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APRESENTAÇÃO 

 

O I Encontro Científico da UNILAGO é um evento científico destinado aos 

acadêmicos, professores, profissionais e pesquisadores e áreas afins, em sua primeira 

edição.  

O evento tem como objetivo proporcionar aos participantes um espaço para que sejam 

apresentadas e discutidas as pesquisas científicas realizadas ou em andamento, 

fomentando, assim, o espírito científico. 

Além do estímulo e intercâmbio de pesquisas, a realização do evento proporcionará 

que as pesquisas já realizadas ou em andamento pelos acadêmicos, professores, 

profissionais e áreas afins tornem-se públicas e sejam disponibilizados para um maior 

número de interessados. 

Durante o Encontro, os participantes têm a oportunidade de apresentar suas pesquisas 

em sessões de comunicações ou painéis. 

Agradecemos a presença e desejamos um bom evento a todos. 

 

A COMISSÃO ORGANIZADORA  
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UNILAGO – UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS 

Mantenedora da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR 

 
 
 
 
Diretora Geral: Prof.ª Maria Lúcia Antique Gabriel 
 
Diretor Acadêmico: Profº Edmo Gabriel 
 
 
 
 
Coordenadores dos grupos de trabalho do evento: 

Curso de Administração - Profª. Márcia Roberta de Carvalho Pelegrini 

Curso de Comunicação Social - Prof. Alexandre Costa 

Curso de Direito - Prof. Daniela Galvão de Araujo 

Curso de Educação Física - Profª. Ednei Sanches 

Curso de Fisioterapia - Profª. Fernando Tavares 

Curso de Pedagogia - Prof. Rosana de Castro Ambrósio 

Curso de Psicologia - Profª. Sandra Regina Chalela Ayub 

Curso de Serviço Social - Profª. Mariza de Nadai  

Curso de Turismo - Prof. Cesar Augusto Vollet  

Curso de Letras – Adriana Costa Teles 

Curso de Secretariado Executivo – Kethy Cristiana do Rosário Squecola 

Curso de Engenharia de Alimentos – Patricia de Carvalho Damy Benedetti 

Curso de Farmácia – Andréia Borges Scriboni 

 
 

 
 



 

 4 

Sessões de comunicações  
 

 
 
 

  DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2009 (Sábado) 
DAS 9 AS 10 HORAS 

 
 
 

RESUMOS - PEDAGOGIA 
 

 
1) ESPAÇO FÍSICO: UMA FORMA SILENCIOSA DE EDUCAR 
 
OLIVEIRA, Juliana Maria de.  
Acadêmica do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
 
Resumo 
A presente pesquisa baseia-se na relação existente entre o ambiente físico destinado à Educação Infantil 
e a possibilidade deste em oferecer diferentes tipos de interações, entre criança/criança, criança/meio e 
crianças/adultos numa relação de aprendizagem. A investigação versa sobre a influência da organização 
do espaço físico nos comportamentos e aprendizagens das crianças na Educação Infantil, centrando a 
análise nas salas de aula e demais dependências das unidades escolares destinadas a faixa etária de 0 
a 5 anos. objetivos de ampliar os diferentes olhares sobre o espaço destinado à Educação Infantil. - levar 
os educadores a compreenderem o espaço físico como um espaço educativo. Tudo centrado no 
pressuposto abordado pelos Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para instituições de Educação Infantil 
que versa sobre a utilização do espaço como uma forma silenciosa de educar. Nas observações 
realizadas em uma escola de Educação Infantil de São José do Rio Preto, observou-se que o espaço era 
apenas utilizado como facilitador das atividades propostas pelo professor. Percebe-se a não valorização 
dos ambientes como instrumentos concretos de aprendizagem. 
 
Palavras-chave: educação, ambiente físico, crianças. 
 
 
2) EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
 
SANTOS, Simone Alves dos 
Acadêmica do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
 
MILITÃO, Andréia Nunes. 
Docente do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo 
A presente pesquisa investiga como está sendo realizado o trabalho pedagógico sobre as relações 
étnico-raciais nas instituições de Educação Infantil de São José do Rio Preto, tendo como referência a Lei 
10.639/03 que altera a Lei 9394/96 estabelecendo as diretrizes e base da educação nacional, para incluir 
no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática ‘História e cultura afro-brasileira’. 
Tendo como referência a legislação vigente sobre a temática das relações étnico-raciais, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, o Referencial Curricular Nacional 
dentre outros, esta pesquisa busca investigar como os professores que atuam na Educação Infantil 
abordam e cumprem as determinações previstas em suas práticas cotidianas em sala de aula. Analisar a 
aplicação da legislação (Lei 10.639/03 e 11.645/08) nas escolas públicas de Educação Infantil de São 
José do Rio Preto: analisar os materiais pedagógicos que tratam da temática, sobretudo livros, filmes, 
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imagens, músicas, brinquedos; A investigação analisará a aplicação da legislação vigente sobre a 
temática étnico-racial na Educação Infantil, pois sendo esta a primeira etapa da Educação Básica é 
essencial que o profissional que atua nesta modalidade ensino tenha conhecimento tanto da legislação 
bem como de materiais pedagógicos que tratam da questão. Para tanto, realizaremos entrevistas com os 
professores, bem como a observação dos espaços escolares, pois as relações que são travadas no 
espaço escolar dizem acerca da construção das relações étnico-raciais. A pesquisa encontra-se em fase 
inicial, sendo que o primeiro momento foi realizado o levantamento bibliográfico sobre a temática, bem 
como a pesquisa bibliográfica. Foi realizada parte da pesquisa documenta com a análise das leis que 
tratam da introdução da temática racial no currículo escola, tais como a Lei 10.639/03 e Lei 11.645/08 
bem como a análise da LDB/1996. 
 
Palavras-chave: Educação, Escolas. 

 

 

3) PEDAGOGIA E TEATRO DO OPRIMIDO 
 
SEMER, Sandra 
Acadêmica do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
 
FRAGA, Denise 
Docente do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
 
Resumo: 
O presente projeto, intitulado “A Pedagogia e o Teatro do Oprimido”, tem como foco o estudo das obras 
Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire (1922-1997), e Teatro do oprimido e outras poéticas políticas, do 
teatrólogo brasileiro Augusto Boal (1931). Por fim, a Pedagogia e o Teatro do Oprimido podem ser um 
instrumento sócio-educativo, político e cultural para todos aqueles que vivem a margem da sociedade, 
sem meios de expressar suas opressões, pois ambos propõem a criação de um espaço para discussão 
da realidade social,  favorecendo a participação popular. O projeto justifica-se tanto pela contribuição a 
ser fornecida ao campo dos estudos pedagógicos, pela coerência teórica do trabalho (i), quanto pelo 
desenvolvimento de uma atividade que enriquecerá a formação acadêmica da discente envolvida (ii), pois 
a aluna irá aprofundar-se no estudo de obras significativas do contexto educativo, pelo fato de Paulo 
Freire ser um dos expoentes máximos da educação brasileira, e de obras que a ele fazem referência, 
como a produção de Augusto Boal, o “Teatro do Oprimido”.  

 
Palavras – chave: Pedagogia, Teatro, Oprimido. 
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Sessões de comunicações  
 

 
 
 

  DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2009 (Sábado) 
DAS10 ÀS 11 HORAS 

 
 
 

RESUMOS - FISIOTERAPIA 
 
 
01) INSTILAÇÃO DE SORO FISIOLOGICO ANTES DA ASPIRAÇÃO: EXISTE 
BENEFÍCIO? 
 
MENDONÇA, Diainy Castro 
FRATANTONIO, Gleice Garcia 
Acadêmicos do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
 
MACHADO, Carla Silva 
Docente do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
 
Resumo: 
A aspiração traqueal pode ser necessária para remover as secreções da via aérea superior, sendo um 
procedimento invasivo amplamente utilizado em pacientes de unidade de terapia intensiva, sob 
ventilação mecânica ou não, ou em pacientes de leito hospitalar que não conseguem expelir 
voluntariamente as secreções pulmonares.1 A fisioterapia respiratória, com o objetivo de remover 
secreções traqueobrônquicas e orofaríngeas, faz uso deste procedimento, favorecendo a melhora na 
permeabilidade das vias aéreas e, com isso, melhorando a ventilação pulmonar. Associado, à técnica de 
aspiração traqueobrônquica, foi adotado, na rotina hospitalar, o uso de instilação de solução salina estéril 
(soro fisiológico) no tubo traqueal, com o objetivo de fluidificar e mobilizar as secreções pulmonares. No 
entanto, duvida-se que esta conduta tenha mérito terapêutico, além de estimular a tosse. 2 Alguns 
estudos apontam que o soro fisiológico instilado não alcança as vias aéreas mais periféricas. 1  Uma 
revisão da fisiologia respiratória, revela uma falha na noção de que o soro fisiológico afeta a composição 
do muco nas vias aéreas. Não há dados que provem que o soro fisiológico e o muco se misturem nas 
vias aéreas, desta forma coloca em dúvida o benefício esperado com esta prática.3 As dúvidas sobre os 
benefícios da instilação de soro fisiológico antes da aspiração têm sido tema de trabalhos de pesquisa. 
No entanto, os resultados apresentam-se inconclusivos. A prática da instilação de soro fisiológico antes 
da aspiração é adotada no meio hospitalar. No entanto, existem dúvidas quanto aos benefícios ou à 
necessidade, desta prática. Assim sendo, propomos uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, com o 
objetivo de identificar os efeitos da instilação de soro fisiológico antes da aspiração traqueobrônquica. 
Será realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória, visando esclarecer as dúvidas, sobre os 
benefícios da prática da instilação de soro fisiológico no tubo traqueal antes da aspiração 
traqueobrônquica. 
 
Palavras-chave: Soro, Aspiração, Benefícios. 
 
 
2) EFEITOS DA GINÁSTICA LABORAL NA QUALIDADE DE VIDA DE 
TRABALHADORES DO SETOR DE COSTURA 
 
ZEZI, Bianca 
CIRILLO, Samara Chalni 
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Acadêmicos do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
 
ALMEIDA, Ana Flávia Naoum 
Docente do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
 
Resumo: 
No Brasil, a Ginástica Laboral (GL) iniciou-se na década de 70, porém somente em 1980 tornou-se mais 
difundida devido ao aparecimento das lesões de esforço repetitivo (LER) e distúrbios osteomusculares 
relacionados ao trabalho (LER/DORT), pois foi nessa época que houve o reconhecimento oficial da então 
chamada doença dos digitadores. LER/DORT é definido como qualquer distúrbio que seguramente esteja 
relacionado ao trabalho, independentemente do segmento afetado, sendo que a etiologia deste conjunto 
de afecções é complexa e abrange vários fatores, tais como, físicos, psicológicos, sociais, biomecânicos 
e de posto/organização do trabalho. As causas mais comuns são trabalho repetitivo, força excessiva, 
compressão mecânica, postura inadequada e ausência de pausas durante o trabalho que, 
consequentemente, interfere diretamente no desempenho e no bem-estar do funcionário e na 
produtividade da empresa. Por essas razões a GL é um programa de grande importância, pois atua como 
uma forma de promoção da saúde do trabalhador e prevenção contra os problemas causados pelas 
LER/DORT. A GL proporciona benefícios tanto para a empresa quanto para o trabalhador. A promoção 
da saúde, a correção dos vícios posturais, a melhora da condição física geral, prevenção de lesões, 
amenização da fadiga muscular e emocional, aumento do ânimo e disposição para o trabalho são os 
principais benefícios proporcionados ao trabalhador. Contribuindo na prevenção e na redução das 
doenças ocupacionais, a GL visa a promoção da saúde e a melhora das condições de trabalho, além de 
melhorar o relacionamento interpessoal, de reduzir os acidentes de trabalho, diminuir o absenteísmo e, 
consequentemente, de aumentar a produtividade, gerando maior retorno financeiro para a empresa. 
 
Palavras-chave: Ginástica laboral. Qualidade. Trabalhadores. 
 
 
3) INCIDENCIA DE LESOES OCUPACIONAIS EM TRABALHADORES DE 
ESCRITORIO 
 
MELO, Selene Santos de. 
Acadêmicos do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
 
ALMEIDA, Ana Flávia Naoum 
Docente do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
 
Resumo: 
Os trabalhadores de escritório permanecem a maior parte do tempo na postura sentada. O simples fato 
do indivíduo passar da postura em  pé para a sentada aumenta  em cerca de 35% a pressão interna dos 
discos intervertebrais e alonga as estruturas posteriores da coluna. Permanecer nesta posição por um 
tempo prolongado pode predispor o indivíduo a maiores índices de desconforto geral, tais como dor, 
sensação de peso e formigamento em diferentes partes do corpo. Esta postura em tempo prolongado, 
além dos problemas lombares, tende a reduzir a circulação de retorno dos membros inferiores, gerando 
edema nos pés e tornozelos e, também pode provocar desconfortos na região do pescoço e membros 
superiores, principalmente quando são executados movimentos de repetições ou associados ao uso da 
força. No entanto, devemos considerar que fatores individuais, das condições de trabalho e da atividade 
realizada, irão influenciar os efeitos dessa postura sobre o corpo. Considerando que trabalhadores de 
escritórios estão sujeitos a adquirir LER/DORT durante a execução de tarefas na posição sentada, o 
presente estudo tem o objetivo de  descrever e analisar a ocorrência dos sintomas osteomusculares, 
caracterizar as regiões anatômicas mais acometidas; avaliar a qualidade de vida dos trabalhadores.  
 
Palavras-chave: Lesões. Trabalhadores. 
 
 
4) BENEFÍCIOS DA DRENAGEM LINFÁTICA NO LINFEDEMA 
 
GURATI, Roberta Lúcia 
Acadêmica do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
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MENDES, Alessandra Beatriz Balbuino 
Docente do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
 
Resumo: 
O linfedema vem afetando milhões de pessoas em todo o mundo. É uma doença crônica, caracterizada 
pelo acúmulo de líquidos e proteínas nos tecidos, decorrente da deficiência do sistema linfático. A 
drenagem linfática manual (DLM) é um dos recursos de grande auxílio ao terapeuta, com o objetivo 
básico de drenar o excesso de líquido acumulado nos espaços intersticiais. A DLM proposta constituiu 
numa forma terapêutica eficaz e salienta-se que os resultados dependerão da técnica empregada, do 
tempo de execução e da manutenção das orientações em relação às atividades de vida diária, cuidados 
higiênicos, dietéticos, exercícios físicos, assim como para todos os padrões de linfedema. O presente 
estudo tem como objetivo verificar os efeitos da drenagem linfática manual na prevenção e tratamento do 
linfedema, através de revisão bibliográfica. Torna-se evidente a importância da realização de um 
aprofundamento mais amplo em pesquisas que analisem o resultado de cada uma dessas orientações na 
evolução do linfedema, de forma sistemática e controlada. 
 
Palavras-chave: Drenagem; Linfedema; Fisioterapia. 
 
 
5) OS BENEFICIOS DA CINESIOTERAPIA PARA GESTANTE  
 
SILVA, Marcela Cruz da, 
FIGUEIREDO, Gislaine Keile, 
POLLETO, Luana Cristina, 
BÍSCARO, Iara. 
Acadêmicos do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
 
Resumo: 
A cinesioterapia exerce um papel importante durante e após o período gestacional, proporcionando 
prevenção, cura e reabilitação. A reabilitação física pela técnica de cinesioterapia traz à gestante alguns 
benefícios como: restauração e manutenção da força, resistência à fadiga, mobilidade e flexibilidade, 
relaxamento e coordenação motora, alívio de dores, previne e/ou melhora a diabetes mellitus gestacional, 
hipertensão arterial, edema, entre outros benefícios para a gestante e para o feto. O projeto tem 
relevância social para toda a comunidade, devido ao grande número de gestantes que desenvolvem 
disfunções anatômicas, fisiológicas e biomecânicas. A fisioterapia é fundamental nesta etapa da vida da 
gestante, pois representa um conjunto de possibilidades terapêuticas físicas e emocionais susceptíveis 
de intervenções. O estudo é uma contribuição significativa para a área científica, abordando a atuação da 
fisioterapia na prevenção, cura e reabilitação através da técnica de cinesioterapia para gestantes.  
 
Palavras-chave: Benefícios, Cinesioterapia, Gestantes. 
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Sessões de comunicações  
 

 
 
 

  DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2009 (Sábado) 
DAS 9 ÀS 10 HORAS 

 
 
 
 

RESUMOS – ENGENHARIA DE ALIMENTOS 
 
 
1) CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE MÉIS COMERCIALIZADOS EM FEIRAS 
LIVRES DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 
 
MARIANO, Elizandra Bôer 
ROSA, Daniele Penteado 
Acadêmicas do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos – 
UNILAGO 
 
MARIOTTI, Stella Flavia Rezende 
BARBOSA, Silvia 
 
Docente do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
 
Resumo: 
O presente trabalho foi desenvolvido para caracterizar a microbiota do mel obtidos de feiras livres da 
cidade de São José do Rio Preto – SP. As amostras foram coletadas no período de 01 de julho a 31 de 
agosto de 2009, perfazendo total de 20 amostras produzidas pelas abelhas da espécie Apis mellifera L. 
Seguindo o método das normas internacionais da Compendium of Methods for the Microbiology 
Examination of Foods, os parâmetros analisados foram: presença de coliformes a 35ºC e 45ºC, contagem 
de bolores e leveduras e pesquisa de Salmonella sp. Os resultados revelaram presença de bolores e 
leveduras em 45% das amostras. Quanto aos coliformes totais e termotolerantes não houve diferença 
entre as amostras (100%) as quais apresentam se em conformidade com o Regulamento Técnico 
MERCOSUL de Identidade e Qualidade do Mel (MERCOSUL/GMC/RES no 15/94), bem como a pesquisa 
de Salmonella sp onde 100% das amostras estão de acordo com as normas exigidas pela legislação 
vigente. A presença de contagens altas de bolores e leveduras está associada às condições inadequadas 
de higiene e manipulação do produto. Recomenda-se que haja a necessidade de implantar programas de 
fiscalização do mel e treinamentos de Boas Práticas de Fabricação para orientar os apicultores e 
comerciantes sobre as condições adequadas de comercialização do produto, bem como, conscientizar o 
consumidor quanto às características e qualidade microbiológica do produto idôneo. 
 
Palavras-chave: Análise microbiológica, Apis mellifera L., qualidade do mel. 
 
 
2) AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ACIDEZ DE ÓLEOS DE ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. 
GUERRA, Taís Fernandes 
Acadêmica do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos – 
UNILAGO 
DAMY-BENEDETTI, Patricia de Carvalho 
Docente do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
Resumo: 



 

 10 

Óleos e gorduras utilizados em processos de frituras sofrem diversas alterações responsáveis pela 
formação de compostos de degradação que modificam suas características químicas, nutricionais e 
sensoriais. Parte dos óleos utilizados para frituras é absorvida pelos alimentos, tornando-se parte da 
dieta. Dessa forma, faz-se importante a avaliação do nível de degradação dos óleos e gorduras, que 
pode ser determinado por vários métodos, entre eles, o índice de acidez, método analítico utilizado para 
determinação da porcentagem de ácidos graxos livres presente nas amostras. Dez amostras de óleos e 
gorduras utilizadas para frituras em estabelecimentos comerciais, como pastelarias, restaurantes, 
churrascarias e docerias, de São José do Rio Preto-SP, foram analisadas quanto ao nível de acidez. Os 
resultados demonstraram que 20% das amostras analisadas, apresentaram índice de acidez acima de 
1%, indicando que esses óleos estão degradados e deveriam ser descartados. 
 
Palavras-chave: Óleos, gorduras, frituras, nível de acidez. 
 
 
3) ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DO LEITE DESNATADO UHT, PHYSICO-
CHEMICAL ANALYSIS OF UHT SKIM MILK  
ROSA, Daniele Penteado 
Acadêmica do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos – 
UNILAGO 
CATELAM, Kelly Tafari 
Docente do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
ROMERO, Javier Telis 
Docente do Curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual Paulista – UNESP 
Resumo: 
Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em 
condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. De acordo com a legislação, 
entende-se por leite UAT (Ultra Alta Temperatura UHT), o leite homogeneizado que foi submetido, 
durante 2 a 4 segundos, a uma temperatura 130º C, mediante um processo térmico de fluxo contínuo, 
imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32º C e envasado sob condições asséptica em 
embalagens estéreis e hermeticamente fechadas (BRASIL, 1996). O objetivo deste trabalho foi a 
caracterização físico-química do leite desnatado UHT. As análises físico-químicas, e seus respectivos 
métodos, para o leite desnatado UHT Batavo® foram de umidade (estufa à vácuo a 60°C e 600 mmHg), 
cinzas (incineração em mufla), pH (pHmetro digital), acidez total titulável (AOAC, 1995), gordura (Gerber), 
lactose (Lane-Eynon), sólidos totais e sólidos solúveis (refratômetro digital). Todas as análises foram 
realizadas em triplicata e os resultados expressos como a média entre estes valores. Os teores de 
sólidos solúveis (°Brix), pH, umidade, cinzas, acidez titulável, lactose e gordura do leite desnatado foram 
de 9,6 ± 0,1 °Brix, 6,48 ± 0,02, 91,03±0,01% em base úmida, 0.91±0.05%, 0,15±0,01 g ácido lático/100 g 
amostra, 4,27±0,27% e 0,15±0,01%, respectivamente.  
 
Palavras-chave: leite desnatado, análise físico-química, leite UHT 
 
 
4) ESTRATÉGIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA UNIÃO DAS FACULDADES DOS 
GRANDES LAGOS – UNILAGO (“PROJETO  SUSTENLAGO”) 
 
PINHEIRO, Camila Aparecida  
ROSA, Daniele Penteado 
MARIANO, Elizandra Boer 
BOAS, Flavia Villas  
BOSS, Jaqueline Bragatto  
SOUZA, Jonatas de  
ALMEIDA, Jose Mario Pinto de  
SANTOS, Marcelo Marques dos 
CALIL, Marcus Vinicius  
SILVA, Marielle Catanho da  
MARCON, Michele Karina Silva  
MORSELLI, Natalia Borges  
PALHARES, Priscila Carvalho  
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SANTOS, Sabrina Elias dos 
PENA, Valdemar Diogo da Silva  
ERNANDES, Samara  
Acadêmicos do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos – 
UNILAGO 
 
Resumo: 
Sobre o Desenvolvimento Sustentável, há mais de cem definições para a expressão, mas a mais 
conhecida é a da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, da ONU: 
desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades atuais sem comprometer a 
possibilidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades. Grande parte das ações e 
das pesquisas em Educação Ambiental se relacionam com as escolas, seus professores e os escolares, 
em especial do Ensino Fundamental. O presente projeto pretende desmistificar esta tradição corrente 
aliando-se a algumas iniciativas em Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras. Na UNILAGO, 
trabalhar-se-ou, inicialmente, em três vertentes: o desperdício de energia elétrica e água, trabalhado na 
forma de campanha com os alunos, docentes e funcionários e de copos descartáveis, na sala dos 
professores. As principais iniciativas, bem como registros dos procedimentos adotados são apresentados. 
 
Palavras-chave: Educação, Desenvolvimento, Sustentável. 
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Sessões de comunicações  
 

 
 
 

  DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2009 (Sábado) 
DAS 9 ÀS 10 HORAS 

 
 
 
 

RESUMOS – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 
 

1) DESENVOLVIMENTO DE UM ALGORITIMO PARA CLASSIFICAÇÃO DE MOEDAS 
 

SILVA, Rafael Gonçalves da 
Acadêmico do Curso de Sistema de Informação da União das Faculdades dos Grandes Lagos – 
UNILAGO 
 
Resumo: 
As atividades propostas neste trabalho resumiam-se ao desenvolvimento de um algoritmo matemático 
para classificação de moedas, que consiste no reconhecimento e classificação de moeda, que através de 
uma imagem obtida com uma máquina fotográfica. O algoritmo deverá reconhecer as moedas existentes, 
e sabendo o valor de cada moeda deverá calcular a quantia exata na imagem. As imagens são obtidas 
em  uma superfície plana com fundo branca. A distância da máquina às moedas é sempre a mesma, para 
todas as imagens.O algoritmo desenvolvido pretende ser confiável e robusto, o suficiente para os  objetos 
que forem considerados moedas, terão de ser classificados com o valor correspondente.  
 
Palavras-chave: Controle, Feiras livres, Microbiologia. 
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Sessões de comunicações  
 

 
 
 

  DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2009 (Sábado) 
DAS 11 ÀS 12 HORAS 

 
 
 
 

RESUMOS – LETRAS 
 
 
1) O PROCESSO DE CRIAÇÃO POÉTICA POSTO A NU: A METALINGUAGEM EM 
DRUMMOND, BANDEIRA E CABRAL 
 
STAFORD, Vanessa 
Acadêmica do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo: 
O presente projeto tem como tema o estudo da metalinguagem em poemas dos autores brasileiros 
Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e João Cabral de Melo Neto a fim de observar como o 
poema moderno pergunta-se sobre si mesmo, ou seja, como “constrói-se contemplando ativamente a sua 
construção” (CHALHUB, 1988, p. 42). Essa concepção do texto literário aponta para as ideias de Walter 
Benjamin (1994), sobre o surgimento de uma nova consciência da linguagem, vista não mais como 
expressão, mas como construção. 
 
Palavras-chave: Criação, Poética, Metalinguagem  
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Sessões de comunicações  
 

 
 
 

  DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2009 (Sábado) 
DAS 9 ÀS 10 HORAS 

 
 
 
 

RESUMOS – DIREITO 
 
 
1) A NOVA LEI DE FALENCIAS E O PAGAMENTO DOS CRÉDITOS 
TRABALHISTAS 
 
BRAGA, Luciana 
Acadêmica do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo: 
Aspecto polêmico foi trazido com a nova Lei de Falência (Lei nº 11.101/05), a qual alterou a forma de 
pagamento dos créditos trabalhistas. A nova lei estabeleceu um limite para pagamento como crédito 
preferencial de até cento e cinquenta salários mínimos. Determinou que os créditos trabalhistas 
remanescentes deverão ser pagos juntamente com os créditos quirografários. Essa mudança beneficiou 
os credores quirografários, porém gerou conflitos e insatisfações aos trabalhadores. O crédito trabalhista 
é de natureza alimentar. O salário do trabalhador é o que o dignifica e o recompensa. A política social e 
as leis devem ser feitas a fim de satisfazerem os anseios do povo,  e não do “bancos, políticos ou 
politiqueiros”. É fundamental conquistar a democracia econômico-social. O que nos levou a pesquisar 
este assunto é que,  o trabalho é o que mais dignifica o ser humano, e o seu salário é a sua recompensa. 
Então, hoje, devemos ter leis e uma política social a fim de incentivar o crescimento do país sem causar 
injustiças e prejudicar a dignidade da pessoa humana. Parece-se nos que a limitação do crédito afronta o 
princípio protetivo do trabalhador, norteador do Direito do Trabalho. Sendo o crédito trabalhista de 
natureza alimentar, é necessário despertar novos questionamentos a respeito dessa alteração. O salário,  
fruto do esforço do trabalhador, é o que sustenta a família e esta é a base do Estado.  Com a limitação do 
seu crédito na falência, ficando o remanescente para recebimento como credor quirografário, raramente 
receberá integralmente o seu pagamento. Os bancos alegam que necessitam da limitação dos créditos 
trabalhistas para terem mais segurança nos seus negócios, e baixar os juros dos empréstimos e 
financiamentos. Os bancos já tem previamente incluídos nos seus contratos com seus clientes,  os juros 
para suprir os riscos dos negócios.  As decisões legislativas tem caráter político, colocando em dúvida a 
“boa intenção” do legislador, e deixando em evidência que os interesses particulares, ou dos poderosos, 
muitas vezes prevalecem,  quando da elaboração das leis. Sustenta-se então que,  com a limitação do 
crédito somente para o trabalhador, este fica sendo o único e maior prejudicado. Concluímos pela revisão 
do art. 83, I, da Nova Lei de Falência, para restabelecer o super privilégio do crédito trabalhista, ou então 
limitar também no mesmo valor o crédito das instituições financeiras. 

 
Palavras-chave: Falência, Crédito Trabalhista. 
 
 
2) A PRODUÇÃO DE PROVAS PELO JUIZ NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL  
 
RUIZ, Priscila Polarini 
ARAUJO, Devilen Nasioseno Cordeiro de 
MENDES, Adriano José 
Acadêmica do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
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ARAUJO, Daniela Galvão de 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo: 
O art. 156 do Código Penal prevê a possibilidade do magistrado determinar a produção de provas na fase 
inquisitiva, no entanto existem discussões acirradas sobre a constitucionalidade deste artigo. Parte da 
doutrina e da jurisprudência entende que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição, violando 
princípios constitucionais e o modelo acusatório vigente.  Entretanto, existem opiniões que divergem, 
outros doutrinadores e julgadores defendem que o magistrado deve primar pelo princípio da verdade real, 
agindo com razoabilidade e proporcionalidade, podendo de ofício ordenar a realização de provas na fase 
inquisitiva. A fase onde são produzidas as provas é a mais importante do processo penal.  È previsto no 
Código de Processo Penal, no art. 156, inciso I e II, as possibilidade do juiz ordenar a produção de 
provas na fase do Inquérito Policial e na fase processual, podendo agir de ofício. A produção de provas 
na fase inquisitiva enseja discussões acerca de sua constitucionalidade. Mesmo a sociedade visando à 
equidade nos processos em trâmite, nos quais é assegurado às partes o direito à ampla defesa, bem 
como ao contraditório, o legislador penal não se pode olvidar do conceito do Estado Democrático, 
tampouco do modelo acusatório adotado em nosso ordenamento jurídico. Por esta razão, na balança da 
Justiça, a nossa Carta Magna deve ser respeitada de modo que os princípios sejam interpretados 
harmoniosamente, não a violando por mera morosidade do Judiciário ou falta de meios quanto à 
produção de eventuais provas.  
 
Palavras-chave: Inquérito Policial, Provas, Juiz 
 
 
3) A CONSTRUÇÃO DAS USINAS NO MADEIRA: A PERSPECTIVA 
ANTROPOLÓGICA E AMBIENTAL. 
 
SANTOS, Lesley Freitas 
CHIQUETO, Angélica Baptista  
DOMINGUES, Jacqueline Ferreira  
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo: 
A presente investigação trata da polêmica em torno da construção de duas usinas hidrelétricas nas 
proximidades do rio Madeira situada no município de Porto Velho, sob a perspectiva antropológica e 
ambiental. Objetiva analisar a cultura dos ribeirinhos, bem como a preservação da grande área 
ambiental, da fauna e da flora da região de Porto Velho (RO). Centrando a análise nas questões 
ambientais e da população que habita a região, pois essa mudança poderá alterar a cultura local. A 
metodologia utilizada será composta pela analise da imprensa escrita, de documentos públicos, de 
pareceres e decretos aliada a pesquisa bibliográfica. A partir das leituras verificamos que a construção 
das duas usinas estaria afetando de forma direta a população de Porto Velho (RO), pois com o desvio 
alguns moradores que dependem da pesca não estão tendo mais acesso ao rio, elemento essencial para 
a sobrevivência dessa população. A cachoeira que serve como lazer a população foi destruída por 
caminhões que trabalhavam na construção das barragens, sendo estas algumas das desvantagens 
sofridas pela população. Alguns ambientalistas, em seus pareceres, apontaram que com o desvio do rio 
Madeira, ocorrerá mudanças de fluxo e uma grande elevação dos níveis de água no trecho binacional 
(região compartilhada por Brasil e Bolívia), ocasionando a sedimentação do rio, onde estudos de 
impactos ambientais (EIA) comprovam a elevação de 6 metros, aumentando, portanto o risco de 
inundações. Uma das hipóteses deste estudo é que se caso essas duas usinas sejam construídas, 
ocorrerá uma grande mudança tanto no aspecto cultural para os habitantes de Porto Velho que terão que 
procurar outras formas de sustento, como no ambiental por ter uma grande alteração no curso do rio 
acarretando mudanças no ecossistema, levando a extinção da fauna, da flora e das matas ciliares da 
região de Porto Velho. Observa-se, portanto, que existe a necessidade de se realizar novos estudos de 
impactos ambientais e novos estudos antropológicos para que não prevaleça uma questão meramente 
econômica e política. 

 
Palavras-chave: Madeiras, Ambiental, Antropológico. 
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4) PERSECUÇAO PENAL NOS CRIMES FALIMENTARES O QUE MUDOU 
 
GARCIA, Tatiane Gasparine 
Bacharel e Pos-graduada em Direito pela UNIP 
Advogada militante na comarca de São José do Rio Preto - SP 
 
Resumo: 
O universo dos ilícitos penais encontra-se drasticamente modificado com o advento da Lei 11101/05. A 
nova legislação falimentar transformou a sistemática anterior do Decreto-lei 7661/45, quando existia um 
único momento específico para apuração dos delitos ocorridos na falência. A vigência da Lei 11101/05, 
trouxe inovações em diversos aspectos da persecução penal falimentar. A nova lei intensificou a 
preocupação com a aplicação da lei penal no tempo e alargou o prazo prescricional dos delitos. As 
modificações, em grande parte positivas, também alteraram o rito e a competência dos delitos. As 
primeiras punições dos delitos praticados por comerciantes, datam das Ordenações do Reino, época em 
que falência e crime não eram institutos autônomos. Com a revogação do Decreto-lei 7661/45 e a 
vigência da Lei 11101/05 observamos abolitio criminis (art.186, I, IV e V do citado Decreto); novatio legis 
incriminadora (criminalização da violação de sigilo empresarial, divulgação de informações falsas, 
indução a erro, favorecimento de credores, apropriação, desvio e ocultação de bens, exercício ilegal de 
atividade e violação de impedimentos) e novatio legis in pejus que ocorreu em todos os tipos penais. O 
prazo prescricional que antes era de 2 anos (art.199, parágrafo único, Decreto-lei 7661/45) contados do 
trânsito em julgado da sentença que encerrasse a falência ou julgasse cumprida a concordata, foi 
alargando, utilizando-se as penas máximas em abstrato dos novos crimes da Lei 11101/05 em conjunto 
com o art. 109 do CP, iniciando-se a contagem da decretação da falência, da concessão da recuperação 
judicial ou da homologação do plano de recuperação judicial. Atualmente não há um momento único e 
específico para a apuração dos delitos, mas vários possíveis momentos, sendo que a Lei 11101 facultou 
ao Ministério Público um poder-dever de agir a qualquer momento, presentes os indícios de autoria e 
materialidade. Foram revogados os dispositivos do CPP (503 a 512) que cuidavam da ação penal nos 
crimes anteriores ao Decreto-lei 7661 e aplica-se agora o rito comum sumário do CPP, art. 200 da Lei 
11101. Quanto à competência, dispõe a nova Lei em seu art. 183, que será do Juiz criminal da jurisdição 
onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de 
recuperação extrajudicial. A ação penal continua sendo pública e incondicionada e todas as normas não 
explícitas na Lei de Falências devem ser suplementadas pelas normas processuais básicas (art.188 da 
Lei 11101/05). O art. 186 do novo diploma trouxe também importante modificação que determina que o 
Juiz decida também os crimes comuns e conexos, evitando-se o desmembramento do processo criminal. 
Apesar do trâmite superior a dez anos, a Nova Lei de Falências trouxe modificações importantes e 
positivas. 
 
Palavras-chave: Persecução penal, Falencias. 
 
 
5) AMICUS CURIAE: INTERVENÇAO DE TERCEIRO OU ASSISTECIA 
LISTISCONSORCIAL 
 
SCALVENZI, Mariana Ferreira  
SILVA, Sergio Antonio da  
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
ARAUJO, Daniela Galvao de 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo: 
Amicus curiae significa amigo da cúria ou amigo da justiça. Instituído no cenário jurídico brasileiro com a 
publicação da Lei n° 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da 
ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo 
Tribunal Federal. As características atuais do instituto remonta o sistema encontrado na Inglaterra 
medieval, com papel de auxiliares dos julgadores, com função meramente informativa. Admite-se 
participação de órgãos e entidades de classe, de diversos setores da sociedade civil, do processo de 
persuasão jurisdicional. Contudo, o instituto implanta no cenário nacional uma modalidade de 
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interpretação constitucional, impedindo a conversão da jurisdição constitucional em nova instancia 
autoritária do poder, admitindo a participação de órgãos e entidades de classe, de diversos setores da 
sociedade civil, do processo de persuasão jurisdicional. Busca-se identificar a natureza jurídica 
processual, poder-se-ia compará-lo a intervenção de terceiro, a assistência simples, a atuação 
institucional do Ministério Público como custos legis ou não. Mas a ausência de expressa 
regulamentação específica torna-o ainda mais interessante. O amicus curiae é uma forma de intervenção 
de terceiro, porém não o identificamos com nenhuma espécie de intervenção de terceiro prevista pela 
legislação processual civil pátria. A legitimação é adquirida, visto que auxiliará o poder judiciário, mais 
precisamente o juiz, na formação de seu livre convencimento, apresentando um retrato fiel da realidade 
social, aprimorando a justiça na decisão final, participando toda a sociedade da composição da decisão 
final. O amicus curiae é um terceiro que intervém no processo, por convocação judicial ou por livre 
iniciativa, para auxiliar o juízo no julgamento, aproximando-se, ideologicamente, de uma justiça, visando 
à repercussão social, econômica e jurídica da decisão. Conclui-se que é fundamental, para o que 
pretende intervir no processo como amicus curiae, que possua condições de demonstrar o interesse ou a 
razão de sua intervenção, viabilizando emanação de decisão judicial justa. A função processual do 
amicus curiae é a de apresentar, de forma espontânea ou provocada pelo Magistrado, fornecendo 
elementos que se relacionam com a matéria em análise e pendente de julgamento. 
 
Palavras-chave: Intervenção, Terceiros. 
 
 
6) UNIAO ESTÁVEL 
 
PRADO, Elenir Aparecida  
Acadêmica do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
ARAUJO, Daniela Galvão de 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo: 
Podemos conceituar união estável como relação jurídica pública, resultante da convivência entre um 
homem e uma mulher, duradoura e contínua, sem vínculo matrimonial, prevista na legislação civil, art. 
1.723 do Código Civil. A união estável não gera impedimento para o casamento. A união estável não 
caracteriza estado civil, sendo conceituada pela doutrina como qualidade pessoal. A importância do 
instituto decorre dos reflexos das questões pessoais e patrimoniais. O instituto ora em análise, produzirá 
no mundo jurídico os mesmos efeitos do casamento, da constituição ao término. Os bens adquiridos 
durante a convivência pertencem ao casal, assim como os débitos contraídos em comum. Os direitos e 
obrigações existem, assim como no casamento e estão previstos no art. 1.724 do Código Civil. Os 
princípios que norteiam a relação são os mesmos para os casados, lealdade, respeito, assistência, 
guarda, educação e sustento dos filhos. Busca-se identificar as semelhanças entre o casamento à união 
estável na legislação civil, principalmente quanto aos direitos e obrigações do casal. Uma das formas de 
convivência humana é a união estável, união esta não adulterina e não incestuosa. Os impedimentos 
consistem em não estarem casados e não haver vínculos de parentesco (irmãos). A união estável poderá 
ser extinta pelo casamento, morte e pela vontade das partes. Pretende-se identificar conforme pesquisa a 
união estável, apesar de ser de livre a escolha implicam determinadas conseqüências jurídicas de 
natureza patrimonial. 
 
Palavras-chave: União, Estável, Família. 
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Sessões de comunicações  
 

 
 
 

  DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2009 (Sábado) 
DAS 10 ÀS 11 HORAS 

 
 

 
 

RESUMOS – EDUCAÇAO FÍSICA 
 
 
1) O USO DE ANABOLIZANTES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES POR 
PRATICANTES DE ACADEMIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
 
SILVA, Ademir Manoel da  
NASCIMENTO, Leandro Martinelli do 
Acadêmicos do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
ZANIN, Mariângela 
Docente do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo: 
Mesmo sendo utilizados ilegalmente e em excesso, há uma nova tendência em utilizar os suplementos 
alimentares e anabolizantes para trabalhar os mecanismos anabólicos do organismo. A presente 
pesquisa teve como objetivo: verificar o consumo de anabolizantes e suplementos alimentares, e 
identificar os tipos mais consumidos, a faixa etária, e o nível de escolaridade onde ocorre o maior 
consumo desses produtos, identificar onde adquirem as orientações de consumo e a finalidade do uso 
dos praticantes de musculação das academias de São José do Rio Preto - SP. A partir de uma pesquisa 
de campo foi realizado um mapeamento nas academias para identificar uma amostra na incidência no 
uso destes. Os dados revelam as principais substâncias utilizadas e os padrões de uso, e apontam a falta 
de informação dos jovens entrevistados sobre a extensão dos danos á saúde decorrentes do consumo de 
anabolizantes, mostrando que para muitos, o desejo de desenvolver massa muscular e alcançar o corpo 
ideal se sobrepõe ao risco de efeitos colaterais. Concluímos que, devido os dados indicarem um índice 
elevado do uso de anobolizantes e suplementos alimentares pelos praticantes de academias, faz 
necessário mais orientações e esclarecimentos pertinente ao assunto. 
 
Palavras-chave: suplementos alimentares, anabolizantes, consumo. 
 
 
2) MÉTODO PILATES: BENEFÍCIOS PARA O CORPO E MENTE 
 
RODRIGUES, Ana Paula C. 
SILVA, Heloísa Aparecida da 
Acadêmicos do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
ZANIN, Mariângela 
Docente do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo: 
Um dos recursos utilizado como proposta de promover o reequilíbrio muscular, é o método Pilates, criado 
por Joseph Huberts Pilates(1880-1967). A presente pesquisa buscou, através de uma revisão de 
literatura, analisar a proposta do Método Pilates, que vem merecendo destaque como atividade 
promotora de saúde por proporcionar efeitos benéficos sobre a aptidão muscular, metabolismo, função 
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cardiovascular, fatores de risco e bem estar. O Método Pilates consiste em uma série de exercícios 
físicos, os quais buscam a harmonia entre o corpo e a mente, isto é, é um treinamento físico e mental, 
que melhora a consciência corporal por trabalhar o corpo como um todo, tendo como princípios, a 
centralização, o controle, a precisão, a fluidez do movimento, a concentração e a respiração, a partir do 
desenvolvimento de uma série de exercícios físicos que visam a melhora do condicionamento físico e 
mental. Conclui-se que o Método Pilates, por meio de seus princípios e benefícios, é um método holístico, 
preventivo e orientado, que permite a melhora do controle, da força, da flexibilidade,do equilíbrio e da 
consciência corporal. 
 
Palavras-chave: Benefícios, Pilates. 
 
 
3) DANÇA EM CADEIRA DE RODAS: ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS NA 
PRATICA DA DANÇA DE SALÃO PARA PARAPLEGICOS   
 
PEREIRA, Ellen Cristiane Beraldo 
MEDEIROS, Karina Regiane de Souza 
Acadêmicos do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
ZANIN, Mariângela 
Docente do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo: 
Este trabalho busca entender e discutir os principais aspectos a serem considerados ao se iniciar um 
trabalho com a Dança em Cadeira de Rodas (DCR) na modalidade Dança de Salão, em especial para 
portadores de paraplegia. Como metodologia utilizou-se de pesquisa bibliográfica em livros, artigos e 
sites sobre a dança em cadeira de rodas e paraplegia. Atualmente a Dança em Cadeira de Rodas é 
desenvolvida como arte e esporte. Para se iniciar um trabalho com a DCR e em especial com pessoas 
portadoras de lesão medular (Paraplegia), algumas questões são importantes como: o bem estar físico, 
psicológico e social do praticante, pois apesar do campo da dança ser algo muito estudado na maioria 
das vezes estes estudos partem do pressuposto de um corpo sem deficiências, contudo este trabalho 
necessita de uma profunda avaliação dos limites e possibilidades corporais do praticante, para que dança 
propriamente dita não traga prejuízos à integridade física do praticante. A deficiência é uma situação 
limite para o portador de lesão medular, portanto a dança sobre rodas e em especial a Dança de Salão, 
vem ampliar o quadro de possibilidades de acesso à arte, esporte e a construção de cidadania dessas 
pessoas.  
 
Palavras-chave: Dança, Benefícios, Cadeira de Rodas 
 
 
4) BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DA NATAÇÃO PARA A QUALIDADE DE VIDA DE 
IDOSOS 
 
MACEDO, Fernando Caris  
PAULA, Maisa Helena Euzebio de  
Acadêmicos do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
SANCHES, Ednei 
Docente do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo: 
Ao levarmos em consideração as estimativas da população mundial, que indicam o grande aumento no 
número de pessoas idosas, torna-se necessário desenvolver ações que visem uma boa qualidade de 
vida na terceira idade. Pensar em saúde é pensar em bem estar físico, metal e social, qualidade de vida 
e prevenção de doenças cardiovasculares e crônico-degenerativas. Dentre os inúmeros fatores que 
podem contribuir para a obtenção de bons resultados na saúde do idoso, a prática de atividade física vem 
assumindo papel fundamental nos diferentes níveis de intervenção. Como objetivo buscamos conhecer 
os benefícios que a prática da natação pode proporcionar a pessoas acima de 50 anos, visando 
melhorias na qualidade de vida. Para tanto foi utilizado uma metodologia qualitativa que trabalhou com 
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descrições, comparações e interpretações. Como resultados obtivemos dados que demonstraram que a 
prática da natação pode ocasionar vários benefícios, tais como manutenção da independência e 
autonomia, maior longevidade, melhora da capacidade fisiológica, além, dos benefícios psicológicos e 
sociais. Sendo assim concluímos que os benefícios da prática de atividades aquáticas favorecem a um 
baixo impacto nas articulações, menores riscos cardiorespiratório, tonificação muscular, preservação das 
atividades mentais, uma integração social, além de contribuir na aptidão funcional do idoso. 
 
Palavras-chave: Idosos, Qualidade, Natação. 
 
 
5) OS BENEFICIOS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SEUS EQUIPAMENTOS DE 
LAZER 
 
LACERDA, Rogério Cavasini de 
NEVES, Sergio Tito  
Acadêmicos do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
ZANIN, Mariângela 
Docente do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo: 
O objetivo deste trabalho foi investigar o universo das brincadeiras recreativas e seus equipamentos de 
atuação, com suas contribuições e adequações das atividades para crianças, visualizando o 
desenvolvimento dessas como parte de um processo da qualidade de vida e de um processo 
educacional, considerando os aspectos cognitivo, físico e afetivo-social. Como metodologia utilizou-se de 
pesquisa bibliográfica. Este trabalho buscou mostrar que as atividades recreativas são extremamente 
importantes para a qualidade de vida e no desenvolvimento humano. A recreação, entendida como sendo 
uma atividade que apresenta valores específicos, é uma atividade que deve ser praticada com 
espontaneidade, pois é completa e perfeitamente educativa. Concluímos que por meio da recreação 
pode-se formar o cidadão, viver em liberdade, manter saúde integral, educar para o tempo livre, formar 
personalidade, adaptação social e promover a liderança. Hotéis, acampamentos, clubes, hospitais,dentre 
outros locais, pode-se encontrar recreação e lazer, com equipamentos e objetivos diferenciados. 
 
Palavas-chave: Benefícios, Lazer, Atividades. 
 
 
6) PADRÕES DE BELEZA NA SOCIEDADE E SUAS CONSEQUÊNCIAS 
 
FINOTI, Bruno Afonso de Freitas 
SILVA, Patricia Irineu 
Acadêmicos do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
ZANIN, Mariângela 
Docente do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo: 
Para conseguir um corpo dentro dos padrões de beleza as pessoas estão adotando comportamentos 
inadequados que muitas vezes traz como conseqüências problemas de saúde. O objetivo desse trabalho, 
realizado a partir de revisão literária, foi identificar os padrões de beleza e suas conseqüências. Alguns 
dos problemas gerados pela busca dos padrões de beleza são a bulimia, a anorexia, a obesidade e as 
doenças cardiovasculares.  Algumas pessoas transparecem certa aversão à gordura corporal. Nessa 
ótica, podemos verificar a grande quantidade de produtos existentes para eliminar a gordura, que vão 
desde chás emagrece dores, receitas caseiras, produtos light, até intervenções cirúrgicas. No século XIX 
a sociedade tinha como princípio a boa saúde, podendo considerar que pessoas com siluetas mais 
arredondas possuíam boa forma física. Hoje em dia para muitas pessoas a saúde não é o mais 
importante, mas, sim, apresentar um corpo magro e leve, para que possam estar de acordo com os 
padrões de beleza estabelecidos pela sociedade. Concluímos que o corpo é considerado uma matéria 
prima propícia para ser moldada, possibilitando diversificados procedimentos que estão sempre visando 
a satisfação da exigência da sociedade consumista. 
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Palavras-chave: Beleza, Padrões. 
 
 
7) SINDROME DO OVERTRAINING EM MARATONISTAS 
 
AVILA, Claudio Enrique 
LOPES, Marcelo Luis Carreira 
Acadêmicos do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
ZANIN, Mariângela 
Docente do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo: 
O supertreinamento “Over Training” é caracterizado pelo desequilíbrio entre estresse e recuperação. 
Esse estudo teve como objetivo apontar as principais causas que elevam a incidência do 
supertreinamento em atletas maratonistas de alta performance, visto que estes atletas na tentativa de 
alcançar altos níveis de desempenho podem ser levados ou se tornam excessivamente treinados, e 
frequentemente exibem sinais e sintomas do supertreinamento. Como metodologia, utilizou-se de um 
termo de consentimento para que os atletas preenchessem os questionários, os quais foram aplicados a 
15 maratonistas de São José do Rio Preto, entre 20 e 30 anos, que treinam pelo menos a 1 ano, que 
devido ao fato de já serem submetidos à carga de treinamento intenso, são comparáveis aos atletas 
adultos e de elite. Os dados mostram que somente um dos entrevistados possuía sinais e sintomas que 
caracterizam a síndrome do overtraining, e, nesse sentido, conclui-se que a melhor ação de treinadores e 
profissionais relacionados ao esporte, como médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos, é a 
implantação de um programa sistematizado de prevenção aos efeitos nocivos no desempenho, na saúde 
e conseqüentemente no bem-estar do atleta. 
 
Palavras-chave: Síndrome, Maratonistas. 
 
 
8) IMPORTÂNCIA DO FUNDAMENTO PASSE NA INICIAÇÃO DO FUTEBOL 
 
MODA JUNIOR, Jaime Libano 
PAULINO, Josué da Silva 
 
Acadêmicos do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
ZANIN, Mariângela 
Docente do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo: 
O passe é compreendido como elo de ligação entre dois jogadores da mesma equipe, tendo como 
objetivo atingir a meta adversária no qual podem estabelecer uma relação de jogadas e uma organização 
da equipe. O presente estudo buscou compreender a importância do fundamento passe no futebol e na 
iniciação nas escolinhas e quais maneiras utilizadas no processo de aprendizagem dos alunos. Utilizou-
se de uma pesquisa de campo, onde três professores de futebol da cidade de São José do Rio Preto 
foram questionados. Verificou-se que o fundamento passe tem grande importância tanto em um jogo de 
futebol quanto na iniciação. O futebol de rua foi considerado importante, pois ao chegar a uma escolinha 
de futebol há mais facilidade de absorver as atividades, devido a coordenação motora e a criatividade já 
estarem mais desenvolvidas. Os entrevistados ressaltam que o planejamento da aula semanal se baseia 
no objetivo na semana.  Consideramos que o fundamento passe tem que ser desenvolvido desde a 
iniciação, sendo o mesmo de grande importância para a formação de um grande jogador de futebol. Ele 
pode ser desenvolvido de maneira lúdica ou de maneira direcionada, dependendo do grau de maturidade 
dos alunos e também dependendo do objetivo de cada um. 
 
Palavras-chave: Fundamentos, Iniciação, Futebol. 
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9) A INFLUÊNCIA DA GINÁSTICA LABORAL NAS EMPRESAS E SUA RELAÇÃO 
COM OS PROFISSIONAIS 
 
 
CRUZ, Daiane Andrade da 
CARVALHO, Regiane da Silva 
Acadêmicos do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
ZANIN, Mariângela 
Docente do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo: 
O presente estudo, de pesquisa bibliográfica, teve como objetivo analisar se existe diferença na ginástica 
laboral quando orientada por facilitadores e professores de educação física e se esta contribui para a 
melhoria da saúde. Com a análise de vários autores, foi demonstrado que a ginástica laboral quando 
orientada diretamente pelo professor de educação física reduz significativamente problemas relacionados 
a dores, desânimo, falta de disposição, insônia, irritabilidade, promovendo uma melhor qualidade de vida, 
e os funcionários se sentem mais motivados a fazerem exercícios, havendo mudanças de hábitos 
relacionados ao lazer, como caminhar e praticar esportes nos finais de semana. Nas empresas, onde os 
funcionários são orientados por facilitador, estes estão perdendo ou deixando de ganhar muitos outros 
benefícios que poderiam ter se esta fosse orientada pelo profissional de educação física. 
 
Palavras-chave: ginástica laboral, professor de educação física, benefícios. 
 
 
10) DESENVOLVIMENTO DAS 12  AÇÕES MOTORAS PROPOSTAS POR LEGUET 
NA GINÁSTICA ARTÍSTICA EM UM AMBIENTE ESCOLAR COM MATERIAIS 
ALTERNATIVOS. 
 
FAVARO, Thiago 
GRIPPE, Vânia 
Acadêmicos do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
ZANIN, Mariângela 
Docente do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo: 
A ginástica Artística é uma modalidade pouco conhecida se comparada ao futebol, voleibol e 
basquetebol, nos últimos anos houve um crescimento significativo no numero de oferta e de procura 
desta modalidade. Na área escolar, verifica-se que muitos professores alegam falta de equipamentos e 
espaços necessários. O objetivo principal desse estudo é mostrar como as 12 ações propostas por 
Leguet em ginástica artística pode ser desenvolvida num ambiente escolar com materiais alternativos. 
Este estudo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa de campo, aplicando as ações motoras básicas, 
de acordo com Leguet.  Foram selecionadas 20 crianças, de 6 à 10 anos, matriculadas no projeto social 
Escola Viva, de ensino pré-escolar e ensino fundamental. Os resultados mostram que o movimento 
gímnico na perspectiva metodológica aplicada neste programa, fez com que as dificuldades desses 
alunos fossem esquecidas, seus rótulos abandonados e suas capacidades descobertas, através das 
potencialidades colocadas à prova pelas ações realizadas. Foi possível identificar contribuições 
significativas no desenvolvimento dessas crianças, todos os movimentos foram realizados sem maiores 
dificuldades e de forma descontraída; nosso trabalho teve um resultado positivo, e no final tínhamos 
crianças interessadas e com respeito aos professores e aos colegas. 
 
Palavras-chave: Ginástica, Ação Motora. 
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Sessões de comunicações  
 

 
 
 

  DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2009 (Sábado) 
DAS 9 ÀS 10 HORAS 

 
 
 

RESUMOS – JORNALISMO 
 
 
1) O QUE É MENSAGEM SUBLIMINAR PARA AS DISCIPLINAS DA COMUNICAÇÃO 
SOCIAL 
 
TERRA, Eder Juno 
ESTRELLA, Ariel  
CATALAN, Franklin  
Acadêmicos do Curso de Jornalismo da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
LOURENÇO, Rodrigo 
Docente do Curso de Cominação Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo: 
O conceito de mensagem subliminar independe de qualquer uma de suas inúmeras definições em 
disciplinas diferentes. Concluímos o fato da não existência do poder de manipulação ou persuasão. 
Nenhuma evidência foi encontrada até hoje dentre as supostas confirmações. O estudo realizado neste 
artigo utilizou, como técnica de embasamento, uma argumentação que deixa bem claro para todas as 
áreas estudadas que o significado original do conceito ‘mensagem subliminar’ é a mensagem que não 
pode ser percebida conscientemente, ou seja, a partir do momento em que um indivíduo a percebe, ela 
não é mais subliminar. Nas pesquisas bibliográficas, não encontramos referências suficientes para 
sustentar que a mensagem que não pode ser percebida conscientemente provocou alguma reação no 
ser. A psicologia e a psicanálise estão entre as áreas utilizadas para o maior embasamento de 
confirmação teórica para a real existência da mensagem subliminar; enquanto a antropologia, a biologia, 
a neurociência e a filosofia foram algumas das áreas que não concordaram com a aceitação desse 
conceito como uma verdade. O porquê das inúmeras constatações sobre a mensagem subliminar no 
senso comum acontece única e exclusivamente pelo objetivo de marketing e lucro. Analisamos e fizemos 
um julgamento multidisciplinar nas áreas que defendem a existência da mensagem subliminar e 
encontramos vários motivos para essas áreas defenderem este conceito. 
 
Palavras-chave: Mensagem, Disciplinas. 
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Sessões de comunicações  
 

 
 
 

  DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2009 (Sábado) 
DAS 10 ÀS 12 HORAS 

 
 
 

RESUMOS – SERVIÇO SOCIAL 
 
 
1) A QUESTÃO DA POLÍTICA E DO PODER PARA A EFETIVAÇÃO DO DIREITO ÀS 
POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
RILLO, Maria Letícia 
Acadêmicos do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
ALMEIDA, Denise Beatriz Rack  
Docente do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo: 
O presente trabalho apresenta reflexões sobre o exercício da política e do poder relacionados com os 
entraves da efetivação dos direitos sociais e proteção social, fomentados pelo Sistema Único de 
Assistência Social. No decorrer do trabalho, é exposto definições e concepções de política e poder e os 
contextos possíveis que estão inseridos. A questão de Estado é abordada para que seja possível a 
compreensão das relações de poder entre Estado e sociedade civil, bem como o poder político do 
Estado. O Sistema Único de Assistência Social é citado para entendimento de sua perspectiva e 
objetivos. Posteriormente, o trabalho discute a questão da efetivação do Sistema Único da Assistência 
Social através da implementação deste pelo Órgão gestor. 
 
Palavras-chave: Política, poder, Estado, Gestor.    
 
 
2) PENA, RESSOCIALIZAÇÃO E PROGRAMAS DE APOIO AO EGRESSO 
 
BATISTA, Nilza Limeira 
Acadêmicos do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
OLIVEIRA, Ana Paula Polachini de. 
Docente do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo:  
Com o presente trabalho busca-se apresentar qual o possível papel a ser desempenhado por uma 
assistente social nos programas de apoio ao egresso do sistema penitenciário. Dessa forma, no primeiro 
capítulo discorre-se a respeito dos crimes e suas conseqüências sendo que dentro destas sanções, 
entende-se como a mais danosa, a privativa de liberdade. Ainda se apresenta alguns dados acerca da 
realidade da mulher na prisão e a possibilidade das penas alternativas. No segundo capítulo discorre-se 
sobre a aplicação da lei de execução penal, desde o exame criminológico para a individualização das 
penas passando por uma analise das políticas públicas voltadas ao egresso e analisando os programas 
ressocializadores na prisão e pós-pena. Finalmente no terceiro capítulo, busca-se avaliar a ausência de 
políticas públicas de apoio ao egresso na cidade de São José do Rio Preto. Para isso toma-se como 
referencia a cidade de Mirandópolis, com pouco mais dezoito mil habitantes e que possui um centro de 
desenvolvimento e reintegração social, comprovando que havendo vontade política é possível o 
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enfrentamento desta que pode ser uma das grandes seqüelas de nossa sociedade, ou seja, a 
reincidência por falta de programas ou de políticas públicas voltadas para o egresso. 
 
Palavras – chave:  Assistente Social, Egresso, Programas de apoio. 
 
 
3) O PRECONCEITO CONTRA O NEGRO NO MERCADO DE TRABALHO 
 
PEREIRA, Deisiane Maria Silva 
Acadêmicos do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
MILITAO, Andréia Nunes. 
Docente do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo:  
O presente trabalho discute o cotidiano e a resistência dos descendentes africanos que durante anos 
foram escravizados, marginalizados e “excluídos” da sociedade, tratados como objeto, mercadoria e 
como coisa. Negros com seus traços “fora do padrão estético” com sua cor escura, que representa a 
morte, velório e derrota. Entretanto é necessário discutir a naturalização do preconceito na sociedade 
descobrir enquanto aluna. O Sujeito da pesquisa são as alunas do Serviço Social e assistente social. A 
pesquisa de campo foi com as alunas do 4° ano do serviço social (2009) que estão em processo de 
formação e descobrir se o preconceito contra o negro está realmente naturalizado na sociedade. E 
discutir com as assistentes sociais, se as mesmas sofreram ou sofre discriminação no mercado de 
trabalho. Comparar as respostas enquanto aluno com as respostas dos profissionais atuantes. E 
descobrir depois de 121 anos da abolição da escravidão, se ainda existe na cultura da sociedade 
brasileira, as raízes deixado pelo período escravocrata.  
 
Palavras-chave: escravidão, inserção no mercado de trabalho, preconceito. 
 
 
4) A TERCEIRIZAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO E PRECARIZAÇÃO NAS 
RELAÇÕES DE TRABALHO 
 
GOMES, Lucimara Ferreira de Brito Almeida 
COSTA, Carla Renata da 
Acadêmicos do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
PERBONI, Fábio 
Docente do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo:  
O presente trabalho teve como sujeito da pesquisa os funcionários terceirizados e concursados, que 
desenvolvem suas atividades de trabalho dentro dos serviços gerais, para a prefeitura São José do Rio 
Preto. Procuramos esclarecer de como ocorrem as relações de trabalho entre contratados e contratantes, 
de como é determinada a precarização dentro das relações de trabalho, de como desencadeia as 
mudanças nas formas de produção por causa do desenvolvimento tecnológico, da reestruturação 
produtiva, da acumulação flexível do capitalismo do neoliberalismo, que visa a produção em massa e 
gastos minimizados. Esses requisitos propicia o subemprego, e o mesmo causa medo e temor aos 
trabalhadores, que para permanecerem em seus empregos se sujeitam a trabalharem por salários baixos 
e uma carga horária maior. O objetivo geral da pesquisa foi traçar o perfil destes trabalhadores, além de 
conhecer o entendimento deles quanto a questão de serem contratados ou concursados, destacamos a 
forma de contratação para melhor entendermos de qual precarização estamos falando. Nos respaldamos 
nas leis trabalhista e do servidor público, para fundamentar nosso trabalho. Em nossa pesquisa foram 
utilizados conceitos de Marx, porque foi uma das poucas pessoas que melhor explicou como se da a 
relação de trabalho dentro de duas classes sociais, onde uma é explorada e subordinada a outra. A 
classe mais favorecida que possuem os bens de produção só visam lucros e para isso extraem a mais-
valia dos menos favorecidos, “trabalhadores”. A pesquisa tem como suporte metodológico os conceitos 
de Marx podemos ter um olhar real sobre o funcionamento da sociedade atual “Sociedade Capitalista,” 
onde tudo se transforma muito rápido, e as pessoas se perdem dentro desse turbilhão de 
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transformações. Através da teoria Marxista podemos compreender a crise que ocorre na relação de 
trabalho, que nos dias atuais tem impulsionado o aumento de uma nova forma de contratação através de 
parcerias entre instituições privadas ou públicas, onde uma contrata a outra para cuidar de uma 
determinada área dentro de uma empresa, “Terceirização”. A Metodologia foi elaborada através das 
pesquisas quantitativa e qualitativa, para melhor elaboração e fundamentação deste trabalho. A base 
fundamental dessa pesquisa será a pesquisa de campo, já que estamos falando de um assunto que não 
se tem muito material teórico, então vamos nos basear no material real que temos.   
 
Palavras –chaves: Terceirização; Precarização; Trabalho 
 
 
5) REFLEXOES SOBRE A CONDIÇAO “DE SER” CRIANÇA 
 
STIVALI, Barbara Stefani 
Acadêmicos do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
ALMEIDA, Denise Beatriz Rack  
Docente do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo:  
Pesquisa exploratória com abordagem empírica, como alternativa didática de aproximação com a 
realidade. Objetivo geral foi conhecer a opinião das crianças em relação aos adultos e discutir 
metodologias de trabalho na proteção básica. A amostra do estudo foi 80 criança na faixa etária entre 7 e 
12 anos, residente em várias localidades do Estado de São Paulo e Minas, a técnica para coleta de 
dados foi a entrevista estruturada,   
 
Palavras-chave: Criança, Família, ECA. 
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Sessões de comunicações  
 

 
 
 

  DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2009 (Sábado) 
DAS 9 ÀS 10 HORAS 

 
 
 
 

RESUMOS – FARMÁCIA 
 
1) PROPOSTA DE PROTOCOLO DE CONSULTA FARMACÊUTICA PARA 
PACIENTES COM SINTOMAS DISPÉPTICOS OU DE REFLUXO GASTROESOFÁGICO 
 
SILVA, Bruno Henrique Prudencio Gomes 
SILVA, Laiane Arão 
Discentes do Curso de Farmácia da UNIRP 
CASTRO, Rogério Cardoso 
Docente do Curso de Farmácia da  UNIRP1 
 
 
Resumo: A consulta farmacêutica é parte fundamental dos serviços de atenção à saúde. Muitas 
vezes ela é a única estratégia terapêutica para a recuperação do paciente ou para a redução 
dos riscos e agravos da doença, que somente é possível a partir do uso de algum 
medicamento. Nesses casos, o farmacêutico é elemento essencial para efetividade do processo 
de atenção à saúde. Assim, o direito constitucional à saúde assegurado à população brasileira 
só se materializa em sua plenitude mediante o acesso do paciente ao medicamento. Os 
protocolos incorporam conceitos e definições atuais de Consulta Farmacêutica, baseando-se na 
provisão responsável do tratamento farmacológico com o propósito de alcançar resultados 
concretos que melhorem a qualidade de vida do paciente, mediante criação, execução e 
monitorização de um plano terapêutico. As doenças gastroesofágicas são reconhecidas como 
um problema de saúde pública devido ao grande número de indivíduos acometidos. Elas 
configuram um grupo de condições caracterizadas por sintomas gastroesofágicos crônicos que 
podem ou não ser explicados por alterações estruturais ou bioquímicas passíveis de 
identificação pelos diagnósticos atualmente disponíveis. As duas últimas décadas foram 
marcadas pela realização de diversos estudos voltados para a caracterização dessas doenças, 
para contribuir na elaboração de um diagnóstico mais preciso e adequado. Dentre elas, 
podemos citar a gastrite, a úlcera péptica, a doença do refluxo gastroesofágico e as dispepsias 
funcionais. Apesar da alta complexidade clínica dos distúrbios gastroesofágicos, as pessoas 
relutam em procurar especialistas e, na maioria das vezes, apelam para a automedicação, 
podendo mascarar sintomas. Assim, o primeiro passo para o tratamento destes distúrbios é 
perceber quando a situação exige atendimento médico. Para tanto, o profissional farmacêutico 
apresenta um papel de extrema importância uma vez que é 
notória a cultura de se buscar ajuda nos estabelecimentos farmacêuticos. A criação desse 
protocolo estabelecerá claramente os critérios de diagnóstico de pacientes com sintomas 
dispépticos ou de refluxo gastroesofágico, o tratamento preconizado, o companhamento e a 
verificação de resultados. Devido ao alto índice de automedicação em pacientes que 
apresentam distúrbios gastroesofágicos e à grande procura destes por estabelecimentos 
farmacêuticos. Realizar um levantamento bibliográfico e propor um protocolo de consulta 
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farmacêutica para pacientes com sintomas dispépticos ou de refluxo gastresofágico e diminuir o 
uso irracional de medicamentos. 
 
Palavras-chave: consulta, farmacêutica, medicamentos. 
 


