:2002(E). Serão coletadas amostras de sushi de quatro
estabelecimentos, durante três semanas, totalizando 12 amostras. Os resultados
serão interpretados com base na RDC nº 12 de 2001 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA). Espera-se que este estudo contribua para uma
melhor percepção da importância do monitoramento da qualidade deste alimento no
município.
Palavras-chave: Coliformes. Contaminação. Salmonella. Staphylococcus aureus.
Sushi.
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A meningite é uma doença resultante da inflamação das meninges e o espaço
subaracnoideo, causada por micro-organismos patogênicos como bactérias, vírus e
fungos, ou por outras doenças. No Brasil é considerada doença endêmica devido ao
potencial em causar surtos, aparecendo com maior prevalência no verão e inverno,
correspondendo às meningites virais e bacterianas, respectivamente. Contudo,
inadequações relacionadas aos procedimentos do teste diagnóstico, bem como, na
coleta de amostra e processamento, podem influenciar de forma expressiva na
definição do agente etiológico e, por conseguinte, encerramento inadequado dos
casos. Desta maneira, esse trabalho objetiva avaliar a qualidade do diagnóstico
laboratorial dos casos de meningite notificados pelo município de Ilhéus, Bahia. Foi
realizado um estudo epidemiológico descritivo retrospectivo de casos residentes no
município com notificação de infecção por meningite, no período compreendido entre
2010 a 2015. Os dados relativos à população pesquisada foram disponibilizados
pela Secretaria de Vigilância Epidemiológica do Núcleo Regional de Saúde
Sul/SESAB através das fichas de investigação de Doenças e Agravos de Notificação
Compulsória. Os casos da doença meningocócica foram definidos pelos critérios
clínicos, epidemiológico e laboratorial. Foram encontrados 85 casos confirmados de
meningite, sendo em sua maioria do sexo masculino com 57,5% (49/85), 77,6%
(66/85) residentes da zona urbana, 12,9% (11/85) zona rural e 9,4% (8/85) não
informado. Quanto à vacinação, a vacina conjugada tipo C foi administrada em
somente 10,6% (9/85) dos casos. No perfil laboratorial, o líquorteve aspecto turvo
em 34,1% (29/85) dos casos e, quando realizada cultura, em 58,8% (50/85) não
foram identificados nenhum micro-organismo, bem como na bacterioscopia, onde
em 40,0% (34/85) das amostras não identificaram o agente etiológico. Desta forma,
encontrou-se elevado percentual de casos cujo agente etiológico não foi identificado
e/ou especificado, estando possivelmente associado aos procedimentos
laboratoriais adotados. Com isso, demonstra-se importância no estabelecimento de
critérios diagnósticos para adequada assistência aos pacientes, promovendo melhor
prognóstico.
Palavras Chaves: Agente etiológico. Diagnóstico laboratorial. Ilhéus. Meningite.
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A população, de uma maneira geral, tem preferência em fixar moradia próxima a rios
e praias, pois são locais que possuem água em abundância. Essa necessidade
trouxe o aumento do consumo desse recurso e gerou graves consequências ao
ambiente aquático, dentre eles a poluição. Sabe-se que em cidades onde o
saneamento básico é precário, os esgotos das residências acabam sendo lançados
sem tratamento algum nos rios e mares, levando aos banhistas o risco de contrair
doenças microbianas e parasitárias. A contaminação microbiológica das praias é um
problema mundial. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que
regulamenta as condições de balneabilidade. A balneabilidade é a qualidade da
água destinada a recreação de contato primário, ou seja, contato direto e mais
prolongado onde há possibilidade de ingestão de água, como por exemplo, banho e
atividades esportivas. Os micro-organismos indicadores servem como um dos
parâmetros para definir as condições de balneabilidade de uma praia. Coliformes
termotolerantes e Escherichia coli determinam se a água da praia é imprópria ou
própria para banho, conforme determinação da Resolução do CONAMA n° 274, de
29 de novembro de 2000 que define os critérios de balneabilidade em águas
brasileiras. O município de Itacaré, na Bahia, fica localizado a 422 km da Capital,
Salvador. É uma cidade turística com belas praias, sendo que em algumas delas,
devido ao maior fluxo de banhistas, ocorre o monitoramento da balneabilidade,
porém, existem outras praias onde este monitoramento não é realizado. O objetivo
deste trabalho é fazer uma análise microbiológica das condições de balneabilidade
das praias da Coroa e do Pontal em Itacaré, na Bahia, utilizando como indicadores
os coliformes termotolerantes e Escherichia coli, pois, existe uma grande dúvida dos
moradores locais com relação à qualidade da água dessas praias que são muito
utilizadas por eles para recreação e lazer, principalmente nos finais de semana. As
coletas das amostras das águas das praias serão realizadas em cinco semanas
consecutivas, no período de Setembro a Outubro de 2016, obedecendo às
exigências do CONAMA. A metodologia utilizada será a Técnica dos Tubos
Múltiplos, também conhecida como Método do Número Mais Provável (NMP)
baseado na Seção 9221 do Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater. Através dessa metodologia serão quantificados os coliformes
termotolerantes e Escherichia coli utilizando como referência a Tabela do NMP, e os
resultados obtidos serão comparados com os parâmetros propostos pela Resolução
do CONAMA n° 274 de 2000.
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As plantas caracterizam-se por apresentar propriedades terapêuticas originárias do
metabolismo secundário dos vegetais, que impedem o crescimento de fungos e
outros micro-organismos que causam danos ao ser humano. A saúde pública
mundial enfrenta um grave problema com o uso excessivo de antibióticos pela
população, que acaba selecionando micro-organismos resistentes a diversos
fármacos. Em vista disso, o presente estudo apresenta a avaliação antifúngica das
plantas Parietaria officinalis (conhecida como “alfavaca de cobra”), utilizada por
populares no tratamento de furúnculos e em casos de nefrite, e Melinis minutiflora
(popularmente conhecida como “capim gordura”), utilizada principalmente no
combate à infecção renal. Este trabalho teve como objetivo a avaliação da ação
inibitória dos extratos etanólicos das folhas de M. minutiflora e P. officinalis frente
aos fungos Candida albicans ATCC 10231 e Candida krusei ATCC 6258. As coletas
das plantas foram realizadas no município de Ilhéus, Bahia. Os extratos foram
obtidos pelo método de maceração com Etanol P.A e, logo após a filtração e
evaporação do solvente, foram diluídos com dimetilsufóxido. A atividade antifúngica
foi avaliada pelo método de difusão em meio sólido. A partir da cultura recente, feita
antes do ensaio em agar Sabouraud durante 24 horas a 37°C, o inóculo foi
preparado e padronizado em solução fisiológica a 0,85% estéril, até a obtenção de
absorbância entre 0.08-0.10 no aparelho de espectrofotômetro ajustado a 530 nm. O
inóculo foi disperso uniformemente sobre a placa de Petri com agar Sabouraud (20
mL por placa) com o auxílio do swab estéril. Foram feitas cavidades no meio de
cultura previamente semeado com suspensão de C. albicans e C. krusei, com auxílio
de canudos estéreis com 6mm de diâmetro. Nos poços foram adicionados 20 µL dos
extratos etanólicos nas concentrações de 25, 50 e 100 µg/mL. Os ensaios foram
reproduzidos em triplicata com experimentos independentes, acompanhados dos
controles positivo (com anfotericina B 12 µg/mL) e negativo (DMSO nas mesmas
concentrações do extrato). No presente estudo, os extratos e o controle negativo
foram inativos nas concentrações testadas, enquanto no controle positivo foram
ativos e apresentaram respectivamente halo de inibição de 9,88 mm (0,88) frente a
C. albicans e 10,16 mm (1,79) frente a C. krusei. Os resultados indicaram que os
extratos etanólicos de P. officinalis e M. minutiflora não apresentaram efeitos
antifúngicos em nenhuma das concentrações testadas frente às cepas de C.
albicans ATCC 10231 e C.krusei ATCC 6258. Novos ensaios serão realizados com
concentrações maiores e contra novos micro-organismos.
Palavra-chave: Plantas medicinas, atividade antifúngica, difusão em ágar.
Key words: Antifungal activity, agar diffusion, medicinal plants.
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A acupuntura é uma técnica milenar da Medicina Tradicional Chinesa (MTC)
empregada para tratar diversas enfermidades por apresentar efeito analgésico e
reestabelecer o equilíbrio corporal. A técnica de acupuntura é realizada por
profissionais preparados através da inserção de agulhas, em locais de maior
concentração de terminações nervosas que possuem meridianos alcançando órgãos
como o intestino grosso, intestino delgado, pulmão, rim, bexiga, fígado, vesícula,
coração e pericárdio. Por meio da estimulação de pontos cutâneos específicos
denominados acupontos, também chamados de meridianos que correspondem a
seis pares de canais energéticos que uma vez estimulados liberam por meio de
neurotransmissores endógenos que promovem a sensação de bem-estar. A MTC
possui princípios próprios para diagnosticar e tratar esses distúrbios energéticos,
sendo assim, a concepção chinesa entende que o ser humano encontra-se sobre a
mesma influência do universo, logo, a acupuntura não cura a patologia, mas sim,
promove uma homeostasia fisiológica. Baseando-se nesses princípios várias
pesquisas analisam a eficácia da acupuntura em vários tratamentos a fim de
compreender e explicar os resultados obtidos por essa pratica. O objetivo desse
trabalho foi realizar uma análise sobre a eficácia na utilização da acupuntura no
tratamento da dor e no alívio dos sintomas de distúrbios emocionais e tensionais
ocasionadas pelo estresse, uma vez que a acupuntura tem efeito sedativo e
ansiolítico, liberando substancia do sistema nervoso central como endorfina,
dopamina, e serotonina, que promovem a sensação de bem-estar. Esse trabalho foi
realizado a partir de estudos bibliográficos desenvolvidos através de revisão
realizada em artigos e trabalhos publicados, essa modalidade de pesquisa
integraliza opiniões, conceitos de produções científicas distintas como artigos, teses,
manuais, dissertações, monografias e livros, fazendo uma análise dos resultados
obtidos durante essa prática, além do seu mecanismo de ação e os resultados
fisiológicos ocasionados durante o procedimento. Os resultados preliminares das
análises mostraram que essa é uma técnica promissora para o tratamento de
pacientes com sintomatologia de dor e estresse sendo também empregados em
casos de ansiedade, depressão, distúrbios digestivos, insônia, dentre outras,
demonstrando resultados significativos se comparado ao tratamento realizado com
administração de drogas com ausência de efeitos colaterais e contraindicação,
porém, não dispensa os métodos farmacológicos, uma vez que a acupuntura não
cura uma patologia e, sim, alivia os sintomas causados por ela.
Palavras-chave: Acupuntura. Analgesia. Dor. Estresse.
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O município de Ilhéus, na Bahia, trata-se de uma cidade privilegiada por praias e
rios, que cada vez mais vem sendo visitada por turistas de todo o Brasil e do mundo.
A população local também usufrui desses recursos, adotando de práticas como
banho, pesca, surfe etc. Todavia, esgotos residuais são despejados nessas águas, e
as substâncias ali presentes podem acabar trazendo malefícios, não só à saúde das
pessoas, mas também podem ser prejudiciais à vegetação e aos animais da região.
Sendo assim, esse estudo teve como objetivo avaliar o potencial citotóxico e
genotóxico em amostras de água de uma das praias da cidade de Ilhéus, a Praia da
Avenida Soares Lopes, utilizando o teste com Allium cepa. Foram coletadas três
amostras de água da praia da Av. Soares Lopes, em três pontos distintos da praia.
Foram utilizadas 75 cebolas, as quais tiveram as raízes raspadas e os bulbos
adicionados em água destilada por 4 dias em local arejado, para que se permitisse o
crescimento de novas raízes. Após o crescimento, cinco bulbos de A. cepa foram
expostos a cada uma das amostras e aos controles negativo (água destilada) e
positivo (triflurarina a 0,85%) por 24 horas no escuro a uma temperatura de
aproximadamente 25 ºC. As raízes foram fixadas em etanol/ ácido acético 3:1 e
submersas por 24 horas sob refrigeração, depois foram hidrolizadas em HCL a 1N
por 5 minutos, lavadas em água destilada, coradas com orceína acética a 5% e a
região meristemática esmagada em lâmina-lamínula para análise do fuso mitótico
das células. Foi contado um total de 12.500 células, 2.500 por amostra e por
controle, para a avaliação do IM (índice mitótico) e para a avaliação de AC
(aberrações cromossômicas). Os valores do IM mostraram-se normais quando
comparado aos controles (A= 0,0432; B= 0,0404; C= 0,111; CN = 0,0343; CP=
0,4716). Não foram encontradas aberrações cromossômicas nas células analisadas
expostas às amostras (A, B e C), tampouco no controle negativo. Contudo, no
controle positivo, do total de células contadas (2.500), 89,2% apresentaram
alterações cromossômicas, nos quais a grande maioria eram prófases com
descompensação cromossomal (91,9%). Sendo assim, esses resultados sugerem
que não há presença de substâncias indutoras de citotoxicidade e genotoxicidade
nas amostras de água testadas e, dessa forma, não causando problemas à saúde
da população, e dos turistas que utilizam desse recurso natural.
Palavras-chave: citotoxicidade, genotoxicidade, Allium cepa.
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A Tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa, ocasionada pela bactéria
Mycobacteriun tuberculosis. É um problema de saúde pública, com 72 mil novos
casos/ano e que se agrava com o aparecimento da recidiva da infecção. A recidiva
da TB é caracterizada como um novo episódio da doença, por pacientes que
receberam alta por cura após tratamento da TB, que retornam a unidade de saúde
com sintomatologia respiratória e confirmação de tuberculose pulmonar bacilífera.
Pode ocorrer a recidiva da doença devido à reativação endógena ou à reinfecção
exógena com os bacilos da tuberculose, que podem estar associados a vários
fatores importantes que merecem ser estudados. O presente estudo analisou-se os
fatores de risco dos casos de recidiva da tuberculose como: sexo, alcoolismo,
presença de diabetes mellitus e infecção pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência
Adquirida) no município de Ilhéus- Ba e traçou-se sua incidência no período de 2010
a 2015. Realizou-se um estudo exploratório-descritivo, com abordagem quantitativa,
através de levantamento de dados de pacientes com recidiva de TB fornecidos pelo
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) fornecidos pelo Sistema
de Vigilância Epidemiológica e do Programa Municipal de Controle da Tuberculose
do município. Considerou-se caso de recidiva todo paciente em que houve o
desenvolvimento da TB após 30 dias da alta por cura do tratamento. No período
analisado constatou-se o registro de 50 casos, no qual um total do total 30 casos
(60%) pertenciam ao sexo masculino e 20 casos (40%) ao sexo feminino, 08 casos
(16%) de pacientes HIV-positivos, 16 casos (32%) relataram alcoolismo e 04
pacientes (08%) com a presença de diabetes melittus. Observou-se que pacientes
que receberam alta por cura do tratamento da tuberculose, podem ser novos casos
de recidiva da doença, retornando a unidade de saúde apresentando novamente a
sintomatologia compatível com o quadro da doença. Assim é necessário verificar as
razões do ressurgimento da doença, analisando as condições de saúde do paciente
para considerar os fatores de risco para recidiva da TB que vão fornecer
conhecimento para garantir o sucesso do tratamento nesse município.
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O colesterol é um tipo de lipídio muito importante para o corpo humano. Encontrado
em alimentos como também produzido de forma endógena pelo organismo. Desse
modo, participa de muitas funções essenciais do corpo. O colesterol é transportado
por lipoproteínas, principalmente de baixa densidade LDL, conhecido como
“colesterol ruim” e alta densidade HDL, denominado “colesterol bom”. Diversos
fatores, incluindo fatores hereditários, ocasionam taxas elevadas da lipoproteína de
baixa
densidade
na
circulação
sanguínea,
condição
chamada
de
hipercolesterolemia, o que pode contribuir para que ele se deposite nas paredes das
artérias. Neste século, tem-se constatado uma incidência muito grande de crianças e
jovens com problemas cardiovasculares diversos, além de acidente vascular
cerebral. O número de mortes ocasionado por esses problemas aumentam a cada
ano. O acúmulo de colesterol nas paredes das artérias é um processo lento e
assintomático, que pode desencadear obstrução parcial ou completa do vaso
sanguíneo. No entanto, quando diagnosticado precocemente pela dosagem de
colesterol e suas frações, triglicerídeo e acompanhado de mudanças no estilo de
vida, como alimentação saudável e a prática de exercício físico moderado, pode-se
evitar sérios problemas cardiovasculares. Alguns casos podem ser observados
ainda nos primeiros meses de vida pelo fator genético/hereditário, denominado
hipercolesterolemia familiar (FH). Essas taxas elevadas de colesterol podem agravar
na fase juvenil ou adulta evoluindo gradativamente a depender dos fatores de risco
associado. Desse modo o objetivo do trabalho é estudar os principais fatores de
riscos relacionados com a hipercolesterolemia, formas de tratamentos aplicados por
medicamentos, ou associado a exercícios físicos e meios de prevenção encontrados
através de revisões bibliográficas integrativas das literaturas brasileiras e
estrangeiras, igual ou inferior á 10 (dez) anos de publicação, porém, poucas revisões
antigas foram ressaltadas pelo fato, de obter informações consideráveis para o
estudo atual do tema apresentado. Os resultados e pesquisas foram obtidos através
de 39 (trinta e nove) autores em geral. Onde 11(onze) deles foram selecionados
para destacar os principais pontos abordados e somente 05 (cinco) responderam a
pergunta do problema estabelecido do tema. As buscas foram realizadas por artigos
científicos, livros, revistas, e biblioteca virtual da saúde. Foram excluídas nas
pesquisas pontos irrelevantes para dar subsídio ao assunto abordado, literaturas
que apresentavam resultados desatualizados, critérios superficiais do tema, dados
que desviavam o foco da finalidade da pesquisa. Destacando, assim, os principais
pontos do conteúdo citados pelos autores em relação ao problema estabelecido do
tema, facilitando a compreensão ampla dos resultados encontrados.
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As Leishmanioses são antropozoonoses, mas que podem ser transmitidas ao
homem. São consideradas como um grande problema de saúde pública e
representam um complexo de doenças com importante espectro clínico e
diversidade epidemiológica. Existem dois tipos de Leishmanioses: A L. visceral ou
calazar e a L. tegumentar americana ou cutânea. A Leishmaniose Tegumentar
Americana (LTA) é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada pelo
protozoário do gênero Leishmania, se apresenta na forma de lesões cutâneas, que
são feridas na pele, podendo ser localizada, disseminada ou na forma difusa.
Contudo, na maioria das vezes, a doença se apresenta como uma única lesão
ulcerada. Elas são consideradas um grande problema de saúde pública e
representam um complexo de doenças com importante espectro clinico e
diversidade epidemiológica. A LTA tem apresentado mudanças em seu aspecto
epidemiológico, pois anteriormente era uma zoonose silvestre, que acometia
eventualmente humanos quando estes tinham contato com a mata. Atualmente
encontrada, em áreas rurais já praticamente desmatadas e em regiões periurbanas.
A sua transmissão ocorre através da picada das fêmeas dos Flebotomíneos, que
são mosquitos extremamente pequenos e que se alimentam exclusivamente de
sangue, ou seja, são hematófagos. A doença encontra-se dispersa no Estado da
Bahia, com existência de focos em todas as regiões, e presente em 58,5% dos
municípios. Dados apontam que a LTA está intimamente relacionada com o
desenvolvimento humano, e com a expansão das cidades, existe uma maior
frequência dessa doença. Atualmente um dos problemas enfrentados é o descaso
do governo e a falta de informação da população em geral referente à Leishmaniose.
A LTA é uma das doenças dermatológicas que merece uma maior atenção devido a
sua magnitude, risco de deformidades em humanos e o envolvimento psicológico,
refletindo no aspecto social e econômico, considerada, na maioria dos casos como
uma doença ocupacional. O objetivo dessa pesquisa é analisar os aspectos
epidemiológicos e traçar um perfil da Leishmaniose Tegumentar Americana no
município de Ilhéus-BA, com o intuito de detalhar a incidência dessa doença na
região e sua correlação entre as variáveis socioeconômicas e demográficas.
Baseada em dados quanti-qualitativos, o estudo foi realizado através da coleta de
dados retrospectivos obtidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) disponibilizados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP) da
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), como também o levantamento
bibliográfico e artigos publicados nos últimos cinco anos, correlacionando os de
casos da LTA com as variáveis idade, sexo, ocupação, aspecto socioeconômico
e/ou moradia, foi realizada com intuito de responder à problemática.
Palavras-Chave: Antropozoonoses. Epidemiológico. Flebotomíneos. Leishmaniose.
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O HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. O vírus acomete as
células do sistema imunológico do portador, as células t help, dendritica, T CD4. O
HIV é um retrovírus, classificado na subfamília dos lentiviridae. O genoma do HIV é
RNA, pertence ao grupo dos retrovírus não-citopaticos e não-oncogênicos que
necessita, para multiplica-se, de uma enzima denominada transcriptase reversa,
responsável pela transcrição do RNA viral para uma cópia de DNA, que pode então
integrar-se ao genoma do hospedeiro. A infecção pelo HIV começou a ser
observada na metade do século XX, no entanto, os primeiros casos clínicos foram
detectados em 1981 em Los Angeles e São Francisco, nos EUA. O vírus pode ser
transmitido de várias formas, como em relação sexual, transfusão de sangue,
materiais perfuro cortantes, gravidez, amamentação. Os principais sintomas da
infecção são parecidos com uma mononucleose como febre, dor de garganta,
aumento dos linfonodos e pequenas ulcerações. A detecção do vírus pode ser feita
através de inúmeros testes sorológicos e moleculares, mais atualmente o mais
utilizado é o teste rápido. Testes rápidos são ensaios imunuenzimáticos simples que
podem ser realizados em até 15 minutos. Essa metodologia inicialmente era
utilizada principalmente em seguimento populacional prioritário, como: gestantes,
populações vulneráveis, moradores de ruas, pacientes com sintomas da aids, entre
outros. As vantagens dos testes rápido, são: ser um produto de fácil manuseio, não
exigir infraestrutura laboratorial, poder ser realizado por profissional de saúde de
nível assistencial, desde que o mesmo esteja capacitado e o resultado obtido em
menos de 30 minutos, otimizando assim os resultados. De acordo com alguns
estudos, constatou-se que houve um aumento de portadores de HIV. Dessa forma
este trabalho tem por objetivo contribuir com o perfil epidemiológico do número de
pessoas que realizaram teste rápido para HIV, com resultado positivo, no período de
2014 a 2015. O presente estudo é caracterizado por uma pesquisa descritiva do tipo
quantitativa e qualitativa, onde foi realizado um levantamento da quantidade de
testes rápido realizados nos anos de 2014 e 2015, analisando as variáveis como
idade, gênero, estado marital, ocupação, grau de instrução, uso de preservativo e
tipo de exposição ao risco. Foram contabilizados um total de 13.205 testes rápidos
realizados em um laboratório público do município de Ilhéus-BA no período de dois
anos, tendo como resultados esperados um equilíbrio na variáveis analisadas.
Palavras-chave: AIDS. Epidemiologia. HIV positivo. Teste rápido
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As infecções do trato urinário (ITU) é uma das mais comuns infecções ocasionadas
na população de classe, etnia, sexo e idade variável, isso por se tratar de uma
patologia que é gerada por micro-organismos que na sua grande maioria são
bactérias. O estudo sobre essas infecções vem sendo discutido e associado a
fatores que influenciam na recidiva ou desenvolvimento da doença em pacientes
primários. A transmissão envolve fatores internos e externos, sendo eles: relação
sexual ou utilização de roupas íntimas de portadores de micro-organismos
causadores de ITU, práticas higiênicas não recomendadas após a evacuação e
imunidade baixa, impedindo que o próprio organismo combata as infecções. Para
melhor diagnosticar esta patologia devem-se associar os achados clínicos com
exames complementares laboratoriais, dentre eles, os mais solicitados o sumário de
urina e a urocultura. No processo de caracterização dos exames podem-se perceber
técnicas que observam minuciosos percursos interligados ao sistema urinário, do
qual abrange a análise física, química e microscópica da urina para determinar um
correto resultado. O presente trabalho teve como objetivo, avaliar a prevalência de
infecção urinária em pacientes do sexo masculino e feminino com idade variável de
um laboratório da cidade de Ilhéus-BA para avaliar os possíveis fatores de risco que
influenciam no desenvolvimento da patologia. Assim como, correlacionar a presença
de infecção, com diferentes parâmetros como o sexo ligado a idade do mesmo, que
leva à presença de micro-organismos patogênicos nas vias urinárias. O tema
abordado também teve como finalidade alcançar respostas pertinentes a respeito da
ITU sendo uma patologia de grande incidência no mundo. Como fonte de pesquisa
foram obtidos dados de 200 pacientes com idade de 1 a 90 anos, que realizaram o
exame de urocultura nos meses de janeiro a setembro de 2016. Todas as normas de
biossegurança e conduta ética foram seguidas. Os resultados preliminares
mostraram que houve uma prevalência maior de infecções em pacientes do sexo
feminino e a faixa etária mais acometida foi entre 60 e 99. Não houve diferença
significativa entre a ocorrência das infecções e o mês do ano. As bactérias mais
encontradas foram a Escherichia coli, Klebsiella sp e Staphylococcus sp. Os dados
referentes à resistência a antibióticos estão sendo analisados.
Palavras-chave: Infecção Urinária. Uroanálise. Fatores de risco.
Key words: Urinary infection.Urinalysis . Risk factors.

QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DE COCO COMERCIALIZADA EM
CARRINHOS AMBULANTES NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.
Danila Santos Correia¹, Tatiana Setenta Basso ²
¹ Discente do curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna,
Ilhéus- Bahia.
² Docente do curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thais-FMT

A água de coco é um elemento muito completo e rico em nutrientes, tais como
proteínas, vitaminas e sais minerais, e de grande importância para reposição de
eletrólitos perdidos no suor durante atividades físicas ou para pessoas em
reabilitação, seja por enfermidade ou por intoxicações alimentares. Por ser uma
bebida fresca, leve e com baixo teor calórico, é bastante consumida pela população
que é atraída pelo sabor natural. Em razão da facilidade de manipulação e do baixo
custo, houve um crescimento significativo da comercialização da água de coco por
ambulantes. O grande problema é como a água de coco está sendo manipulada
pelos vendedores que podem contaminá-la com micro-organismos causadores de
doenças. Por isso, faz-se necessário um rigoroso controle microbiológico após a
abertura do coco para evitar contaminação durante a extração da água. Ocorre que,
muitas vezes, a forma como os cocos são armazenados e manipulados
proporcionam o aparecimento de inúmeros microrganismos na superfície. Ao serem
abertos para consumo, estes microrganismos podem vir a contaminar a água desse
fruto. Os vendedores ambulantes de água de coco devem ser treinados e orientados
para realizar a higienização e manipulação do fruto para que estejam
adequadamente prontos para serem comercializados, evitando assim uma possível
contaminação na água. O objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade
microbiológica da água de coco comercializada em carrinhos ambulantes no centro
do município de Ilhéus-BA. Será realizada a coleta de amostras de água de coco
comercializadas em três pontos de venda na cidade de Ilhéus, Bahia, optando pelos
vendedores ambulantes. A coleta será realizada entre os meses de outubro e
novembro de 2016. As amostras adquiridas serão transferidas para frascos estéreis
e acondicionadas em caixas isotérmicas para transporte até o Laboratório de
Microbiologia da Faculdade Madre Thaís, local onde será realizada a análise. No
local de compra serão observadas as boas práticas do comerciante na manipulação
da água de coco, bem como a higienização do ambiente de preparo. Serão
realizadas análises de coliformes totais, termotolerantes e Escherichia coli através
do método do Número Mais Provável (NMP) da American Public Health Association
(APHA), descrito no Capítulo 8 da 4ª Edição do Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods, e análise de Salmonella através do Método
ISO 6579:2002. Os resultados serão interpretados de acordo com a RDC n°12 de 02
de janeiro de 2001 da ANVISA.
Palavras-chave: Água de coco. Ambulante. Salmonella.
Key Words: Coconut water. Ambulante. Salmonella.

O USO DE BACTÉRIAS PROBIÓTICAS EM ALIMENTOS DIRECIONADOS A
INTOLERANTES À LACTOSE
Thinaiá Silva Araújo1, Rosimeyre Alves Pereira2
¹Discente do curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna,
Ilhéus- Bahia.
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Intolerância à lactose é uma condição na qual o indivíduo apresenta uma má
absorção da lactose, devido à baixa produção ou ausência da enzima lactase.
Quando não digerida, a lactose é fermentada por bactérias contidas no intestino, que
liberam gases causando desconforto tais como: dores abdominais, inchaço, entre
outros. Além disso, a lactose atua osmoticamente atraindo água para o intestino, o
que leva a um quadro de diarreia. Desta forma, pessoas com intolerância à lactose
não podem ingerir laticínios. Todavia, sendo o leite uma importante fonte de cálcio,
sua deficiência pode ocasionar o desenvolvimento de outras doenças como:
osteoporose, síndrome do ovário policístico e outras.
No entanto, formas
alternativas para integrar os laticínios à dieta dos intolerantes a lactose e melhorar a
vida desses indivíduos vem sendo apresentadas como os alimentos probióticos que
contém bactérias capazes de metabolizar a lactose. Outra alternativa são o uso de
cápsulas que contém a enzima lactase, mas estas auxiliam somente durante o
consumo dos laticínios não proporcionando outros benefícios. Assim os alimentos
probióticos tem sido destacado em vários trabalhos com o intuito de reduzir os
efeitos desencadeados pela intolerância à lactose. Entretanto, uma análise sobre os
estudos publicados referentes a esses alimentos faz-se necessária para esclarecer
os possíveis benefícios que estes podem trazer a essas pessoas. O presente
trabalho teve como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica acerca da
contribuição benéfica dos produtos probióticos aos indivíduos intolerantes à lactose,
bem como sua atuação e influência na saúde. Foram realizadas pesquisas na
literatura utilizando a base de dados da Scielo (Scientific Eletronic Library On line) e
BVS (Biblioteca Virtual de Saúde), de artigos, livros e teses, que abordaram direta
ou indiretamente o tema escolhido e posteriormente selecionados aqueles que
responderam o problema levantado. Dentre a literatura selecionada, estudos
relataram os principais alimentos contendo microrganismos probióticos, tais como
leite fermentados e iogurtes, e as espécies de bactérias utilizadas na composição
dos mesmos, como a do gênero Lactobacillus e Bifidobacterium, sendo que estas
são as mais utilizadas, apresentando os seguintes benefícios: hidrólise da lactose e
melhoria nos sintomas da intolerância à lactose. Foram abordados também os tipos
de produtos probióticos encontrados e a quantidade mínima viável de bactérias
probióticas permitidas pela legislação brasileira para que esses produtos sejam
eficazes. Com grande parte da população sendo intolerante à lactose, faz-se
necessário uma melhor compreensão sobre probióticos e seus reais benefícios.
Palavras-chave: Alimentos funcionais. Bactérias. Enzima lactase. Probióticos.
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PERFIL DA INFECÇÃO PARASITÁRIA, ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS E
AMBIENTAIS DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS EM CRECHE DO MUNÍCÍPIO DE
ILHÉUS, BAHIA
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As enteroparasitoses retratam um dos principais problemas de saúde pública,
expressando-se de forma endêmica em diversas áreas do Brasil. É notório que as
parasitoses intestinais, causadas por helmintos e protozoários, afetam cerca de 3,5
bilhões de pessoas, causando enfermidades em aproximadamente 450 milhões ao
redor do mundo, sendo a maior parte destas, crianças. Em virtude das diversas
formas de contaminação, apresenta estreita relação com fatores socioeconômicos e
ambientais, tais como baixa renda familiar, inadequadas condições de saneamento
básico e hábitos de higiene, sendo frequentemente observada na faixa etária infantil.
Desse modo, em decorrência da participação feminina no mercado de trabalho, as
creches, passaram a se constituir o primeiro ambiente externo mais frequentado
pelas crianças, sendo locais propícios para surgimento das parasitoses. Diante do
exposto, esse trabalho objetivou verificar a ocorrência de parasitoses (helmintos e
protozoários) de crianças em período escolar, além de identificar fatores que
influenciam na sua ocorrência. Foi realizado um levantamento enteroparasitológico
em 20 crianças frequentadoras da Creche Dom Eduardo, no Município de Ilhéus–
Bahia, no qual foi aplicado um questionário socioeconômico e ambiental ao seu
responsável legal e, coleta de amostras de fezes para realização do exame
parasitológico, através da técnica sedimentação espontânea e, mariano e carvalho.
Este trabalho foi realizado mediante consentimento dos responsáveis legais dos
menores participantes. A partir dos resultados obtidos do questionário
socioeconômico, os responsáveis legais afirmaram que 100% (20/20) possuem água
encanada, 65% (13/20) utilizam água filtrada, e 95% (19/20) possuem saneamento
básico. Na análise das amostras de fezes, ambos os métodos parasitológicos,
constataram que 28,6% (2/7) apresentaram Áscaris lumbricoides, 42,8% (3/7)
Ancilostomídeo sp., 28,6% (2/7) Enterobius vermiculares, 14,3% (1/7) Trichuris
trichiura, 14,3% (1/7) Iodamoeba sp. e, 100% (7/7) Entamoeba coli. Com isso, foi
possível observar percentual expressivo de crianças que apresentaram parasitoses,
refletindo em intrínseca necessidade de sensibilizar a população frente à importância
do diagnóstico e acompanhamento dos casos, uma vez que a ocorrência de
parasitas patogênicos intestinais representa importante indicador das condições
socioeconômicas, ambientais e sanitárias de uma comunidade.
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DIREITO
A FALTA DE CONTINUIDADE DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO NO
SISTEMA PRISIONAL ADVOGADO ARISTON CARDOSO – ILHÉUS, BA
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¹ Discente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna,
Ilhéus- Bahia.
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A pena enquanto ferramenta do Estado para se fazer valer a justiça quando
qualquer indivíduo pratica um ato infracional, também possui a característica de
ressocialização desse agente, ao passo que tendo cumprido suas obrigações com a
sociedade, pode retornar ao convívio social adequando-se as normas vigentes, isto
por conta da percepção de que a pena possuiu durante muito tempo caráter apenas
punitivo e não pedagógico. Não obstante essa característica, a não continuidade do
processo de ressocialização inicializado por Servidores Penitenciários e instituições
públicas no âmbito prisional, faz com que o modelo vigente não alcance a finalidade
social pretendida, ou seja, a reinserção do preso à sociedade, de forma que este, já
reeducado ou em vias, tenha um bom convívio social. Tomando como embasamento
o fato de que o Estado deverá efetuar investimentos estruturais nas Unidades
Prisionais, acrescido de políticas assistencialistas aos egressos do Sistema
Prisional, bem como, implementar projetos de ressocialização, esse texto tem como
objetivo estudar os fatores associados à não continuidade no processo de
ressocialização na Unidade Prisional Advogado Ariston Cardoso, do município de
Ilhéus-Ba, no que concerne à assistência dada ao preso egresso. Considerando a
natureza e o objeto do estudo, quanto aos objetivos a pesquisa será exploratória por
ser necessário levantar informações na literatura para compreensão das discussões
acerca do processo de ressocialização dos egressos. O estudo envolverá ainda
pesquisa bibliográfica sobre o tema da ressocialização à sociedade de indivíduos
outrora apenados, como também visitas à supracitada Unidade Prisional para
verificação de como se dá o processo de ressocialização e se este ao menos existe.
Com base no acompanhamento dos trabalhos dos setores, social, médico,
psicológico, laborativo e educacional que são desenvolvidos na unidade prisional de
Ilhéus, ficou percebido que de fato não há efetividade no processo ressocializador,
pois não há um projeto que dê sequência aos trabalhos desenvolvidos em primeiro
plano na unidade, fora do sistema prisional, pois a estrutura física e socioeconômica
da unidade, assim como a inexistência de parceria com instituições pós-sistema e a
falta de colaboração do poder público são fatores decisivos para a ineficácia do
projeto.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Ressocialização. Sistema Prisional.
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A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO
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Foi no final da Década de 70 que ocorreu um dos primeiros movimentos das
Pessoas com Deficiência, a partir daí começou a disseminar os debates que cada
vez mais tornava-se constantes por todo o mundo. Pela primeira vez as PcD
protagonizaram suas lutas seus debates e até hoje buscam por mudanças da sua
história ,antes deste período essas pessoas eram invisíveis para a sociedade eles
não eram perceptíveis aos olhos dos demais, eles viviam muito mais
institucionalizados ou muito reservados ao âmbito familiar. As PcD nessa época
eram vistas como pessoas merecedoras de cuidados mas não de cidadania, porém
há de se ressaltar que não é de caridade pública que se deve viver, mas sim de
conquistas de direitos.Está triste opressão em desfavor das PcD manifesta-se
historicamente na restrição de seus direitos civis. Atualmente o Brasil é um dos
países com um grande número de pessoas deficientes, seja ele físico, visual,
auditivo, intelectual ou múltiplo. A pessoa com deficiência por sua vez, requer uma
atenção e um amparo legal para que seus direitos sejam atendidos e
consequentemente respeitados como cidadão “normal” dentro das suas limitações e
constituído como pessoa igual dentro das condições humanas. Nenhuma deficiência
limita a vida, a discriminação no Brasil ainda revela-se extremamente violenta,
devido ao resultado causado disso, que a utilização da mão-de-obra da PcD é tão
excluída do mercado de trabalho,pois o empregador tende ainda por considerar o
deficiência como um problema do próprio deficiente. A maior deficiência está na
violação dos direitos, porém a maior barreira é o preconceito, a discriminação. Esta
pesquisa tem como metodologia a pesquisa descritiva, fundamentada na coleta de
dados, com a ajuda de associações e de pessoas cadastradas nas mesmas, onde
essas pessoas responderão um questionário previamente formulado e estruturado
que será posteriormente tabulado e remetido em forma de gráfico, terá também
revisão bibliográfica de artigos científicos escritos por pessoas com deficiência
visual. Defende-se neste trabalho que a igualdade entre as PcD sejam iguais as
demais pessoas da sociedade em termos de direitos e dignidades e que sejam
promovidas, protegidas e asseguradas de acordo com a Constituição Federal de
1988 e demais Leis e Decretos que resguardam tais direitos.Pretende-se também
promover o respeito pela sua dignidade inerente e a extinção da discriminação que
essas pessoas vem sofrendo apontando a grande dificuldade que o poder publico
tem em gerar políticas e fiscalizações coerentes aos direitos que são conferidos às
PcD .
Palavras-chave: Discriminação. Inclusão. Mercado de Trabalho. Pessoas com
Deficiência.
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A legalização do aborto, atualmente, mobiliza discussões a favor e contra a
expectativa do direito à vida do nascituro. Tal direito está expresso na segunda parte
do artigo 2º do Código Civil vigente, onde, desde a concepção, põe a salvo os
direitos do nascituro e por via oblíqua, a expectativa do direito à vida, à integridade
física, à honra, à imagem e de todos os demais direitos inerentes à personalidade.
Contundo, a descriminalização do aborto é pauta de fervorosa discussão legislativa,
judicial e social, uma vez que, aos que defendem, o resultado esperado é a redução
da ocorrência de mortes provocadas por abortos realizados de forma clandestina, e
que as mulheres tenham autonomia sobre o seu próprio corpo. Desse modo, esse
trabalho tem por objetivo examinar o direito à expectativa de vida que é concedido
ao nascituro no Projeto de Lei nº 478/2007 frente à hipótese da legalização do
aborto. O exame se perfaz analisando se a criminalização do aborto fere o direito da
autonomia e o direito à vida da gestante que opta pelo procedimento, verificando a
permissão concedida pelo Código Penal Brasileiro da prática de aborto em
determinados casos como um pressuposto para a legalização do aborto e
considerando se o direito a vida, assegurado à gestante, se sobrepõe ao direito da
expectativa garantido ao ser humano concebido, mas, ainda não nascido. Para
atender ao objetivo realizou-se uma pesquisa exploratória, documental e
bibliográfica, por meio da interpretação sistemática, fichamento de livros, artigos,
monografias e sites especializados. Além de análise de jurisprudências e doutrinas
acerca do assunto. Conforme a análise do Projeto de Lei intitulado Estatuto do
Nascituro, percebe-se que a intenção é ampliar a possibilidade do direito a vida do
ser humano não nascido. Para tanto, no bojo do projeto de lei não se discute a
possibilidade da gestante ter autonomia sobre seu corpo. Decerto, a proposta
legislativa repercute ainda mais a repressão delitiva sobre o aborto, deixando de
lado aspectos subjetivos e individuais da gestante. Desse modo, é necessário
ampliar também a discussão sobre os direitos fundamentais da gestante dado que, a
vida não pode ser vislumbrada unilateralmente, considerando apenas o direito do
nascituro. A sociedade e os poderes legalmente constituídos devem reconhecer que
a prática abortiva legalizada é de extrema importância, tanto para o nascituro como
para a autonomia da gestante sobre seu corpo.
Palavras-chave: Anencefalia. Descriminalização. Teoria do nascimento.
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O Direito vive em constante mutação, sendo o direito de família o que mais
recepciona situações fáticas distintas, especialmente no que diz respeito às famílias
contemporâneas e a evolução legislativa acerca desta. O Direito sucessório está
ligado diretamente a essas mutações, tendo em vista principalmente a necessidade
de evitar ou reparar possíveis injustiças neste campo, pois trata do ramo dentro do
Direito Civil que regula a passagem dos bens do de cujos para seus herdeiros. Este
direito ainda não evoluiu seguindo mesma amplitude do termo “entidade familiar”.
Neste diapasão, ainda existem muitas lacunas quando se trata de terceiros que
poderiam ser assegurados como herdeiros legítimos. Dessa forma, o presente artigo
tem como objetivo trazer à baila uma nova forma de planejamento sucessório no que
tange à sucessão, de forma a tutelar as novas formas de família, resguardando os
direitos dos herdeiros, bem como a autonomia da vontade do mantenedor na
salvaguarda da partilha do seu patrimônio. O Planejamento sucessório nesta
natureza contam com flagrantes vantagens em relação a outros mais tradicionais,
até por que não se pode afirmar que a via testamentária não o condão de
planejamento, mas, como forma de declaração da última vontade do autor da
herança em dispor dos seus bens. Para realização da pesquisa foi utilizada a
revisão bibliográfica exploratória documental, artigos disponibilizados sites da
internet e levantamento quantitativo quanto à procura da modalidade testamentária
nos últimos 5 anos na Cidade de Ilhéus, a procura por inventários extrajudiciais, e os
inventários mais antigos ainda sem julgamento nas duas varas de família desta
Comarca. Assim, esta pesquisa buscou uma alternativa que não fosse tão complexa
quanto a abertura da sucessão prevista na lei civil, encontrando no planejamento
sucessório trazidas pelo Direito Empresarial por via de constituição de empresa
familiar uma alternativa mais célere e barata, uma vez que se demonstrou haver
uma redução do tempo em relação ao processo de inventário, bem como a redução
na carga tributária imposta aos herdeiros quando da abertura da sucessão e com as
custas processuais. Ademais, mostrou-se um meio eficaz no sentido de diminuir
conflitos familiares quanto às discordâncias na partilha de bens.
Palavras- Chave: Direito de Família. Sucessão. Planejamento sucessório.
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Em uma era globalizada, prestadores de serviços hoteleiros, convivem em um
ambiente de alta competitividade, por isso a necessidade de atender o cliente vai
além do conforto. A Lei dos Direitos Autorais consolida a obrigação de pagamento
sobre as obras protegidas, nos estabelecimentos que utilizam TV e Rádios, em
locais de que promovem execução pública. A função do ECAD é arrecadar em todo
território nacional os valores monetários devidos em face da execução pública de
obras musicais protegidas. Atualmente os estabelecimentos hoteleiros são
obrigados a pagar a taxa ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
(ECAD), o que causa grandes conflitos de entendimento, pois de um lado estão os
empresários hoteleiros que usam o a Lei Geral de Turismo, para fundamentarem a
cobrança indevida, mas do outro lado está o ECAD, que justifica a cobrança, usando
a Lei de Direitos Autorais. A Lei Geral de Turismo é especifica, no que tange a
caracterização, do quarto hospedeiro como sendo, de frequência individual e, este
aspecto já lhe desenquadra, do art. 68 da Lei de Direitos Autorais. Em seu art. 1º da
Lei 9.610/98 (BRASIL, 1998) explana que, “esta Lei regula os direitos autorais,
entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são
conexos. A hospedagem é intangível no oferecimento da hospitalidade, ou seja, do
sentir-se em casa, embora fora de casa, na assistência recebida, na cortesia
percebida em cada gesto, no sorriso do empregado do hotel. Televisão é
entretenimento. Partindo dessa verdade, o hospede, telespectador, livremente
procura uma programação diante da tela. Este trabalho será desenvolvido sob a
ótica bibliográfica das Leis e literaturas que tratam do assunto. Conforme as
exigências advindas do ECAD, o autor aparece prejudicado, principalmente no que
diz respeito à gestão coletiva e divulgação do seu trabalho, pois sem a difusão em
massa de suas obras, como ela se tornará conhecida popularmente? Está é uma
questão, pouco trabalhada e questionada ao ECAD por parte dos autores, o que é
de grande estranheza, pois com a restrição de divulgação, feita pelo ECAD, o autor
acaba tendo um retorno financeiro menor que o esperado, pois a sociedade, fica
com menos acessibilidade a obra.
Palavras-chaves: Hotelaria. Arrecadação do ECAD. Lei do Turismo.
Key Word: Hospitality. ECAD Collection. the Tourism La.
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O meio ambiente atualmente tem sido tema de discussões, debates e conclaves
entre as nações, já que este tem primordial influência para que a vida em nosso
planeta possa ser viável. Em consonância, o ser humano percebeu que a interação
entre o meio biótico e abiótico, recursos naturais, principalmente os nãos
renovavam, deveriam ser utilizados adequadamente, para que a sua preservação
como espécie pudesse continuar. Hodiernamente as nações têm tutelado por meio
de suas legislações, tratados internacionais entre outros meios de conscientização,
como a finalidade de proteger, salvaguardar e preservar o meio ambiente para os
presentes e futuras gerações, pois ele tornou-se, devido a sua importância
patrimônio da humanidade, bem de utilização universal, pertencente a todos os
povos, bem difuso, de terceira geração, indispensável para a sobrevivência da raça
humana. A Constituição Brasileira de 1988 traz em seu bojo, capitulo dedicado ao
meio ambiente. O meio ambiente equilibrado é essencial, imperioso para uma sadia
qualidade de vida. Deste modo, a Carta Magna de 88, para garantir a defesa desse
bem tão precioso, que tem estatus de direito fundamental das gentes, legítima o
Poder Público, as organizações governamentais, constituídas em associações e
fundações, as organizações de sociedade civil, ou qualquer cidadão a propor ação
popular que vise anular ato lesivo ao mesmo. Deste modo, qualquer pessoa, física
ou jurídica que de maneira direta ou indireta venham a causar dano ou cometer
crimes contra o meio ambiente deve ser penalizada, independente de culpa, na
esfera civil, administrativa ou penal, pois de acordo a C.F./88 a conduta e atividades
consideradas lesivas ao meio ambiente, sujeitarão os infratores pessoas físicas ou
jurídicas a sanções penais e administrativas, independente dos danos causados.
Ressalta-se que a responsabilidade da pessoa jurídica em relação aos crimes
ambientais é considerada objetiva, sendo necessário para se confirmação apenas o
nexo de causalidade e o dano, independente da comprovação de culpa. Destarte,
este trabalho tem como escopo analisar a regulamentação em relação à imputação
às pessoas jurídicas nos crimes cometidos contra o meio ambiente por meio de
atividades consideradas degradantes, tendo como marco do ordenamento jurídico
brasileiro a Constituição Federal de 88 e a lei 9.605/98, Lei dos Crimes Ambientais.
Com a intenção de que seja alcançado este intento foi realizado uma pesquisa
exploratória, documental e bibliográfica, por meio de interpretação sistemática,
perpassando por livros, monografias, artigos e sites especializados bem como nas
Leis em vigor nos pais que estão relacionadas com o tema.
Palavra-chave: Crime. Imputação. Meio Ambiente. Pessoa Jurídica.
Key Word: Crime. Imputation. Environment. Legal Person.

ESTATUTO DO IDOSO: a prioridade e sua aplicabilidade
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O presente artigo trata sobre o Estatuto do Idoso e como vem sendo aplicada a
prioridade determinada em lei. A metodologia aplicada foi à revisão bibliográfica.
Com o aumento populacional de idosos, o Estado criou leis para proteger seus
direitos. Entretanto, depara-se com situações, onde esses idosos são tratados com
descaso. A criação do Estatuto do Idoso foi para garantir seus direitos. A prioridade
do idoso, é um tema que reflete na maioria das pessoas, um incômodo, devido ao
fato de acreditarem que o direito do idoso é ter um caixa preferencial para eles. No
entanto, existem dispositivos legais, além do Estatuto do Idoso (10.741/03), como a
Prioridade de Atendimento do idoso (10.048/00), Conselho Nacional do Idoso
(8.842/940), Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos ( Decreto 5.109/04), que
vem amparar, garantir e fazer valer esses direitos, todos com o mesmo discurso, a
Prioridade dada ao idoso. Entretanto, o que se observa no cotidiano dos idosos, são
diversas situações que ferem a proteção garantida ao idoso como o caixa prioritário
nas agências bancárias, onde os idosos, tem que pegar uma senha prioritária,
sentar e esperar por horas, para serem atendidos, esperar nos consultórios
médicos, enfrentar uma fila enorme em supermercados, seus processos ficarem por
anos na justiça para serem resolvidos e muito mais. Assim o Estatuto do Idoso é
uma norma onde busca proteger o idoso em todos os sentidos, porém na realidade
pode-se constatar que a sua aplicabilidade não é total, uma vez que, deparamos
com situações onde o idoso passa por constrangimentos, apesar de possuir seus
direitos garantidos em lei. Desse modo, analisar os fatores envolvidos com o
desrespeito ao Estatuto do Idoso representa um objeto de estudo importante no
contexto atual. Sendo que os idosos merecem respeito, valorização e dignidade.
Embora segundo a legislação, o idoso tem direito a atendimento diferenciado e de
imediato, isso não é cumprido e pelo que é visto, não é bem fiscalizado. O objetivo
dessa Revisão Bibliográfica, é esclarecer o que estabelece o Estatuto do Idoso em
relação a prioridade, mostrando que seus direitos estão sendo descumpridos. Sendo
assim, pode concluir que na prática a legislação não é aplicada como deveria. Nesse
contexto uma análise da aplicação das leis que garantem os Direitos dos Idosos,
representa um assunto importante e necessário para a sociedade e a comunidade
jurídica.
Palavras-Chaves: Aplicabilidade. Decreto. Estatuto Idoso. Lei. Prioridade.
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Este trabalho tem como objetivo analisar as repercussões da incidência da
Moniliophtora perniciosa, na ressignificação histórico-sociológica e econômica da
região cacaueira, a partir da discussão sobre execuções fiscais propostas pelas
Instituições Financeiras Federais e a possibilidade da indenização por danos morais
e materiais aos cacauicultores. A pesquisa se baseará conceitualmente em
doutrinas sobre execuções fiscais, bem como na literatura sobre a região cacaueira,
e o próprio Código Civil Brasileiro. Como premissa Metodológica, trata-se de um
estudo descritivo e de cunho qualitativo. Através de estudos bibliográficos, a
pesquisa irá considerar aspectos históricos, econômicos e legais. Além de apontar
para uma discussão ainda inacabada, os estudos sobre a temática poderá trazer a
possibilidade de ação civil pública, a luz do Direito Civil Brasileiro para buscar
alternativas ao sujeito passivo da relação jurídica, o qual além de sendo
hipossuficiente falta-lhe escolhas para a resolução da lide pela própria imposição
normativa. Conta-se a história das Terras do Sem fim que aqui se criava fortunas
rápidas. “Homens iam e viam, e contavam que o dinheiro era fácil e também era fácil
conseguir um pedaço de terra [...] uma árvore que se chamava cacaueiro e que
“Dava frutos cor de ouro que valiam mais que o próprio ouro. O cacau tratado pela
história como o fruto dos deuses, trouxe para o Sul da Bahia rotas comerciais,
riqueza, momentos de alegria, desníveis sociais pela importância econômica das
suas amêndoas e o sabor dela extraído. Em 23 de maio de 1989 no município de
Uruçuca foi detectado o 1º foco do fungo Moniliophthora perniciosa, poderoso
agente fitopatogênico, que encontrou na região condições bioclimáticas favoráveis
que se alastrou em 600 mil ha de cacaueiros, provocando uma drástica redução na
produção de cacau. Uma das formas de controle da vassoura de bruxa (VB) foi a
resistência genética com a introdução de clones resistentes. As operações de
crédito ofertadas, além de intempestivas, disponibilizaram recursos insuficientes
para a aplicação integral do pacote tecnológico de manejo integrado para o controle
da VB. Foram ofertadas algumas etapas do Programa, para os quais os Produtores
realizaram empréstimos com Instituições Financeiras Federais (Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal, entre outras), no entanto não houve sucesso na aplicação
dos pacotes, por conseguinte, não trouxe aos produtores o retorno econômico
suficiente para o pagamento dos financiamentos e encargos. Em vista do
inadimplemento das obrigações, por parte dos produtores, as Instituições
Financeiras Federais realizaram a transferência do débito para a União, nomeada
como Execução Fiscal, em que a Fazenda Pública tem as prerrogativas de requerer
ao inadimplente o crédito que é devido, por meio do Poder Judiciário. Espera-se que
esse trabalho amplie as discussões sobre um problema tão importante para a região
cacaueira e para estudantes de Direito que se interessem pela temática, bem como
desenvolvam caminhos alternativos para uma possível resolução desses conflitos.
Palavras-chave: Direito Civil Brasileiro. Execução fiscal. Região cacaueira.
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Na fase de execução o deslinde é em razão do não cumprimento do que foi
determinado em sentença quando transitada em julgado, dos acordos quando não
adimplidos, os termos de ajuste de conduta firmados perante Ministério Público do
Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação
Prévia. Tendo em vista, a observância preocupante do alcance da jurisdição, em
razão desta ser a forma pela qual o Estado, pacífica os conflitos sociais, para
alcançar o plano fático, não basta somente que o Estado normatize, logo não há
eficácia no plano material. Desse modo, o instituto da jurisdição, não sendo eficaz,
acaba por sofrer uma ruptura no seu sentido assim sendo desacreditado. O estudo
se fundamenta sob o prisma da efetividade e aplicabilidade do instituto da execução
no âmbito trabalhista, haja vista que a norma por si, não tem valoração se não
aplicado sobre o fato que gerou a norma. A proposta inicial é a provocação da
reflexão sobre o prisma das consequências que poderão ser tomadas contra o
executado ao não adimplir o crédito trabalhista. Trazendo assim o caráter de rigidez
e responsabilidade, tanto para o empregado quanto que para o respaldo para com a
sociedade, no sentido de que a impunidade não deve persistir em nenhuma das
áreas do direito. Demonstrando desta forma que, ao provocar o Judiciário, já não há
mais a via de diálogo, ainda que o novo CPC pregue tal premissa, ao elucidar uma
questão ao Juízo, deve ser tratar de forma severa ao que tange ao instituto da tutela
jurisdicional tornando-a eficaz. Por isso, se requer, com a proposta deste trabalho,
apresentar, que o incentivo ao diálogo deve ser de extrema importância para evitar o
desgaste de um processo judicial. A metodologia a ser aplicada na pesquisa a ser
executada foi a revisão bibliográfica a partir das doutrinas, artigos, dissertações e
teses e a legislação. Ela pode ser realizada através de estudos de outros
doutrinadores sobre diversos pontos de vista sobre o assunto, pelos quais se busca
novas formas de solucionar a problemática em questão. A base para este tipo de
método é para alcançar um resultado não tão dispare da realidade cujo há um
engajamento da hermenêutica jurídica, não havendo desta forma uma deturpação
de interpretações. Para tanto, é preciso considerar também os eventos de
atualização, ou seja, trazer o nosso cotidiano, para o senso crítico, para que a partir
disto torne-se um instrumento de compreensão básica, para traduzir de melhor
forma solucionar cada caso com suas devidas peculiaridades tratadas na sua
equidade sem desigualdade.
Palavras – Chave: Jurisdição. Eficácia. Provocar. Diálogo. Senso Crítico
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O texto trata sobre uma discussão acerca da Lei nº 13.103/2015, conhecida também
como lei do descanso, essa lei surgiu de apartir de uma necessidade de criar uma
regulamentação especifica na legislação sobre a profissão do motorista rodoviário,
com direitos e deveres essenciais a sua atividade, regula e disciplina o tempo da
jornada de trabalho dos rodoviários. A metodologia foi a revisão bibliográfica.
Segundo a lei nº 13.103/2015 o motorista profissional é todo aquele que conduz
veículos automotores, cuja condução exija formação profissional e que exerçam a
profissão nas atividades ou categorias econômicas de transporte rodoviário de
passageiros e os de transporte rodoviário de cargas. Apesar de ser uma lei nova ela
tem trazido grandes resultados em relação à redução do número de acidentes nas
rodovias, porém os requisitos necessários e que estão contidos na lei não são
efetivadamente cumpridos, e nem fiscalizados para que possa ser ter um resultado
melhor. Isso só poderá acontecer se o Estado desenvolver meios que facilite a
criação de infraestrutura nas rodovias para que a lei do descanso possa ser
cumprida e sirva de amparo para aos rodoviários. A falta de fiscalização é um dos
fatores mais importante a ser abordado, entretanto a rotina agitada, o estresse diário
e o uso de entorpecentes, também são dos fatores que geram o aumento dos
acidentes nas estradas. A portaria do Ministério do trabalho e emprego nº 944
proporciona condições de tornar a lei do descanso ainda mais benéfica, ela aborda
um projeto onde oferece a criação de pontos de parada para descanso (PPD), de
acordo a portaria esses pontos de parada se executados, deverão seguir um modelo
único, onde disponibiliza aos rodoviários melhores condições de segurança e lazer.
Os locais de parada dos motoristas mais comuns são os postos de combustíveis, as
rodoviárias, e os pontos de fiscalização fiscal. Todavia o poder público por sua vez,
mediante ao atraso nas obras do PPD e as exigências dos motoristas, criou-se
então um novo víeis, ou seja, outro projeto para que os postos de combustíveis e as
rodoviárias fossem padronizados de acordo ao modelo do projeto, propõe boas
condições sanitárias, locais para estacionar, lavatórios, refeitórios, etc. Nesse
contexto o objetivo deste trabalho é mostrar os requisitos que causam a insegurança
da lei do descanso diante ao fator de fiscalização, analisando os resultados positivos
que essa lei apresenta sendo um liame importante da diminuição de acidentes por
excesso de jornada trabalhada. Entretanto, existem problemas a serem resolvidos,
pois os seus efeitos de qualquer forma atingem não apenas aos motoristas, mas sim
a coletividade.
Palavras - chave: Fiscalização. Rodoviários. Lei. Infraestrutura.
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A presente pesquisa parte da análise da legitimidade da limitação da liberdade de
expressão. Expõe a importância de uma análise estável e um olhar interessado
sobre as atuais violações das garantias constitucionais produzidas por uma
legislação com imperfeições sistêmicas e intrínsecas à sua própria gênese.Com
embasamento legal, o artigo intentará expor as “rachaduras” advindas de uma
legislação cuja tramitação e aprovação se deu de forma acelerada nas Casas
Legislativas, após intensa ação de lobistas sob a alcunha de defensores da
liberdade de expressão, o que, a longo prazo, foi percebido tão somente como um
ensaio para criar um cenário favorável às ideologias de cunho ditatoriais do governo
em exercício à época do Projeto de Lei. Partindo do princípio que todos os homens
nascem livres e iguais perante a lei, com direitos e deveres, a liberdade pode ser
usada de forma negativa ou positiva segundo decisão individual do sujeito, uma vez
que, certamente será condenado quem confunde liberdade com libertinagem. A
liberdade de pensar, de agir e de pensamento são primordiais para qualquer um. Ao
passo que as garantias constitucionais estão gravadas no artigo 5º da Constituição
da República Federativa do Brasil, datada de 05 de Outubro de 1988. Esta lei é
fundamental e suprema no território brasileiro e serve de parâmetro de validade a
todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico
(Hans Kelsen – Teoria Pura do Direito). Esse dispositivo legal trata, entre outras
garantias, sobre “a isonomia (igualdade); liberdade de opnião e de expressão;
acesso à informação (jornalística e pública); direito de resposta; inviolabilidade da
intimidade, da privacidade, da honra, da imagem, do domicílio e da
correspondência”. (Artigo 5º, incisos I, IV, V, IX e XIV da Constituição da República
Federativa do Brasil). A ideia do projeto, surgida em 2007, foi adotada pelo governo
federal em função da resistência social ao projeto de lei de cibercrimes conhecido
como Lei Azeredo, muito criticado sob a alcunha de AI-5 Digital. Após ser
desenvolvido colaborativamente em um debate aberto por meio de um blog, em
2011 o Marco Civil foi apresentado como um Projeto de Lei do Poder Executivo à
Câmara dos Deputados, sob o número PL 2126/2011. No Senado, desde 26 de
março de 2014 o projeto tramitou sob o número PLC 21 de 2014, até sua aprovação
em 23 de abril de 2014. A problematização central do artigo são as limitações das
liberdades constitucionais individuais promovidas pela Lei 12.965/2014 (Marco Civil),
a intervenção estatal na liberdade de expressão do usuário das redes sociais, e o
estudo das limitações das garantias constitucionais individuais da Lei 12.965/14
como forma de salvaguardar, efetivamente as garantias constitucionais de
liberdades individuais na esfera da Rede Mundial de Computadores (WEB).
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A Constituição brasileira de 1988 buscou assegurar o direito à saúde como um
direito social fundamental, erigindo-o como um direito de todos e dever do Estado, a
ser garantido mediante a adoção de políticas públicas, com a garantia de acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços. A afirmação expressiva desse direito
no nosso Texto Constitucional importa em uma ampliação da esfera pública e na
assunção por parte das instituições públicas de uma série de funções relativas ao
bem-estar material que na ordem jurídica liberal estavam excluídos. Portanto, são
pertinentes as seguintes indagações: O direito à saúde deve ser considerado um
direito fundamental? Deve haver a concretização do direito fundamental à saúde
pela jurisdição? Esse direito fundamental à saúde pode sofrer limitações pelo
princípio da reserva do possível? É nesse quadro que se encontra o grande
problema que aflige a todos, julgadores, administradores públicos e jurisdicionados:
saber se é possível optar pelo cumprimento do direito fundamental à saúde em
detrimento das reservas orçamentárias, verdadeiro dogma para os administradores
públicos. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é analisar a dimensão do direito
à saúde e a sua concretização pela jurisdição e o confronto desse direito com a
reserva do possível, comentando a teoria dos direitos fundamentais e a ordem
jurídico-constitucional brasileira, sem prejuízo de discorrer sobre o Princípio da
Reserva do Possível, investigar o tratamento do tema pelo Supremo Tribunal
Federal e verificar como se dá a concretização do direito fundamental à saúde pela
jurisdição, observando-se a dignidade da pessoa humana. A pesquisa será de
caráter bibliográfico e se debruçara na investigação a partir do material já elaborado,
livros e artigos científicos relevantes para o objeto do estudo, assim como em
jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal
(STF).
Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana. Direito à saúde. Reserva do
possível. Teoria dos direitos fundamentais.
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A temática do trabalho emerge em um contexto de uma sociedade contemporânea
rotulada por ser uma sociedade onde o Direito e a Medicina caminham juntos,
partindo do pressuposto que o erro medico em relação aos danos causados por uma
cirurgia estética é algo inadmissível e inaceitável, por ser o meio de reparação e não
de transtorno ocasionado ao paciente. O presente artigo tem como objetivo
demonstrar a aplicabilidade e a responsabilização por um erro medico, pois para ser
um profissional de saúde é necessário agir com cautela, ter a certeza do que esta
fazendo, mantendo sempre o cuidado e um comprometimento com aquilo que se
dispôs a fazer, pois qualquer deslize pode ser fatal, conforme está expresso no
artigo 927 do Código Civil, que estabelece o dever de indenizar em caso de ato
ilícito (sobre responsabilidade civil que trata de um ato ilícito). Os danos materiais e
morais e o danos materiais e formais causados por esses erros estão relacionados
ao artigo 186 do Código Civil Brasileiro, que determina que aquele que por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Face ao exposto
apresenta-se como problemática o seguinte questionamento: De que forma o erro
médico está inserido nos aspectos da responsabilidade civil? O médico e o paciente
estabelecem-se um contrato, e não cabe extrapolar ou cometer imprudência em
meio a uma cirurgia, algo que seja inadmissível causando danos para o resto da
vida do seu paciente. Destarte, quanto aos aspectos metodológicos essa é uma
pesquisa bibliográfica, exploratória que pretende coletar por meio do Google
acadêmico, e das bases de dados jurídicas, sendo os descritores utilizados:
responsabilidade civil; erro médico; relação médico paciente; histórico erro médico;
aspectos jurídicos do erro médico. A responsabilidade civil, entidade presente no
direito dos diversos sistemas jurídicos, em nível mundial, continua tendo como
imprescindíveis na sua abordagem jurídica os conceitos de responsabilidade
subjetiva e objetiva, ou seja, a presença, ou não, de culpa na conduta do agente
causador do dano. Diante do exposto, constatou-se que essa responsabilidade
caracteriza-se, necessariamente, no caso do médico, pela presença de culpa no agir
do profissional. Logo, as regras gerais de responsabilidade, tanto de direito material,
como processual, aplicam-se regularmente aos casos de responsabilização civil por
erro médico.
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Atualmente, cerca de 90% de todo o cacau brasileiro é exportado, gerando divisas
para o país. No período 1975 a 1980 o cacau gerou 3 bilhões 618 milhões de
dólares. A região sul da Bahia era a grande produtora. Mas, a partir do ano de 1989
com disseminação do fungo popularmente conhecido como vassoura de bruxa, a
lavoura foi praticamente destruída na região. Os cuidados e práticas para
manutenção, elevação da produção, assim como a expansão da lavoura, por meios
de técnicas e melhoramentos era e permanece sob a responsabilidade da Comissão
Executiva do Plano da Lavoura cacaueira (CEPLAC). Assim sendo, todos os
procedimentos e inovações realizadas na lavoura são de responsabilidade técnicocientífica desse órgão federal, lotado no Ministério da Agricultura. Com base em tal
responsabilidade técnica e no que dispõe o Código Civil, esse estudo tem como
objetivo analisar a aplicação da Lei de responsabilidade civil do Estado na
disseminação da vassoura de bruxa no Sul da Bahia com consequente destruição
da lavoura. A metodologia utilizada foi a pesquisa sob a forma de revisão
bibliográfica do tipo exploratória. Foram levantadas informações nas doutrinas,
legislação, julgados e fontes tais como CEPLAC e IBGE. A análise realizada nos
dados da CEPLAC e IBGE no decorrer dos anos, demonstrou a renda gerada por tal
lavoura, o que denota sua importância para a economia regional. Além de sua
característica de ser uma cultura preservacionista, capaz de manter a
biodiversidade. Em menos de uma década a praga provocou a escassez da
produção do cacau na referida região, com sua falência econômica, que gerou
êxodo rural e desmatamentos. A análise dos Julgados (Tribunal de Justiça do estado
da Bahia) demonstra que a CEPLAC recomendou técnicas mal sucedidas e que
estas foram responsáveis pelo alto grau de endividamento dos cacauicultores. De
posse das informações analisadas e com base no parágrafo único do artigo 927, do
código Civil, que impõe a obrigação de indenizar, ainda que a conduta não seja
culposa, desde que presentes a ação, o nexo causal e o dano, foram analisadas a
responsabilidade civil do Estado pelos danos sócio-econômicos e ambientais da
disseminação da vasoura de bruxa e das técnicas agrícolas inadequadas
recomendadas pela CEPLAC. Conclui-se, pois, que em matéria de direito ambiental
a responsabilidade é objetiva, orientando-se pelo risco integral, portanto o poder
público tem obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente e à
sociedade.
Palavras- chave: Vassoura de bruxa. Responsabilidade civil do Estado. Ceplac.
Key words: Witch's broom. Liability of the state. Ceplac

RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR
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Com o desenvolvimento da sociedade ao longo dos anos, e também impulsionado
pelo sistema capitalista vigente desde o fim da revolução industrial, as necessidades
dos indivíduos mudaram de forma individual e coletiva. Busca-se cada vez mais uma
melhora de qualidade de vida e o tempo aparece como uma variável importante,
haja vista que as demandas de necessidade, cresceram. Assim, à medida que as
pessoas se ocupam com suas obrigações pessoais e profissionais, surge a
exigência de cada vez mais economizar tempo e gastá-lo o mínimo possível na
realização de outras atividades. Portanto, o tempo atualmente enquadra-se como o
fator de extrema importância para os que buscam sempre, utilizá-lo da forma mais
eficaz possível, não permitindo a sua perda injustificada, uma vez que o tempo
perdido é irrecuperável. Filas de banco, caixas de supermercado, ligações de
oferecimento de serviços supérfluos, engarrafamentos, reparo de bens e produtos,
são, por exemplo, situações em que um indivíduo é lesado por utilizar-se do tempo
de forma tão desgastante, pois, além da perda do tempo em si, deixa muitas vezes
de cumprir com suas outras obrigações. Este projeto objetiva apresentar e discutir
as consequências da perda do tempo livre e a responsabilidade civil dos prestadores
de serviço cuja atividade interfira no tempo do consumidor, bem como, a tratativa
jurídica de responsabilidade relações de consumo tendo em vista que nos últimos
anos em virtude da massificação do consumo os fornecedores não têm atendido a
contento as demandas dos seus consumidores, causando-lhes incalculáveis
prejuízos de ordem material e imaterial.
Palavras-chave: Relação de consumo. Fornecedores. Prestador de serviço.
Key Word: Consumer relationship. Providers. Service provider.

TOMBAMENTO: PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ILHÉUS
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O tombamento foi o primeiro instituto legal, criado na esfera Federal, para a
preservação e reconhecimento do Patrimônio Cultural Brasileiro, instituído pelo
Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Referendado na Constituição
Federal de 1988, como um dos institutos de proteção ao patrimônio cultural. O
presente trabalho discorre sobre o instituto do tombamento e a importância da
intervenção da administração pública sobre a propriedade privada, com a finalidade
de proteger o Patrimônio Cultura do Município de Ilhéus assim como identificar as
edificações tombadas, inscritas no Livro de Tombo Municipal. O Centro Histórico de
Ilhéus, criado 1989, instituído por lei municipal nº 2.312, delimita o perímetro e as
edificações que apresentam características históricas e arquitetônicas relevantes a
serem preservadas. Podemos encontrar no município de Ilhéus bens tombados na
esfera federal, municipal e estadual. Busca-se com o tombamento, a preservação, o
reconhecimento e a valorização do patrimônio cultural de Ilhéus como atrativo
turístico, considerando a atividade turística uma das alternativas de desenvolvimento
municipal. Manter o patrimônio cultural edificado para ser lido e contemplado com as
devidas informações é um mecanismo de hospitalidade, que perpassa pela
organização dos espaços. Como metodologia da pesquisa, quanto aos fins foi
exploratória e descritiva. Exploratória, pois não se verificou a existência de estudos
que abordem a questão do tombado no Município de Ilhéus e descritiva, visando
descrever percepções expectativas e sugestões com relação ao tombamento do
Centro Histórico de Ilhéus. Quanto aos meios, bibliográfica e de campo.
Bibliográfica, na fundamentação teórica metodológica do trabalho, sobre a legislação
referente ao tombamento e a pesquisa de campo na coleta dos dados das
edificações tombadas e a existência do Livro de Tombo no município de Ilhéus.
Aprofundar as questões referentes ao Tombamento no município de Ilhéus é uma
forma de contribuir com a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
e com a formação de consciência das pessoas, provocando a reflexão e o
engajamento dos indivíduos na defesa do seu patrimônio e na transformação do
contexto social em que vivem.
Palavras-chave: Tombamento. Patrimônio cultural. Turismo.
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ENFERMAGEM
A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
PARA A ADESÃO DOS IDOSOS AO USO DA VACINA H1N1.
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O presente estudo aborda a atuação do enfermeiro no processo de educação em
saúde para a adesão dos idosos ao uso da vacina H1N1. Portanto, diante do tema
abordado questiona-se de que forma o Enfermeiro pode atuar para conseguir capitar
o maior número de idosos para participar do gesto vacinal de H1N1 anualmente
visto que esta população de 60 anos ou mais tem representado uma parcela cada
vez mais crescente nos dados populacionais brasileiros. Deste modo, pode se
atribuir um leque de possibilidades agregadas para este fenômeno seja eles
econômicos, sociais, políticos e até mesmo os tecnológicos, entretanto, o aspecto
que merece bastante atenção são aqueles que estão intimamente ligados ao
crescimento do bem estar e qualidade de vida dessa população, a fim de que haja
um aumento de sua longevidade. Tem com objetivos discutir sobre a importância da
vacinação conta o vírus Influenza H1N1 em conjunto com a atuação do enfermeiro
na captação do maior número de idosos para a realização do gesto vacinal;
transcorrer sobre a saúde do idoso; apresentar sobre educação em saúde em
aspectos relacionado a adesão Vacina H1N1e por fim descrever as ações do
enfermeiro diante o gesto vacinal do H1N1. As pesquisas foram realizadas em sites
acadêmicos baseando-se em publicações de artigos e revistas eletrônicas em saúde
na área de Saúde do Idoso, Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Revista
Eletrônica de Enfermagem, Revista Brasileira de Enfermagem. O método
empregado para desenvolvimento é a pesquisa bibliográfica com abordagem
exploratória, e é um trabalho que se classifica na área das Ciências Humanas,
abrangendo a saúde do idoso com enfoque na utilização de imunobiológicos. Por fim
o profissional Enfermeiro, juntamente com uma equipe de saúde multidisciplinar, são
os responsáveis não somente pela assistência ao idoso e aos cuidados relacionados
mas também na sua captação de forma individual ou coletiva para a participação de
todos os programas destinados a esta faixa etária. Acredita-se então que diante as
variações e diferenças na cobertura da vacinação observadas nas regiões do país,
em cada período vacinal, os estudos sobre os fatores associados à adesão à vacina
influenza tornam-se ferramentas importantes ao Enfermeiro para o direcionamento
de intervenções no sentido de ampliar a cobertura e garantir maior proteção a essa
população a cada campanha.
Palavras-chave: Atuação do Enfermeiro. Influenza A. Vacina H1N1. Saúde do
Idoso.
Key words: Nurse's performance. Influenza A H1N1 vaccine. Health of the Elderly.
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O Câncer (CA) é o crescimento descontrolado, provocado pela proliferação contínua
de células anormais, com capacidade de invasão e destruição de outros tecidos. O
presente artigo tem por objetivo identificar por meio da literatura os desafios
existentes na assistência de enfermagem, as crianças portadoras de neoplasias,
buscando estratégias para o controle do mesmo, levando em conta as preocupações
quanto a assistência prestada pelos profissionais de saúde. As pacientes quando
apresentam alguma neoplasia maligna tendem a demonstrar ansiedades,
irritabilidades, alterações de humor e também podem manifestar episódios de
tristeza, depressão e raiva. O estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa
bibliográfica, servindo de base para a fundamentação deste trabalho. Foram
selecionados artigos que envolvessem a questão em estudo nas bases de dados
Scielo (Scientific Eletronic Library Online) e Lilacs (Literatura cientifica e técnica da
America Latina e Caribe). Observou-se com os estudos que a criança oncológica
requer um cuidado especial, visto que se encontra em uma fase de grandes
mudanças e adaptações. Ao lidar com uma doença de tal porte, a criança sofre um
grande impacto BIO-PSICO-SOCIAL. O apoio da família é fundamental no
transcorrer do tratamento. A equipe de enfermagem deve estar disposta a oferecer
um tratamento holístico, que envolva não somente à criança doente, mas a família
como um todo, com a finalidade de prestar um melhor atendimento, diminuindo
assim o medo e ansiedade gerada com o diagnóstico. Os resultados da pesquisa
demonstrou que é de extrema relevância a capacitação do enfermeiro para lidar com
as ações voltadas para reduzir os danos gerados pelo tratamento é de função
essencial da enfermagem, buscando assim, a realização de uma prática assistencial
de excelência.
Palavras chave: Assistência de enfermagem. Apoio familiar. Câncer infantil.
Criança. Neoplasia. Atendimento holístico.
Key words: nursing care. Family support. Childhood cancer. Child. Neoplasia.
Holistic care.
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HOSPITALAR
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Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da
empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a
perda ou redução da capacidade para o trabalho, permanente ou temporária. A
problemática do acidente de trabalho envolve inúmeras profissões, inclusive os
trabalhadores de enfermagem que se encontram inseridos em inúmeros riscos em
unidades hospitalares. Os profissionais de enfermagem realizam atividades que os
colocam muito próximos dos pacientes, manuseiam materiais biológicos, perfuro
cortantes, equipamentos e com isso eles ficam expostos aos acidentes de trabalho,
essa exposição pode lhe causar dano físico, social, mental entre outros. Esse estudo
tem como objetivo identificar os principais acidentes de trabalho ocorrido nos
profissionais de enfermagem em unidades hospitalares, assim como identificar os
fatores de riscos e as consequências geradas para o trabalhador. Trata-se de uma
pesquisa bibliográfica, exploratória. Os dados foram coletados de fevereiro a
dezembro de 2016, e utilizados 23 artigos que tinham aderência com o tema. Foram
utilizados as bases de dados Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Mediline,
LiLACS, para realização da pesquisa. Os resultados evidenciaram que a maioria dos
acidentes ocorridos com a equipe de enfermagem foram por risco biológico,
caracterizando uma maior frequência com o material perfuro- cortante devido ao
descarte inadequado de material e também o reencape de agulhas e o profissional
de enfermagem mais acometido foi o técnico de enfermagem por ter mais contato
físico com o paciente. Esses acidentes de trabalho trazem como repercussão
afastamento do trabalhador para tratamento físico, fisiológico e mental. Conclui-se
então que é necessário ampliar ações de promoção, prevenção e treinamentos
contínuos, mostrando os riscos em que estão expostos e suas consequências a fim
de reduzir casos tornando mínimos os riscos que possam originar esses acidentes
de trabalho.
Palavras-chave: Acidentes de Trabalho. Enfermagem. Hospitais. Riscos
Ocupacionais
Key words: Occupational Accidents. Nursing. Hospitals. Occupational risks

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA UTI NEONATAL
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A unidade de terapia intensiva neontal (UTIN) constitui ambiente terapêutico
apropriado para o tratamento do recém-nascido (RN) em estado grave. O objetivo
desse trabalho foi verificar o número de medicamentos administrados, identificar e
classificar farmacologicamente os medicamentos administrados pelas vias utilizadas.
Nesta pesquisa foi utilizada a pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória realiza
descrições precisas da situação e quer descobrir as relações existentes entre os
elementos componentes da mesma. A fragilidade do Rn e a crescente
implementação de procedimentos de alto risco e a baixa tolerância a erros de
medicação são algumas preocupações dos profissionais de enfermagem que atuam
na UTIN. A constante interação com os familiares dos recém-nascidos requer
capacitação de equipe de saúde para lhes oferecer suporte nesse momento de
fragilidade. Os demais enfermeiros são responsáveis pela implementação de
cuidado que valoriza o desenvolvimento físico, psíquico e social do Rn. O Período
neontal compreende os primeiros vinte e oito dias de vida do bebê. O recém-nascido
a termo é aquele cuja idade gestacional é de 37 a 42 semanas e o pré-termo todo
aquele que tem menos de 37 semanas. O Período de risco ao recém-nascido
envolve o crescimento e o desenvolvimento, desde o movimento da viabilidade até
28 dias após o período pré e pós- natal e são classificados de acordo com o peso no
nascimento, idade gestacional e problemas fisiopatologicamente predominantes. A
equipe de enfermagem da unidade de neonatologia deverá permanecer sob a
supervisão constante de uma enfermeira com treinamento específico em
neontologia. Todo pessoal auxiliar deve ser submetido a treinamento prévio e
mantido em atualização constante e fixo no setor, (assistente social, fonodiologo,
nutricionista, Psicólogo).
Palavras-chave: Recém-nascido. Unidade de terapia intensiva. Enfermagem.
Equipe.
Key Words: Newborn. Intensive care unit. Nursing. Team .
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Atualmente a assistência ao Recém-Nascido (RN) vem sofrendo mudanças e tem
passado por importantes transformações, o modelo tradicional do cuidado centrado
apenas no bebê doente cede espaço para um novo modelo com a presença dos
pais e inclusão da família. Ao abordar o cuidado em neonatologia, no ambiente de
uma Unidade de Terapia Intensiva (UTIN), pode-se perceber que este se fortalece
como uma das áreas da enfermagem em constante desenvolvimento, visando
conciliar o avanço tecnológico importante para a evolução do bebê com abordagens
que valorizem as inter-relações em seu cotidiano, de modo sistêmico. Muitas causas
levam o RN a precisar do atendimento de uma UTIN, não apenas os de risco, alguns
bebês necessitam da UTI para crescer e amadurecer pelo fato de terem nascidos
prematuramente e/ou baixo peso, após alcançarem esse amadurecimento esperado
podem ir para casa. Não é fácil criar possibilidades que permitam ampliar o foco do
cuidado, na busca de uma abordagem humanizada, ao mesmo tempo tradicional
para o núcleo criança e extensiva à família dentro da UTI Neonatal. Deste modo,
formulou-se as seguintes perguntas: como o enfermeiro deve humanizar a
assistência dada ao recém-nascido internado na Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal? e qual a importância da participação da família na assistência ao RecémNascido (RN)? É preciso por parte da enfermagem muito traquejo para lidar com as
novas situações e conflitos. O enfermeiro assume um leque de atribuições,
capacidades e responsabilidades que são essenciais para avaliar e entender com
segurança o RN e a sua família durante esse processo. A ênfase na família para
assistir o filho durante a internação na UTIN é uma tendência da neonatologia e
nesse contexto, os enfermeiros desempenham papel fundamental para programar
essa prática. Este estudo tem como objetivo analisar a assistência humanizada de
enfermagem ao recém-nascido internado na Unidade de Terapia Intensiva. Trata-se
de uma pesquisa exploratória, onde realizou-se as buscas nas bases de dados
Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS),
sendo utilizados os descritores: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, recémnascido, humanização, Neonato, Neonatologia. A assistência na UTIN deve se
pautar no cuidado singular, na integralidade e no respeito à vida. Constatou-se que
humanização dentro da UTIN é muito importante para o desenvolvimento do recémnascido prematuro ou de baixo peso exposto a situações estressantes.
Palavras-chave: Neonato. Grave. Humanização. Enfermagem. Neonatologia.
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A esquizofrenia é uma doença de caráter neurológico, que afeta o comportamento
do individuo transformando sua vida e a de todos ao seu redor. A esquizofrenia é
dividida em vários tidos: Paranoide, Catatônica, Refrataria, Residual, Herbifrenica,
Simples, Indiferenciada, Latente, entre outras. A etiologia ainda e um mistério para a
ciência, existem muitos estudos, mas nada concreto. O diagnostico ainda é clinico e
sintomatológico, sendo diagnosticado a partir das manifestações apresentadas pelo
paciente, que pode ser desde uma miragem, a surtos agressivos, ou um simples
transe no qual o paciente fica inerte. O Tratamento é feito com uma serie de
medicações ajustada a cada paciente. segundo a droga, a dose, e a troca de
medicação, depende do tipo de esquizofrenia, quantidades de surtos entre outros
aspectos. Muitas famílias ainda não sabem lidar com pacientes com esse tipo de
distúrbio, muitas vezes por vergonha, desinformação, desinteresse e medo; isso
torna, mais difícil à inserção desse paciente à sociedade. Nesse aspecto entra o
papel do enfermeiro como mediador de informações e de vinculo desse paciente
com a família e a sociedade, por outro lado também existem enfermeiros que tem
medo e preconceito de lidar com esse tipo de público. A sociedade tem que
desmistificar a imagem do paciente esquizofrênico de uma pessoa louca pois não é,
são apenas paciente com transtorno mental como em outras doenças tais como:
autismo, TOC, TAG entre outros que afeta sistema nervoso central, fazendo com
que esses pacientes tenham atitudes anormais, agressivas entre outras
sintomatologias que engloba os transtornos mentais. A metodologia utilizada foi a
revisão bibliográfica exploratória através de artigos publicados nos últimos dez anos.
Para complementar a pesquisa de revisão será realizada a busca ativa desses
pacientes e famílias para descobrir como foi o primeiro surto como reagiu essa
família, se teve ajuda profissional de uma equipe multidisciplinar entre outros
aspectos. Para tanto busca-se chegar a uma conclusão e traçar um programa para
atender e acolher melhor esse paciente lhe dando qualidade de vida e mostrando a
sua família que existe vida tanto pra eles quanto p ara o paciente pós-esquizofrenia.
Palavras-chave: Esquizofrenia. Tratamento. Neurologia. Enfermagem.
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Atualmente, apesar do grande número de Unidades de Terapia Intensiva e dos
diversos avanços tecnológicos que colaboram na longevidade humana, ainda se faz
necessário o transporte de pacientes em estado grave entre as unidades
hospitalares e sua correspondente sistematização assistencial, com objetivo de
transferência definitiva em busca de uma maior resolubilidade ou até mesmo para
realização de exames diagnósticos. O objetivo desse trabalho foi analisar a
importância da sistematização da assistência de enfermagem no transporte interhospitalar do paciente crítico, ao abordar as habilidades e competências do
enfermeiro envolvido na referida prestação assistencial de saúde. O transporte interhospitalar é essencial para a sociedade, uma vez que a demanda pela referida
locomoção decorre devido à ocorrência de graves situações. Nesta pesquisa de
cunho qualitativo, será adotado o método dedutivo de abordagem combinado com o
procedimento bibliográfico uma vez que, referenciais serão utilizados como
pressupostos teóricos. Enfatiza-se a importância da sistematização da assistência
de enfermagem ao lado da capacitação e qualificação dos enfermeiros, a fim de que
a prestação de saúde do paciente em estado crítico durante o transporte interhospitalar ocorra devida e eficientemente. Reconhece-se, portanto, a importância
científica e relevância social do presente estudo.

Palavras-chave: Sistematização. Transporte Inter-Hospitalar. Paciente Crítico.
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INCIDÊNCIA EPIDEMIOLOGICA DO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
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O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma complicação neurológica que provoca
uma anormalidade do sistema nervoso central (SNC) causado por uma alteração no
suprimento sanguíneo do cérebro, podendo ser divido em duas categorias:
Isquêmico, provocado por uma significativa oclusão sanguínea e Hemorrágico, onde
ocorre o extravasamento do sangue para o cérebro. Com o índice bastante elevado
pode ser agravado pelas mudanças no estilo de vida. Esse trabalho ira abordar o
AVE observando sua epidemiologia levando em conta aspectos como idade e sexo.
Segundo o Ministério da Saúde o governo federal prioriza o combate com foco na
prevenção, uma vez que 90% dos casos podem ser evitados. E, caso ocorra, o
paciente pode ser tratado, se chegar rápido a um hospital preparado para o
atendimento imediato. Esse estudo tem como objetivo analisar a incidência do AVE
de acordo com seus determinantes, descrever aspectos clínicos; discutir as
conseqüências; e discorrer as principais causas. Trata-se de estudo bibliográfico
descritivo de natureza quantitativa, sendo pesquisa exploratória realizada a partir de
revisão bibliográfica. A pesquisa foi realizada no período de fevereiro a novembro de
2016, composta pelo levantamento da literatura através da leitura exploratória em
sites e livros, seletiva do material, analítica, e leitura interpretativa. Foram
selecionados 20 artigos que abordavam o tema de forma direta acessando as
seguintes bases de dados: Google Acadêmico, DATASUS e livros. Os resultados
apontam 567.045 internamentos por AVE não especificados, com predominância na
região Sudeste (46,8%) seguido pelo Nordeste (23,95%) em todas as regiões a faixa
etária predominante foi a que se encontra entre 60-70 anos, a maior taxa de
mortalidade foi no Nordeste. Em Diamantina 51 indivíduos participaram de uma
pesquisa onde 51% eram do sexo feminino e 49% sexo masculino, o dimídio mais
afetado foi o esquerdo (49%), direito (43%), (8%) ambos dimídios, (53%) alterações
na fala. Nos fatores de risco observou-se que (94%) não eram adeptos a nenhuma
dieta e (90%) não praticavam atividade física, (78%) eram hipertensos e (33%)
tinham histórico de AVE na família. Embora grande parte dos indivíduos mesmo
apresentando déficits funcionais como hemiplegias não recebem tratamento
adequado.
Palavras - chave: Analise. Epidemiologia. Impacto Perfil. Seqüelas.
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EPIDEMIOLOGIA DA SÍFILIS GESTACIONAL NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS
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A sífilis é uma doença cuja contaminação ocorre por meio do contato com a bactéria
Treponema pallidum podendo ocorrer transmissão por meio do sexo, contato com
lesões infectadas, ou mesmo em sua forma vertical (contato da mãe com feto).
Desse modo, o assunto é apresentado como problema a ser investigado, por
apresentar um aumento contínuo na população mundial. Assim objetiva-se analisar
a escolaridade, a zona, a faixa etária, entre outras informações. Por se tratar de uma
doença que vem crescendo no município, o qual é o segundo com maior incidência
de Sífilis na Bahia. A metodologia utilizada para o estudo foi a pesquisa descritiva
documental com base nos dados da Superintendência de Vigilância e Proteção da
Saúde/BA (SUVISA/BA). Assim foram levantados os casos notificados de Sífilis
congênitas e Sífilis em gestantes registrados entre 2007 – 2016. O ano de 2016 será
acrescido de novos dados. Em Ilhéus foram notificados nesse período um total de
345 casos em gestantes e muitos detectados somente no 4° trimestre de gestão, ou
seja, diagnosticado de forma tardia. Os dados mostram que a faixa etária onde as
mulheres detectam Sífilis está situada entre 20 a 34 anos. Essa informação pode ser
explicada pelo fato de ser a idade reprodutiva da mulher, apesar dessa informação
ser entendida como a fase da vida em que a mulher tem maior cuidado com a
saúde. Apesar de existir o diagnostico e tratamento gratuito em postos de saúde, a
população se mantém desinformada sobre orientações sobre as formas de contágio
e tratamento. Essa bactéria é uma DSt (doença sexualmente transmissível) com
tratamento e cura mas falta de informação possibilita que a gestante infectada possa
transmitir sífilis à criança. Esta poderá nascer com os sintomas da doença
desenvolvendo lesões nos olhos, coração e cérebro. Apesar de algumas crianças
nasceram sem sintomas, à doença poderá manifestar mais tarde. Além dos riscos a
criança, existe ocorrências de aborto espontâneo, morte do feto e parto prematuro
nas gestantes infectadas. Alguns fatores podem negligenciar o tratamento, entre
estes, o medo da penicilina, que é o antibiótico de escolha, que provoca desconforto
a paciente por ser um tratamento prolongado a depender da fase da doença. Essa
por sua vez, geralmente é descoberta em fase tardia, onde a doença se manifesta
em tecidos e órgãos alvos, onde exijam durabilidades e resistência da bactéria.
Nesse contexto observa-se que é importante a assistência pré-natal de forma
correta como estratégia de prevenção e controle da sífilis gestacional.
Palavras-chave: Sífilis. Gestação. DST. Cuidados. Prevenção.
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DEPRESSÃO PÓS-PARTO: CUIDADOS DE ENFERMAGEM
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O período puerperal é uma fase de grande importância e que exige cuidados
especiais á mulher. É marcado pela experiência de gerar, parir, cuidar, e por várias
alterações físicas e emocionais. Está fase é uma fase que exige grande capacidade
de adaptação da mulher, e requer atenção e acompanhamento continuo da família e
dos profissionais de saúde. A depressão pós-parto é um quadro agudo e severo que
requer acompanhamento psicológico e psiquiátrico, acomete certa de 25% da
população brasileira, é um dos tipos de depressão que mais leva a morte por
suicídio ou genocídio, mas também a que mais engana os profissionais de saúde
pois a sua sintomatologia as vezes e quase imperceptível como insônia, medo,
recusa ao filho, pensamentos de suicídio, inapetência, alteração de humor. A
etiologia ainda e desconhecida porem sabe-se que alguns fatores podem contribuir
para a precipitação da DPP, como: baixa condições socioeconômica; não aceitação
da gravidez: maior números de gestações, de partos e de filhos vivos; menor tempo
de relacionamento com o companheiros; história de problemas obstétricos; maior
tempo para tocar no bebê após o nascimento; violência doméstica; pouco suporte
por parte do companheiro; sobrecarga de tarefas; e experiência conflituosa da
maternidade O diagnostico é feito pela equipe multidisciplinar de enfermeiros que
acompanha a parturiente nas consultas mensais, o psicólogo, psiquiatra e assistente
social da unidade de saúde através de conversas com a paciente, induzindo ela a
falar após detectar qualquer sinal de DPP. O tratamento é feito com medicação a
qual e avaliada pelo ginecologista, psicólogo e psiquiatra para que essa medicação
não interfira na produção de leite e amamentação consequentemente causando
algum dano residual a criança. O papel do enfermeiro e da família no tratamento e
indispensável, pois quando há um vinculo entre os três fica mas fácil levar essa
paciente ao estado de cura ou que amenize o máximo os sintomas trazendo ela ao
convívio social. Neste projeto foi utilizado a pesquisa exploratória através de artigos
publicados na área de ginecologia, psiquiatria e psicologia, focando sempre no papel
do enfermeiro perante a DPP, e fazer um levantamento do percentual de mulheres
que são acometidas com depressão pós-parto em Ilhéus e no Brasil.
Palavras-chave: Depressão pós-parto. Enfermeiro e DPP. Familia e DPP.
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Esta é uma pesquisa bibliográfica que tem como objetivo descrever e comparar as
informações e relatos a respeito da prevalência de pacientes com insuficiência renal
aguda, internados em Terapia Intensiva. Foram analisadas suas causas,
consequências, morbi-mortalidade e fatores de risco, através de leitura e análise de
livros e artigos, pesquisados em sites de fontes confiáveis. Foi definido como
insuficiência renal aguda, “a diminuição ou cessação da filtração glomerular”. Na
incidência da insuficiência renal aguda, os rins param de funcionar parcialmente ou
por completo. Independente das causas é potencialmente reversível. É uma das
complicações mais comuns nos hospitais e sua prevalência varia de acordo com a
gravidade do paciente. Nas unidades de terapia intensiva a taxa de morbi-morbidade
é elevada, em virtude da manipulação invasiva do paciente e além da quantidade de
fármacos nefrotóxicos utilizados para tratamento dos mesmos, que acabam
comprometendo a sua função renal. As principais causas de Insuficiência renal
aguda nas unidades de terapia intensiva são: baixo volume sanguíneo, diminuição
do debito cardíaco, lesão nos túbulos renais, reações aos contrastes, uso de antiinflamatórios não asteroides, de alguns antibióticos, idade, complicações
cardiovasculares, traumas, anemia, hipovolemia, desidratação, perda excessiva de
líquidos, choques, fármacos entre outros. Alguns fatores tem sido associados a
insuficiência renal aguda como: presença de oligúria, uremia, falência múltiplas dos
órgãos e septicemia. Através deste estudo foi possível observar que a taxa de
mortalidade dos pacientes em terapia intensiva que desenvolvem insuficiência renal
aguda é elevada, especialmente nos casos em que há necessidade de diálise
apesar das novas técnicas e avanços. Observou-se neste estudo a importância da
necessidade de avaliação da função renal constante, como forma de prevenção da
ocorrência da insuficiência renal aguda. Foi observado neste estudo, a prevalência
dos pacientes com insuficiência renal aguda e possíveis complicações que podem
ocorrer devido esta lesão.
Palavras chave: Drogas nefrotóxicas. Função renal. Insuficiência Renal Aguda.
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Os diversos tipos de trabalhos que são executados a céu aberto estão diretamente
relacionados à problemática da exposição à radiação ultravioleta, que é mais um
dentre os diversos riscos físicos os quais os trabalhadores da construção civil estão
expostos. A radiação ultravioleta é do tipo não ionizante, porém ainda assim
apresenta riscos à saúde por ser capaz de alterar e quebrar moléculas e ligações
químicas. A radiação UV não está presente somente na exposição direta à luz solar,
mas também na reflexão incidente em superfícies e na utilização de soldas, por isso,
medidas preventivas devem ser adotadas a todo momento. A radiação UV pode
trazer diversos riscos a integridade física das pessoas que forem submetidas à esta
radiação. Problemas como foto envelhecimento, queimaduras, alergias, insolação,
catarata, tumores e cânceres estão entre os diversos malefícios causados pela
exposição indevida a esta radiação. Este artigo teve como objetivo circunstancial,
analisar, descrever e discutir a exposição de alguns trabalhadores do setor da
construção civil à exposição de radiação UV na cidade de Ilhéus, no estado da
Bahia, quais as consequências dessa exposição e as medidas que são adotadas
como solução para essa exposição. Os dados obtidos foram adquiridos através de
observações feitas durante visitas a quatro canteiros de obras, em Ilhéus, onde
foram coletadas as características dos trabalhadores da construção civil, os
equipamentos de proteção individual fornecidos a estes trabalhadores e a frequência
de uso dos mesmos equipamentos. Os índices de incidência de radiação ultravioleta
na região de Ilhéus foram coletados no período de 16 a 20 de maio de 2016, através
do site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o qual fornece diversas
informações climatológicas, dentre elas o índice de radiação ultravioleta, através de
imagens de satélite. A indisponibilidade de equipamentos de proteção individual
adequados para este risco, como filtro de proteção solar, capacetes com mantas
traseiras, óculos escuro com proteção UV, calça e camisa de manga e a utilização
destes mesmos EPIs de forma inadequada ainda é evidente nos canteiros de obras
mesmo existindo normas regulamentadoras que assegurem e obriguem a adoção
destas medidas preventivas.
Palavras chaves: Construção Civil. Prevenção. Radiação Ultravioleta. Riscos
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A atividade da construção civil é uma das atividades mais antigas e passa
atualmente por grandes transformações, desde o projeto até a execução, com a
incorporação de novas tecnologias e equipamentos. Dentre as tecnologias que tem
mudado a construção civil, destaca-se a ergonomia, que parte da análise das
características do trabalhador para depois projetar o trabalho que ele consiga
executar, levando em consideração o zelo de sua saúde. Pode-se dizer ainda que a
ergonomia estuda a adaptação do posto de trabalho ao homem e não o contrário,
como acontece em muitos postos de trabalho. Os riscos ergonômicos são aqueles
decorrentes de esforços repetitivos, postura incorreta e ações com postura incorreta
que resultam em danos ou lesões ao trabalhador da construção civil. Esses fatores
podem afetar ainda a integridade física e/ou mental, proporcionando-lhe desconforto
ou doença. Para evitar que estes riscos comprometam as atividades e a saúde
desse trabalhador, é necessário um ajuste entre as condições de trabalho e o
homem. O presente trabalho teve como objetivo avaliar trabalhadores quanto aos
riscos ergonômicos no processo de acabamento em canteiros de obras na cidade de
Ilhéus/BA, bem como, identificar as atividades que os expunham aos riscos
ergonômicos, além de propor possíveis soluções aos riscos encontrados. Ao
analisar a ocorrência de riscos ergonômicos, observou-se que geralmente ocorre
uma adaptação do trabalhador às condições de trabalho diante do temor do
desemprego, o que gera um ambiente propício ao adoecimento do trabalhador. A
aceitação de ambientes ergonomicamente hostis em muitos casos afeta o
trabalhador, comprometendo, com o passar dos anos, os custos sociais e pessoais.
Sem dúvidas, outro ponto chave seria não impor um ritmo excessivo de produção,
tendo em mente que a ergonomia não é um gasto, mas sim um investimento que vai
trazer resultados com o tempo, pois traz diversas informações sobre como uma
atividade deve ser, desde a iluminação até procedimentos de levantamento,
transporte e descarga individual de materiais.
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Este artigo pretende mostrar a importância de movimentos que promovem uma
melhora na qualidade de vida da população. Os movimentos estudados são o
Movimento Cidades Saudáveis que tem como objetivos um produto social, a
qualidade de vida da população e pressupõe a existência de problemas concretos
de pessoas vivendo em um território. Representa uma nova forma de gestão
municipal, baseada na ação intersetorial e exige, ao mesmo tempo, um
protagonismo do Estado e a participação da sociedade civil como parceira na
consecução dos objetivos. No Brasil há 19 municípios envolvidos com a proposta,
mas somente 13 estão com projetos ativos. Os resultados dos esforços estão
começando a ser visualizados, trazendo novas perspectivas em termos de
desenvolvimento social e sustentado, bem como de melhoria das condições de
saúde e qualidade de vida. Este trabalho tem como objetivo contribuir para a
discussão a respeito da inclusão da sociedade no processo de intervenção urbana
transformando espaços da cidade em espaços dinâmicos, com formas de
convivência melhorando a qualidade de vida de toda a população. A proposta é
envolver os alunos da faculdade, sociedade civil e os cidadãos na construção do
espaço público em meio a um processo que fortalece a coesão do bairro com a
qualidade necessária para que, a partir dessa invenção primária, seja irradiado
progressivamente um processo de transformação e consolidação do habitat na área
escolhida. Utilizamos as propostas dos dois movimentos citados e propusemos um
exercício de reconstrução dos espaços públicos subutilizados, ociosos ou
deteriorados de uma determinada área do malhado, desde o cruzamento da Avenida
Itabuna com a Avenida Lindolfo Collor de Melo, até a praia do malhado. Trata-se de
uma prática de revitalização sócio-espacial que coloca em cheque o modelo dos
grandes projetos de renovação urbana - pensados abstratamente, que demandam
grandes investimentos nacionais, complexos processos burocráticos e se
concretizam a longo prazo - em favor de soluções que se concentram no coletivo
local, com o objetivo de conhecer e transformar as necessidades, expectativas e
dinâmicas da vida cotidiana. Um espaço construído não apenas "para" a
comunidade mas também "pela" comunidade. A comunidade em questão sinalizou
com a necessidade de fechamento do canal do malhado, tratamento adequado ao
esgoto na praia do malhado, espaços de lazer e melhoria no fluxo de carros e
pedestres. Os principais resultados encontrados sugerem certa ineficiência da ação
da administração pública municipal em aplicar os instrumentos urbanísticos fazendo
cumprir a fiscalização e legislação urbana pertinente.
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Saudáveis
Key words: Spaces of peace. Urban intervention. Healthy Cities movement.

FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES DA UTILIZAÇÃO DO TUBO DE PITOT

Joao Pedro Bittencourt Lavigne de Lemos1; Marcelo O’Donnel Krause2
1,FACULDADE

MADRE THAIS. AVENIDA ITABUNA, GABRIELA CENTER, 45650-000, ILHÉUS, BA

Nos estudos de escoamentos é fundamental determinar o módulo e a direção da
velocidade do fluido em alguns pontos da região estudada. Apesar de ser impossível
a obtenção da velocidade exata num ponto, pode-se determinar a velocidade média
numa pequena área ou volume com o auxílio de alguns instrumentos adequados.
Existem muitos métodos para a determinação da velocidade dos fluidos, entre eles
podemos listar: medir o tempo que uma partícula leva para percorrer uma distância
conhecida; medir a rotação de uma hélice introduzida no escoamento; medir a
variação da resistência elétrica pelo resfriamento de um condutor elétrico introduzido
no escoamento; identificar a diferença entre a pressão total e a estática, método
introduzido por Henri Pitot em 1732. O físico e engenheiro naval francês, Henri Pitot
nasceu na cidade de Aramom em 3 de maio de 1695 e faleceu em 27 de dezembro
de 1771; especialista em drenagens, foi responsável por muitas obras públicas na
área de hidráulica, inclusive a construção do aqueduto de Saint-Clément na cidade
francesa de Montpellier (1753-1786). Henri Pitot foi o responsável pela criação do
tubo de Pitot que é usado para medir a velocidade dos fluidos, sendo capaz de
medir a vazão de rios, através da pressão diferencial. O meio de transporte que
utiliza o aparelho tubo de Pitot para medir a sua velocidade, é o avião. Nos aviões o
tubo de Pitot geralmente é instalado de baixo das asas ou nas laterais do nariz.
Quando a aeronave está voando, o aparelho recebe a pressão estática e pressa
dinâmica ao mesmo tempo, a soma das duas pressões resulta na pressão total, com
isso no cockpit, o piloto irá receber a velocidade indicada que é a velocidade da
aeronave em condições padrão, ao nível do mar. A pitometria é um
recurso essencial para avaliação das condições de um sistema de abastecimento de
água. A análise é composta por diversos ensaios de campo que permitem identificar
deficiências, conhecer as condições operacionais e levantar informações para
embasar estudos e projetos. Na hidráulica o tubo de Pitot é um medidor de vazão
secundário, pois ele fornece a velocidade, e para o cálculo da vazão ainda será
computado o valor referente a área da circunferência por onde escoa o fluído. As
vantagens desse equipamento são: o baixo custo, não é necessário a utilização de
mão de obra especializada para a manutenção, não depende de alimentação
externa para o seu funcionamento, apresenta erro de +-0,75%. Há vários tipos de
aplicações do tubo de Pitot: o Simplex, o Prandtl e o Coller que é usado para
medição da vazão em tubulações por isto é o empregado nas Companhias de
saneamento do Brasil.
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Atividade física engloba aspectos que contribuem para o aumento de longevidade e
estilo de vida saudável, onde o indivíduo adquire mais energia e disposição em suas
atividades diárias. No qual compreende todo processo da musculatura esquelética.A
atividade física realizada de forma voluntária resulta em queima de calorias e pode
ser exercida em diversas situações como no ambiente de trabalho, atividades diárias
e até mesmo em momentos de lazer. A prática de atividade física regularmente é
importante, pois promove aspectos positivos a saúde, favorecendo benefícios num
estilo de vida saudável. O presente estudo tem como objetivo principal analisar o
nível de prática de atividade física dos professores de fisioterapia da Faculdade
Madre Thaís, com intuito específico de conscientizar os mesmo sobre a importância
de manter o corpo ativo para promover melhores condições físicas na sua prática
profissional. Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, no qual será utilizado o
questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), que tem a finalidade de avaliar
o nível de atividade física do indivíduo. Esse inquérito é composto por três grupos de
perguntas objetivas que avaliam se o entrevistado é muito ativo; ativo;
irregularmente ativo ou sedentário. Após a aplicação do questionário será realizado
a análise estatística dos dados que será mostrado em forma de tabelas. Participarão
deste estudo professores do curso de Fisioterapia da Faculdade Madre Thaís com
idade entre 25 a 60 anos, de ambos os sexos, que possuam graduação em
Fisioterapia. A pesquisa visa investigar a quantidade de professores que praticam
atividade física, e qual o nível desta atividade física, visto que a atuação do
profissional de fisioterapia exige resistência, força e principalmente condicionamento
físico para tratar e reabilitar seus pacientes. Almeja encontrar como resultado um
corpo docente ativo.
Palavras-chave: Condicionamento físico. Profissionais. Fisioterapia.
Key words: Physical conditioning. Professionals. Physiotherapy.
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Santos3; Lidiane Freire Cruz4; Lucas Araújo de Souza5; Nely Santos de Santana
Chaves6; Sarah Silveira Santos Simões7; Uallace Argolo Nascimento8;
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A Vertigem Postural Paroxística Benigna (VPPB) é o deslocamento de otocônias do
utrículo para os canais semi-circulares, localizados no ouvido interno, acometendo
principalmente mulheres. Esta resulta de contusões cranianas, estresse, ansiedade,
alterações metabólicas ou mesmo de forma idiopática. As queixas mais comuns são
vertigem e náuseas aos movimentos cervicais, principalmente por flexão e extensão.
Alguns casos desenvolvem cinesiofobia (medo do movimento) cervical, favorecendo
a diminuição da amplitude de movimento (ADM). Para tanto, a Goniometria é uma
técnica que busca mensurar a ADM, através do goniômetro, e em se tratando dos
movimentos cervicais, os valores normais estabelecidos são: flexão (0-65º) e
extensão (0-50°). O objetivo desta pesquisa foi apresentar o perfil da ADM cervical
em indivíduos com cinesiofobia cervical por VPPB. Desenvolveu-se um estudo
transversal, original, pela prática do Teste Goniometria Cervical (TGC) de flexão e
extensão em vestibulopatas do tipo VPPB, assistidos na Clínica Audioclin, localizada
na Rua Sá Oliveira, 18, centro, município de Ilhéus/BA. Assim, 18 mulheres
submeteram-se à Videonistagmoscopia pelo Fisioterapeuta da instituição, e 16
apresentaram VPPB. Destas, 14 relataram cinesiofobia cervical, e foram
encaminhadas para o TGC de flexão e extensão. Os critérios de inclusão
envolveram mulheres de qualquer idade com VPPB, associada à cinesiofobia
cervical e que concordaram em participar por termo de consentimento. Foram
excluídos, homens, ou mulheres com VPPB sem queixa de cinesiofobia cervical e
com alteração estrutural osteoarticular cervical. Os resultados, conforme,
paciente(ADM para Flexão/Extensão), foram: A(42º/42º); B(60º/42º); C(48º/48º); D(32º/52º); E(44º/54º);
F(52º/52º); G(50º/48º); H(46º/26º); I(52º/52º); J(42º/20º); K(52º/50º); L(38º/52º); M(30º/28º); N(44º/58º).
Conclui-se que 100% da amostra teve ADM cervical reduzida para flexão e 50%
para extensão. Por fim, notou-se que a VPPB quando provoca cinesiofobia cervical
pode causar a diminuição da ADM.
Palavras-chave: Cinesiofobia; Goniometria; Vertigem Postural Paroxística Benigna.
Key Words: Kinesiophobia; Goniometry; Benign Paroxysmal Positional Vertigo.
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A flexibilidade é conceituada como a capacidade de realizar movimentos articulares
com apropriada amplitude, estando vinculada à ação de fatores internos e externos.
Os benefícios desta consistem no aumento da qualidade e quantidade de
movimentos, na melhora da postura, do equilíbrio corporal, da funcionalidade
cardiopulmonar, na promoção de bem-estar e na diminuição dos riscos de lesões. O
Banco de Wells e Dilon está entre os instrumentos mais utilizados para o teste de
flexibilidade. Este mensura em centímetros a capacidade de flexibilidade da parte
posterior do corpo humano. O banco apresenta 03cm de altura, 40cm de largura e
64.5cm de comprimento. Na parte superior existe uma régua padrão onde ultrapassa
15cm a superfície dos pés. Os resultados obtidos são interpretados conforme faixa
etária e classificados como fraco, regular, médio, bom ou excelente. Este estudo
teve como objetivo apresentar a capacidade funcional da flexibilidade em
colaboradores de serviços gerais da FMT. Para tanto foi realizado, um estudo
transversal, com método de pesquisa quantitativo, original, em uma amostra de 08
funcionários, 04 homens: A e B (42 anos); C (50 anos); D (52 anos), e 04 mulheres:
E (25 anos); F e G (42 anos); H (47 anos), analisados conforme a tabela padrão
para interpretação de resultados. Estes se submeteram ao teste de flexibilidade por
meio do instrumento Banco de Wells e Dilon no ginásio de Fisioterapia da FMT. Os
critérios de inclusão consistiram na aceitação da pesquisa, por meio do termo de
consentimento livre e esclarecido. Já os critérios de exclusão basearam na presença
de complicações traumato-ortopédicas. Os resultados apresentados foram A (<0cm
= Fraco); B (17cm = Fraco); C (08cm = Fraco); D (10cm = Fraco); E (6,5cm = Fraco);
F (7cm= Fraco); G (<0cm = Fraco); H (15cm = Fraco). Portanto, pode-se concluir
que 100% da amostra apresentou um padrão fraco de flexibilidade posterior,
precisando ser assistidos por orientação fisioterapêutica, no que concerne a prática
de auto-alongamentos, a fim de melhorar sua capacidade funcional para realização
de movimentos articulares, vindo a dispor de seus benefícios.
Palavras-chave: Banco de Wells e Dilon. Dor. Flexibilidade.
Key Words: Bench of Wells and Dilon. Pain. Flexibility.
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A postura é a posição em que corpo se encontra e para sua manutenção se faz
necessário o consumo energético, a fim de sustentar diversas estruturas. Todavia,
diversos fatores podem contribuir para sua alteração, provocando desvios posturais,
comprometendo seu alinhamento e desencadeando alguns sinais e sintomas. Sabese que a coluna vertebral possui curvaturas naturais, cifoses e lordoses, e podem
sofrer aumento ou diminuição além do seu limite fisiológico. A hiperlordose
(curvatura aumentada) lombar, por exemplo, resulta do enfraquecimento muscular
abdominal e/ou dos isquiostibiais, mediante à alguns fatores, podendo causar dores
e desconfortos cotidianos. O objetivo deste estudo foi apresentar a prevalência de
hiperlordose lombar em participantes do evento Dia da Responsabilidade Social. E
para tanto, foi realizado uma pesquisa original do tipo transversal. O método
utilizado foi a avaliação postural, com instrumento simetrógrafo, em uma amostra
aleatória simples de 25 pacientes, 18 mulheres e 07 homens, realizada no ginásio
de Fisioterapia da FMT. Foram incluídos pacientes que concordaram em participar
da pesquisa por termo de consentimento livre e esclarecido, de ambos os sexos. Os
critérios de exclusão envolveram a não adesão de crianças e indivíduos cirurgiados
entre setembro de 2015 a agosto de 2016. Os resultados obtidos revelaram que das
mulheres, 11 casos (61,11%) apresentaram hiperlordose lombar e dos homens, 04
casos (57,14%). Desta maneira, da amostra total, 15 casos (60%) tiveram
diagnóstico positivo de desvio postural para hiperlordose lombar. Esses dados
ressaltam a necessidade de desenvolver programas preventivos, por meio de
medidas terapêuticas adequadas, prevenindo o surgimento da alteração postural e
restabelecendo o padrão normal dos indivíduos que já apresentam assimetrias
posturais.
Palavras-chave: Coluna Vertebral. Hiperlordose Lombar. Postura.
Key words: Spine. Concavity Back. Posture.

PERFIL PROPRIOCEPTIVO POSTURAL EM FUNCIONÁRIOS DO SETOR
SECRETARIA ACADÊMICA DA FACULDADE MADRE THAÍS
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Propriocepção é a capacidade em reconhecer a localização espacial do corpo, sua
posição e orientação. Resulta das ações musculares, informações táteis e do
sistema vestibular, favorecendo a sustentação do corpo e protegendo as
articulações. A Disfunção Proprioceptiva Postural (DPP) é a alteração na capacidade
de percepção corporal, na qual o indivíduo pensa estar em uma posição estando em
outra. Isso decorre dos constantes posicionamentos errados, que alteram as funções
cerebrais para o reconhecimento postural. As queixas mais comuns são: dor
muscular, perda de equilíbrio, insuficiência de convergência ocular, desvios
posturais e alteração do tônus e do apoio plantar. Sintomas neuropsicológicos
também podem surgir, como: agorafobia, depressão, desorientação, dislexia e falta
de concentração. Esta pesquisa, do tipo original transversal, teve por objetivo,
apresentar o perfil proprioceptivo postural em funcionários do setor secretaria
acadêmica da FMT. O método empregado consistiu na prática do Teste de
Localização Espacial Por Membros Inferiores (MMII), relatada através das mãos a
sensação da posição podal, na amostra de 08 mulheres (A;B;C;D;E;F;G;H). Foram
incluídas na pesquisa colaboradoras do setor em vigor no período da coleta de
dados, e que concordaram em participar por termo de consentimento. E excluídos
casos que houvesse amputações em membros. Os resultados, conforme,
colaborador/postura relatada, foram: A e B (desvio medial bipodal); C e D
(alinhamento podal esquerdo e desvio medial podal direito); E (alinhamento podal
direito e desvio medial podal esquerdo); F (desvio medial podal direito e desvio
lateral podal esquerdo); G e H (alinhamento bipodal). Concluiu-se que 75% da
amostra apresentaram DPP, sendo que 03 casos tiveram alteração bilateral e 03
unilateral. Por fim, sugere-se assistência fisioterapêutica, através da reprogramação
neuroproprioceptiva, com intuito de eliminar queixas ou preveni-las, bem como
análise ergonômica ocupacional para corrigir estímulos potencializadores da
disfunção.
Palavras-chave: Disfunção; Postura. Propriocepção.
Key Words: Dysfunction. Posture. Proprioception.

PREVALÊNCIA DE LATERALIDADE CRUZADA OLHO-MÃO:
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A Lateralidade é o uso preferencial de um dos lados do corpo, classificada pela
proporção de dominâncias (ocular, manual, auditiva e podal) e estabelecida pela
influência de fatores intrínsecos e extrínsecos. Quando estas se encontram no
mesmo lado, classifica-se Lateralidade Homogênea (LH), e quando não,
Lateralidade Cruzada (LC), sendo mais sintomática na assimetria olho-mão. As
queixas mais comuns são: dificuldade na leitura e escrita1; leitura lenta2; déficit de
atenção3; hiperatividade4; falta de organização e pontualidade5; dificuldade de
compreensão6; em reconhecer números7, para cálculos8; desmotivação9; confusão
entre direita ou esquerda10; melhor compreensão pelas explicações verbais11;
preferência por cálculo mental12; disgrafia, dislexia13; escrever palavras invertidas14;
incapacidade de se concentrar em tarefas15; comportamento temperamental16. O
objetivo do estudo foi apresentar a prevalência de Lateralidade Cruzada Olho-Mão
(LCOM) e seu impacto na aprendizagem e desenvolvimento. Sendo este do tipo
transversal, realizado no ambulatório de Fisioterapia do Hospital de Olhos Elclin,
localizado na praça coronel pessoa, nº 89, centro, Ilhéus, BA, envolvendo 44
pacientes (27 mulheres e 17 homens), com suspeita de LCOM. Testes de
dominância ocular e manual foram executados e um questionário foi aplicado
apenas para indivíduos com diagnóstico positivo, para verificar o impacto na
aprendizagem e desenvolvimento. Foram incluídos pacientes que concordaram com
o termo de consentimento, de qualquer sexo e idade, encaminhados por médicos
oftalmologistas. Os critérios de exclusão basearam-se na presença de alterações
cognitivas ou crianças não colaborativas. Os resultados obtidos demonstraram que
48% das mulheres apresentaram LCOM, enquanto 52% LH. Já os homens, 35%
tiveram LCOM, e 65% LH. Entre as mulheres, as principais queixas foram ( queixa/nº
de casos): 04;11/10; 1;3;15/08. Dos homens 11/04; 02;12;15/03; 01;03;06;07;08;16/02. Conclui-se
que a proporção de LH (56%) foi maior do que LCOM (44%) e a taxa de LCOM entre
as mulheres foi mais prevalente, entretanto, havendo concordância em ambos os
sexos na maior queixa referida (11).
Palavras-chave: Aprendizado. Desenvolvimento. Lateralidade.
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Postura é um termo geral, é definida como uma posição ou atitude do corpo, o
arranjo relativo das partes corporais para uma execução, ou uma maneira própria de
sustentação. Os hábitos posturais inadequados executados durante toda a vida,
como o sedentarismo que vem sofrendo um aumento pela evolução do mundo
moderno, associada ao uso assimétrico do corpo humano durante as atividades
funcionais estão fazendo com que se desenvolva, com o passar do tempo, um
desequilíbrio do sistema neuromuscular e consequentemente gerando alterações
posturais. A pesquisa de campo teve como objetivo avaliar a postura das pessoas
de ambos os gêneros, que visitaram e participaram do Projeto Responsabilidade
Social, que aconteceu no Ginásio de Fisioterapia da Faculdade Madre Thaís. O
método utilizado para este estudo foi uma ficha de anamnese com ênfase na
avaliação postural, bem com o nível da dor, através da Escala Visual Analógica da
Dor (EVA), na forma descritiva de caráter quantitativo e qualitativo realizada
essencialmente pela observação, palpação e com instrumentos utilizados no campo
da reabilitação a fim de analisar disfunções posturais do esqueleto axial e
apendicular, envolvendo um total de 25 indivíduos sendo que 18 mulheres e 7
homens, onde os indivíduos foram informados sobre os objetivos e procedimentos
da pesquisa e convidado a participar da mesma. Os resultados obtidos demostraram
um índice de alterações posturais nos participantes analisados os quais revelaram
que todos os voluntários apresentaram pelo menos algum tipo de alteração postural
bem como o nível de quadro álgico em um segmento do corpo. As médias das
variáveis do sexo feminino de acordo com a idade (35,6 anos); massa corporal
(69,46 kg); perimetria abdominal (92,15); estatura (1,66); nível de dor (7,0); clavícula
elevada esquerda (6,0) clavícula elevada direita (1,0) coluna cervical retificada (8,0);
hiperlordose (3,0); coluna torácica retificada (8,0); hipercifose (4,0); coluna lombar
retificada (1,0) hiperlordose (11,0); EIAS mais baixa direita (7,0) EIAS mais baixa
esquerda (3,0) pé cavo (4,0) pé varo (1,0). Visto que, o sexo masculino apresentou
uma média de idade (40,42 anos); massa corporal (80.50 kg); perimetria abdominal
(95,10); estatura (1,76); nível de dor (5,0); clavícula elevada esquerda (5,0) clavícula
elevada direita (2,0) coluna cervical retificada (4,0); coluna torácica retificada (3,0);
hipercifose (1,0); coluna lombar retificada (1,0) hiperlordose (4,0); EIAS mais baixa
direita (4,0) pé cavo (1,0) pé plano (1,0). As alterações mais observadas entre
ambos os sexos com mais evidências foi no gênero feminino. Conclusão: Neste
estudo observou-se uma elevada frequência de alterações posturais em indivíduos
do gênero feminino, com maior ocorrência de sintomatologia dolorosa na amostra.
Esses dados ressaltam a necessidade de desenvolver programas preventivos e
medidas terapêuticas adequadas, prevenindo o surgimento das alterações posturais,
restabelecendo o padrão postural nos indivíduos que já apresentam assimetrias
posturais.
Palavras – Chave: Avaliação; coluna vertebral; postura.
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O pé humano é considerado uma das estruturas biomecânicas do corpo humano
com maior complexidade, e a única que atua em parceria com uma superfície
externa. Este, graças as suas características, proporciona ao corpo humano uma
base estável que confere de forma eficiente não só o suporte e equilíbrio numa fase
de apoio, como também uma estabilidade adequada durante o processo de marcha
No dia da Responsabilidade Social que foi promovido pela Faculdade Madre Thais,
foi realizado avaliação da pressão plantar em participantes de ambos os sexos. O
estudo foi de caráter observacional que avaliou os pontos de pressão plantar em
indivíduos na postura ereta, utilizando como instrumento de avaliação o
Baropodômetro. Os dados foram coletados no ginásio de fisioterapia da Faculdade
Madre Thais, onde os próprios estudantes, supervisionado pelo seu orientador
fizeram a avaliação, coleta de dados. Todos os protocolos foram seguidos de
maneira adequada, iniciando um questionário contendo nome do paciente, idade,
peso e altura e o possível tipo de pé (normal, cavo ou plano), e em seguida esses
dados foram armazenados no programa de análise do Baropodômetro, e logo após
o paciente ficava sobre a plataforma em posição ortostática, em apoio bipodal, com
os braços ao longo corpo, o mais imóvel possível, olhos adiante em um ponto fixo na
altura da cabeça. Após isso respeitou-se o tempo necessário de 10 segundos para a
calibração do aparelho, e logo em seguida foram coletados os dados pelo aparelho
com o tempo de 60 segundos. Os participantes foram de ambos os sexos com idade
de 17 a 65 anos e que no momento da análise não apresentassem dor e nenhum
déficit nos sistemas cognitivos, motor e vestibular. O objetivo do estudo foi verificar a
pressão plantar em participantes da Responsabilidade Social realizado na
Faculdade Madre Thaís em Ilhéus, bem como, descreve as regiões que foram
apresentaram uma maior pressão. Os referidos dados tiveram como resultados que
o retropé é o local com maior descarga de peso em ambos os sexos, apresentando
100% de pressão no sexo masculino e 88% no sexo feminino.
Palavras–Chaves: Pressão plantar; Responsabilidade Social.
Key - words: Pressure plant; Social responsibility.
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