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EDITORIAL 

 

 

 O Fórum Rondoniense de Pesquisa do Centro Universitário São Lucas de Ji-

Paraná, em sua sexta edição tem por finalidade reunir profissionais, professores, 

pesquisadores e estudantes de graduação e de pós-graduação envolvidos no âmbito da 

pesquisa científica, promovendo a apresentação, divulgação e discussão de novas 

técnicas e metodologias em diversas áreas do conhecimento. 

Nesta edição, o evento ocorreu de forma online em função do momento que 

estamos vivenciando com a pandemia (Covid-19).  Neste momento atípico, as 

atividades acadêmicas científicas são fundamentais, pois ainda existem lacunas de 

informação e conhecimento. Eventos que propõe debates e demonstração da produção 

científica se faz necessário para melhor esclarecer as situações que comprometem a 

sustentabilidade e a qualidade de vida da população e buscar soluções.  
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Aquaponia: Sistema simples e sustentável. 

 
Marciel da Silva de Oliveira1, Taynara Aguiar Sobreira1, Cristiano Costenaro-Ferreira2* 
1 Acadêmicos do curso de Agronomia, Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – 
UniSL, Ji-Paraná, RO, Brasil.  
2* Professor do curso de Agronomia do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – 
UniSL, Ji-Paraná, RO, Brasil. E-mail: cristiano.ferreira@saolucas.edu.br 
 

Instituições de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e Programa de Apoio à Pesquisa (PAP) do Centro Universitário 

São Lucas Ji-Paraná. 

 

Resumo  

Como águas ricas em nutrientes provenientes da criação de peixes têm sido utilizadas 

para a produção de hortaliças em sistema hidropônico, o objetivo desta pesquisa é 

apresentar os principais componentes do sistema aquapônico e sua funcionalidade. Este 

trabalho é uma revisão bibliográfica narrativa, desenvolvida a partir da pesquisa em 

plataformas científicas. Criar peixes em sistema de recirculação de água permite 

produzir elevadas quantidades de pescado (até 100kg/m³) com reduzida renovação de 

água (5% por dia). Ao tanque de criação é conectado um filtro de partículas, que retém 

as fezes e restos de ração em suspensão na água. Em seguida, no biofiltro, bactérias 

nitrificantes reduzem a amônia e nitrito (do catabolismo de proteínas da dieta) a nitrato 

(menos tóxico aos peixes e absorvível pelas plantas), retornando essa água rica em 

nutrientes ao tanque de criação com uma bomba d’água. Já o sistema de cultivo de 

plantas sem solo (hidroponia) permite melhor controle nutricional e de pragas e o mais 

utilizado é composto por um tanque contendo água e nutrientes (estes de alto custo) 

sendo bombeada para calhas, onde entram em contato com as raízes das plantas. Essa 

água é bombeada regularmente retornando para o tanque por gravidade e sendo 

necessária a reposição dos nutrientes extraídos pelas plantas. Dessa forma, ao enviar a 

água do biofiltro do sistema de criação de peixes para calhas onde plantas estão 

alocadas, obtém-se a extração dos componentes prejudiciais aos peixes e essenciais ao 

crescimento delas. Assim, verifica-se a simplicidade do sistema aquapônico e sua 

sustentabilidade. 

Palavras-chave: Sistema de recirculação de água. Sistema multitrófico.  Hidroponia. 



 

                                              

 
Avaliação de emergência e desenvolvimento inicial de Brachiaria brizantha cv. 

Marandu em diferentes profundidades. 

 

Jaqueline Peixoto Ferreira1*, Thais Cristina Maestá1, Juliana Bonifácio 

da Silva1, Celso Pereira de Oliveira2.  
1*Curso de Agronomia, Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – UniSL, Ji-Paraná, 
RO, Brasil. E-mail: jaqueline_agrono@outlook.com.   
2 Professor Orientador, Departamento de Agronomia, Centro Universitário São Lucas Ji-
Paraná – UniSL, Ji-Paraná, RO, Brasil.  
 

Resumo   

A implantação ou reforma de pastagens é uma prática necessária na pecuária, seja para 

reabilitar pastagens degradadas ou para substituir forrageiras antigas por cultivares mais 

modernas, produtivas e de melhor qualidade. Diversos fatores devem ser considerados, 

desde a escolha da forragem até o manejo, no sentido de obter uma boa formação da 

pastagem na área. Diferentes espécies forrageiras manifestam variação quanto ao 

comportamento germinativo ou de emergência, e em vista disso, há possibilidades de 

verificar em qual profundidade de semeadura há melhor desempenho para obtenção de 

máxima produtividade. Considerando a deficiência de publicações sobre o assunto, o 

presente estudo objetivou avaliar a influência de diferentes profundidades de semeadura 

sobre o cultivo da forrageira Brachiaria Brizantha (Syn Urochloa) (Hochst ex A. Rich.) 

Stapf. cv. Marandu. O delineamento experimental foi o de blocos inteiramente 

casualizados (DBC) quatro tratamentos – semeadura superficial, 2, 4, 6 cm de 

profundidade de plantio, cultivados sementes convencionais por 21 dias. Avaliou- se o 

índice de velocidade de emergência, comprimento de parte aérea, raiz e total das 

plântulas. Os resultados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e aplicado o 

teste de Tukey a 5% de significância. A análise não apresentou interação significativa 

para profundidades de semeadura e índice de velocidade de emergência e 

desenvolvimento inicial das plântulas. Concluiu-se que as profundidades de semeadura 

avaliadas não influenciaram nos índices germinativos avaliados, o que indicam que em 

profundidade de até 6 cm ocorre emergência das sementes ao mesmo tempo em que 

semeaduras mais superficiais. 

Palavras-chave: Forragicultura. Estabelecimento. Semeadura. Germinação. 

 



 

                                              

 

Avaliação do tomate cereja submetido a diferentes doses de adubação com NPK. 

 

Nicolas Gabriel Santos1*, Amanda Stéfany Santos Knoblauch2, Rodrigo Vieira Alves2, 

Maielli Kasprzak Moura2, Luan da Silva Rocha2, Navton Felipe Borghi2, Celso Pereira 

de Oliveira3 
1 *Engenheiro Agrônomo. E-mail: nicolas_gabriel_38@hotmail.com 
2 Acadêmicos do Curso de Agronomia do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – 
UniSL, Ji-Paraná, RO, Brasil. 
3 Professor Orientador do Curso de Agronomia do Centro Universitário São Lucas Ji-
Paraná – UniSL, Ji-Paraná, RO, Brasil. 
 

Resumo 

Avaliar a produção do tomate cereja (Lycopersicum esculentum Mill) submetido a 

diferentes tratamentos com adubação química, em casa de vegetação, os tratamentos 

com NPK a 50%, 100% e 150%. Aos 90 dias após o transplantio (DAT) foram 

analisados: peso dos frutos (g), teor de sólidos solúveis (°BRIX), número de frutos, 

(cm) altura da planta (cm). Os tratamentos realizados para o peso dos frutos não 

obtiveram diferença significativa, porem o tratamento dois (2) com dosagem de 100% 

da adubação se sobre-excede os outros tratamentos.Nos resultados obtidos sobre a altura 

da planta no experimento realizado, não houve diferença significativa, portanto o 

tratamento três (3) com 150% da dosagem teve uma tendência de se sobressair em 

relação aos demais tratamentos. Avaliação de sólidos solúveis os tratamentos dois (2) e 

três (3) alcançaram um resultado dentro do esperado, sendo que apenas o tratamento um 

(1) com 50% da dosagem não alcançou a média mínima recomendada para 

comercialização do fruto. Para o número de frutos não houve diferença significativa 

entre os tratamentos, sendo que o tratamento dois se sobressaiu sobre os outros 

tratamentos, De acordo com os dados obtidos não houve resultados significativos entre 

os experimentos, portanto pode-se recomendar o uso da dosagem de 50% da dose de 

adubação pois em relação custo benefício se torna viável o uso da menor dosagem. 

Palavras-chave: Produção. Adubação. Hortaliças. 

 

 
 
 
 



 

                                              

 
Conservação pós-colheita de Solanum melogena L. revestida de fécula de mandioca 

e filme PVC. 

 

Rúbia Fabielly de Oliveira Dias de Souza¹*, Emily Silva de Oliveira1, Marcos Giovane 

Pedroza de Abreu1, Cauã de Oliveira Barbosa2. 
1* Curso de Agronomia, Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – UniSL, Ji-Paraná, 
RO, Brasil. E-mail: rubiafabiellydias@outlook.com 
2Curso de Agronomia, Instituto Federal de Rondônia –IFRO, Campo Colorado do 
Oeste, RO, Brasil. E-mail: cauadeolivera.ifro@gmail.com 
 

Resumo  

As perdas pós-colheita acontecem posteriormente a colheita e são causadas geralmente 

por falta de comercialização ou da falta de consumo em tempo adequado do fruto. 

Como as frutas e hortaliças continuam mantendo seus processos biológicos ativos 

mesmo após colhidos e possuem auto teor de água em sua composição, isso faz com 

que os mesmos fiquem mais sucessíveis a perdas pós-colheita. com objetivo de avaliar a 

conservação pós-colheita de berinjela utilizando filme PVC e fécula de mandioca a 8%, 

foram colhidos frutos com 128 dias após a semeadura em campo experimental da 

Rondônia Rural Show. No laboratório de solos da UNISL os frutos foram selecionados, 

pesados higienizados e armazenados por um período de 6 a 30 dias em uma temperatura 

de 25° a 29°C. O delineamento experimental foi em forma casualizado em 

representação fatorial 3x6. Os tratamentos foram frutos cobertos com filme PVC, outros 

com fécula de mandioca e outros que não foram cobertos com nada. No período de 

armazenamento foi avaliado o teor de acidez titulável (através da titulação com 

solução), perda de massa (em %) e aparência externa (representado por uma tabela). O 

filme PVC se destacou relacionado aos outros tratamentos para manter a aparência 

externa dos frutos. Comparando o tratamento com fécula de mandioca ao grupo 

controle, a fécula mostrou diferença satisfatória. Baseado no presente trabalho, o 

tratamento com filme PVC mostrou que o período de conservação da berinjela foi de 12 

dias, sendo considerada impropria para comercialização após esse tempo.  

Palavras-chave: Berinjela. Pós-colheita. Revestimento. Vida útil.  

 
 
 
 



 

                                              

 
Desenvolvimento Vegetativo em Diferentes Adubações da Pimenta Malagueta 

(Capsicum frutescens) em Ji-paraná – Rondônia. 

 

Noildo Mota Cândido1*, Amanda Stéfany Santos Knoblauch2, Rodrigo Vieira Alves2, 

Maielli Kasprzak Moura2, Navton Felipe Borghi2, Luan da Silva Rocha2, Celso Pereira 

de Oliveira3 
1 *Engenheiro Agrônomo. E-mail: idocandido@gmail.com 
2 Acadêmicos do Curso de Agronomia do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – 
UniSL, Ji-Paraná, RO, Brasil. 
3 Professor Orientador do Curso de Agronomia do Centro Universitário São Lucas Ji-
Paraná – UniSL, Ji-Paraná, RO, Brasil. 
 

Resumo 

Avaliar a dinâmica no desenvolvimento vegetativo da pimenta malagueta (Capsicum 

frutescens) com diferentes fontes de adubações em vasos e em estufa protegida, sendo 

esses tratamento Testemunha, Esterco Bovino, Cama de Frango e Adubo Químico 

(QAMG). Cultura utilizada no experimento foi à pimenta malagueta (Capsicum 

frutescens). As 154 sementes utilizadas apresentam germinação de 60% e pureza de 

99.8%, segundo empresa produtora (Sementes Hortec®), sendo estas tratadas com 0,2% 

de CAPTAN-75. Os dados avaliados para a verificação do desenvolvimento da pimenta 

malagueta, em função dos tratamentos estudados foram através das seguintes 

observações: altura das plantas (AP); diâmetro do caule ao nível do solo (DC); número 

de folhas (NF); diâmetro de folha (DF); diâmetro de copa (DT). Para os resultados 

obtidos nos levantamentos de 60 dias, o tratamento que mais se destacou foi o 

tratamento cama de frango, obtendo resultados superiores para altura de planta com 

13.35 cm, diâmetro de caule com 3.95 mm e 25.33 para números de folhas, já para 

diâmetro de copa o tratamento cama de frango com 25.00 cm, não teve diferença 

significativa para com o tratamento químico que teve 23.81cm, e diâmetro de folha a 

testemunha foi a única que teve diferença significativa entre os tratamentos propostos. 

O tratamento cama de frango, teve relevância significativa quanto o desenvolvimento 

vegetativo e inicio do reprodutivo, as adubações químicas e de esterco bovino, não 

foram capazes de suprir nutricionalmente as plantas em micronutrientes, tanto para a 

sua fase vegetativa e inicio do reprodutivo, apresentando deficiências de boro e zinco. 
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Resumo 

A hipocalcemia, febre do leite ou paresia puerperal, é uma doença metabólica de 

importância econômica em decorrência da alta incidência em vacas de leite, perdas 

produtivas e custos relacionados ao tratamento. Ocorre normalmente durante ou pós 

parto em consequência da alta mobilização de cálcio da corrente sanguínea para a 

glândula mamária para a produção e concentração do colostro. Objetiva-se com essa 

revisão realizar um levantamento sobre os aspectos clínicos e a importância econômica 

da hipocalcemia. Para a realização do trabalho foram realizadas pesquisas em 

plataformas digitais em forma de notícias, artigos e livros. Os sinais clínicos da doença 

consistem em temperatura corporal subnormal (36ᵒC a 38ᵒC), ataxia, excitação, 

tremores musculares, evoluindo para um quadro de decúbito esternal, cabeça voltada 

para o flanco, decúbito lateral, coma, flacidez muscular completa e morte caso não haja 

intervenção terapêutica. Na hipocalcemia subclínica os prejuízos podem ser maiores 

quando comparados a forma clínica e exige maior atenção dos produtores, tratadores e 

veterinários devido à ausência dos sintomas e a susceptibilidade de ocorrência de 

doenças secundárias ou associada a hipocalcemia, como, retenção de placenta, mastite, 

cetose, além de outras alterações que acarreta em perdas econômicas. A adoção de 

medidas de controle a prevenção, como o balanceamento da dieta no período de 

transição e o fornecimento de cálcio oral é eficaz na redução da hipocalcemia. Conclui-

se a hipocalcemia causa grandes perdas produtivas e econômicas e que é importante a 

adoção de medidas preventivas para minimizar a sua ocorrência e consequentemente as 

perdas. 
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Resumo  

A medicina veterinária surgiu com o intuito de promover a saúde dos animais, visando 

reduzir prejuízos consequentes de enfermidades que os atingiam. No entanto, com o 

surgimento da medicina veterinária preventiva, ampliou-se o combate às enfermidades 

que comprometem a saúde dos animais e as zoonoses adquiridas pelo intimo convívio 

entre eles. Objetiva-se com esse estudo esclarecer a importância da medicina veterinária 

na saúde publica. Trata-se de uma revisão bibliográfica a partir de pesquisas em 

plataformas digitais em forma de notícias, artigos e revistas cientificas. A saúde pública 

veterinária se concretiza quando o médico veterinário utiliza de seus conhecimentos 

para promover a saúde única, portanto, este profissional está apto a desempenhar 

diversas funções na saúde pública, por estudar as ciências básicas, podem desenvolver 

atividades relacionadas à epidemiologia, laboratórios de pesquisa e entidades 

especializadas no controle e manipulação de produtos biológicos e de medicamentos. 

Equivalentemente, os conhecimentos ecológicos permitem que este profissional exerça 

nos programas de saneamento a interação a preservação da fauna e controle ambiental. 

As áreas de atuação do médico veterinário na saúde pública são amplas, atuando não 

somente na saúde e proteção animal e ambiental, como na assistência em saúde humana 

combatendo zoonoses e garantindo a qualidade sanitária dos produtos de origem animal. 

O profissional tem o dever de prover melhores condições ambientais, orientar à 

população para os princípios básicos de saúde, acima de tudo nos aspectos de saúde 

única, harmonizando o bem comum entre a saúde ambiental, humana e animal. 

Palavra-chave: Medicina veterinária. Saúde. Zoonose. 
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Resumo  

O câncer de mama tem sido há décadas o tipo mais comum entre as mulheres, causando 

a maior taxa de mortalidade por neoplasia maligna na população feminina. O objetivo 

deste trabalho foi apresentar a incidência de cistos mamários diagnosticados através da 

técnica de Punção Aspirativa por Agulha Fina no ano de 2019, Estado de Rondônia, 

Brasil. Esta pesquisa consiste em revisão do tipo quantitativa, onde os dados 

apresentados foram coletados na plataforma DATASUS. Os nódulos mamários podem 

ser rastreados de diversas formas, dentre elas o toque, o qual não é suficiente para 

classificá-los em benignos ou malignos.  Para a realização do diagnóstico completo 

podem ser utilizadas diferentes técnicas, dentre elas a Punção Aspirativa por Agulha 

Fina (PAAF), que consiste na obtenção de líquidos presentes em cistos palpáveis. Cerca 

de 85% dos cistos mamários são benignos e 15% malignos. No estado de Rondônia, em 

2019, realizou-se 31 exames utilizando-se a técnica de PAAF, onde os resultados 

obtidos foram: 4 (12,9%) malignos, 16 (51,6%) benignos e 11 (35,4%) negativos. O 

câncer de mama ainda representa importante problema de saúde pública, sendo 

necessário a expansão dos conhecimentos epidemiológicos sobre essa doença. Faz-se 

indispensável a melhor qualificação das políticas e programas de prevenção e 

diagnóstico precoce, o que possibilita o impedimento de maiores complicações. 

Palavras-chave: PAAF.  Câncer da mama. Nódulos mamários. 
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Resumo  
Mimosa caesalpiniifolia apresenta elevado potencial na recuperação de áreas 
contaminadas por metais, principalmente por sua capacidade de se associar a bactérias 
fixadoras de N2. O índice SPAD pode ser utilizado para avaliação do estado nutricional 
de plantas, correlacionando diretamente com a concentração de N nas folhas. Objetivou-
se com este trabalho avaliar o índice SPAD em plantas de Mimosa caesalpiniifolia 
inoculadas com rizóbios em solo contaminado por manganês (Mn). O ensaio 
experimental foi conduzido em casa de vegetação na Universidade Federal do Ceará. 
Foram utilizadas como inoculantes bactérias previamente isoladas de uma área de 
mineração de Mn. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, em arranjo 
fatorial do tipo 5x4, considerando-se: cinco doses de Mn (0, 20, 40, 60 e 80 mg dm-3) e 
quatro tratamentos de inoculação (controle, Mix área de mata, Mix área degradada, Mix 
rejeito), com quatro repetições. Ao final da condução experimental, 60 dias após o 
transplantio, o índice SPAD foi estimado utilizando-se o clorofilômetro portátil, no 
período entre 8-10h da manhã. O índice refere-se a média dos três folíolos terminais. Os 
dados obtidos foram submetidos à análise de variância. Mediante a constatação de 
diferença significativa, os dados qualitativos foram comparados pelo teste de Tukey e os 
quantitativos (doses) foram submetidos à análise de regressão, utilizando o software 
estatístico SISVAR. As plantas inoculadas com as bactérias isoladas do rejeito de 
mineração (Mix rejeito) apresentaram níveis mais altos do índice SPAD indicando 
serem tolerantes a presença do metal no solo e eficientes na nutrição por N para as 
plantas. 
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Resumo  

Leptospirose é causada por bactérias do gênero Leptospira spp, uns dos principais 

agentes patológicos de caráter reprodutivos em suínos, estabelecendo perdas 

econômicas. O objetivo com este trabalho é realizar um levantamento sobre a 

importância, etiopatogenia e diagnostico da leptospirose suína. Teve como principal 

ênfase de estudo as revisões literárias, baseando-se artigos científicos e livros. Os suínos 

são considerados reservatório para bactéria e a contaminação se da é através do contato 

direto com a bactéria, pelas mucosas ou pele, a partir da ingestão de água e/ou ração 

contaminada. O período de incubação varia de 2 a 5 dias, multiplicando-se pelo 

organismo, principalmente nos órgãos parenquimatosos caracterizando um quadro 

septicêmico agudo denominado Leptospiremia. Entre 2 e 3 dia pode ocorrer uma febre 

discreta, no quarto dia, o patógeno se prolifera, principalmente nos rins causando 

quadro de nefrite intersticial. Nas fêmeas prenhes atingem órgão reprodutivo 

acarretando problemas como aborto no terço médio ou final da gestação, reabsorção 

fetal, natimortos ou prole fraca. Os leitões que morrem por leptospirose apresentam 

anemia, icterícia, petéquias e sufusões subserosas e submucosas, esplenomegalia, 

hepatomegalia com áreas amareladas irregulares, rins congestos com hemorragias 

corticais com focos necróticos acinzentados. As principais formas de diagnóstico são 

por coleta de fluidos para exame direto em microscópio de campo escuro, e pelo teste 

PCR que é específica, sensível e rápida para diagnóstico. Podemos concluir que a 

leptospirose, é de grande importância na Medicina Veterinária, visto que pode ser uma 

doença silenciosa que causa perdas na reprodução, trazem prejuízos econômicos no 

setor da suinocultura. 
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Resumo 

A maceração fetal é uma condição clínica que envolve alterações degenerativas 

desintegradoras nos fetos. Pode ocorrer por fatores como uso de contraceptivos de 

maneira irregular, parto distócico, uso de ocitocina na hora do parto ou em algum 

tratamento anterior, que pode resultar em um elevado estímulo uterino.  Objetiva-se 

com este trabalho relatar um caso de maceração fetal em uma gata, por, SRD, 3 anos, 

pesando 2,3kg. O animal foi admitido na clínica veterinária Kin Casa Vet sob queixa 

principal do tutor a presença de uma secreção mucopurulenta pela vulva durante 5 

semanas, além disso não houveram episódios de vômito, diarreia, nem perca de apetite. 

O animal foi avaliado e foi sugerido pelo medico realização de um exame 

ultrassonografia. Durante a ultrassonografia foi confirmada a presença de um feto sem 

batimentos cardíacos ou motilidades intestinais. Portanto como o diagnóstico é baseado 

na anamnese junto a avaliação clínica e exames complementares como os de imagem 

foi definido como maceração fetal. O tratamento indicado foi a realização de 

ovariohisterectomia sendo que a paciente permaneceu em observação nas horas 

seguintes a cirurgia e sob cuidados pós-operatórios, administração de medicamentos e 

curativos por volta de 10 dias. Após esse período obteve alta em padrões dentro da 

normalidade esperada. 
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Resumo 
Os sistemas de Integração consistem na produção em que os componentes da lavoura, 
pecuária ou floresta sejam produzidos de forma sistemática, sendo que sua alocação no 
mesmo espaço e tempo permite uma boa produtividade entres ambos. Diante disso, 
objetiva-se demonstrar os benefícios dos sistemas de integração. Este estudo trata-se de 
uma revisão bibliográfica a partir de publicações em revistas eletrônicas e artigos 
científicos. As principais vantagens do uso da Integração Lavoura Pecuária são: 
recuperação mais eficiente da fertilidade do solo e pastagens com menor custo; 
facilidade na renovação das pastagens e conservação do solo; melhoria nas propriedades 
físicas, químicas e biológicas do solo; controle de pragas, doenças e plantas daninhas; 
aproveitamento do adubo residual; maior eficiência na utilização de máquinas, 
equipamentos e mão-de-obra; diversificação do sistema produtivo, tornando-o 
sustentável em termos econômicos e agroecológicos. Estes sistemas, se sobressaem ao 
monocultivo com relação à otimização do espaço, redução de erosão, aumento da 
sustentabilidade econômica e produtiva. O sistema silvipastoril integra os componentes 
pecuários (animal e floresta) com objetivo de aumentar a produtividade e o bem estar 
dos animais. Os benefícios são econômicos e ambientais, e um sistema multifuncional 
que evita a degradação da área e aumenta a capacidade produtiva. As árvores auxiliam 
na redução da erosão do solo, diminuído a perda de nutrientes por lixiviação e 
reduzindo a necessidade de fertilizantes, além de melhorar o conforto dos animais e 
aumentar a biodiversidade. Podemos concluir que os sistemas de integração podem 
trazer inúmeros benefícios tanto ambientais quanto econômicos. 
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Resumo 

A produção de suínos no Brasil atualmente ocupa a quarta posição no ranking de 

produção de carne no mundo e para se manter ou subir nesta posição a suinocultura 

conta com uma intensificação dos modelos de sistemas de produção, resultando em uma 

maior produção de dejetos. A suinocultura é tida como uma atividade de grande 

potencial poluidor pelos órgãos de proteção ambiental e de fiscalização, visto que estes 

dejetos são cerca de 260 vezes mais poluentes que o esgoto doméstico. Objetiva-se com 

essa revisão realizar um levantamento sobre os principais impactos ambientais 

ocasionados pelo manejo inadequado dos dejetos. Para a realização do trabalho foram 

realizadas pesquisas em plataformas digitais em forma de artigos científicos e estudos 

de casos. Devido à escassez de tecnologias adequadas para o tratamento, os dejetos 

suínos podem causar ou agravar alguns problemas ambientais, como a contaminação do 

lençol freático, desequilíbrio dos nutrientes do solo, acumulação de elementos tóxicos, 

favorecer a produção de gases nocivos, que contribuem para o aquecimento global 

como metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), amônia (NH4) e sulfeto de hidrogênio 

(H2S), poluição olfativa pela emissão de mau odores. O contato com os resíduos pode 

acarretar no aparecimento de problemas como verminoses, hepatites, alergias, 

leptospirose e peste suína clássica. A proliferação de insetos também está relacionada ao 

manejo inadequado dos dejetos. Conclui-se que o manejo inadequado dos dejetos de 

suínos causa grandes impactos ambientais, fazendo-se necessário a adoção de 

tecnologias mitigadoras, para reversão de tais problemas. 
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Resumo  
A toxoplasmose é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, acomete cerca de um 
terço da população mundial e se caracteriza como antropozoonose. Afeta animais 
homeotérmicos, incluindo o homem, causando desde infecção assintomática a quadros 
sistêmicos graves. Os felinos são hospedeiros definitivos, enquanto os animais de 
produção, de companhia e homem, são hospedeiros intermediários. O objetivo desta 
revisão bibliográfica é demonstrar os aspectos da toxoplasmose voltados à saúde 
publica. No Brasil, a infecção pelo Toxoplasma tem grande prevalência em humanos, 
sendo que 50% das crianças e 80% das mulheres em idade fértil têm anticorpos para o 
protozoário. A transmissão para o homem ocorre principalmente de forma oral, por 
alimentos mal higienizados e fômites com T. gondii, que são oriundos das fezes 
contendo oocistos esporulados de felinos contaminados. Em humanos a sintomatologia 
inclui problemas oculares, podendo ocorrer cegueira, problemas reprodutivos, 
alterações neurais. Em gestantes a transmissão da toxoplasmose ocorre de forma 
vertical, onde a mulher torna-se infectada durante a gravidez, o parasita provoca 
placentite, onde os taquizoítos atravessam a barreira transplantaria para o feto. A 
prevenção resulta na redução da incidência da toxoplasmose. No entanto, existe 
desconhecimento sobre a doença, as fontes de infecção e as medidas de prevenção. 
Desta forma, no Brasil, uma das medidas recomendadas são a prevenção e controle 
principalmente das vias de transmissão como, evitar o consumo de produtos animais 
crus ou mal cozidos, e legumes mal higienizados. Assim, ações conscientização em 
saúde à população são importantes, visando reduzir a prevalência da toxoplasmose na 
população. 
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Resumo 

O diagnóstico precoce de gestação é uma ferramenta que permite ao produtor remover 

novilhas e vacas não produtivas, evitando desperdício de alimento, reduzindo períodos 

improdutivos e aumentando a produção de leite. Os métodos de diagnóstico de prenhez 

têm sido utilizados como o controle da  manifestação de estros, palpação transretal e 

ultra-sonografia porém possuem custos mais elevados e demandam tecnicos 

capacitados. Sendo assim, objetiva-se apresentar uma tecnologia que pode facilitar o 

diagnóstico gestacinoal em vacas. Para a realização desta revisão foram utilizados dados 

de artigos cientificos disponíveis em plataformas de pesquisa. Ensaios laboratoriais 

capazes de detectar substâncias produzidas durante a gestação, estão sendo cada vez 

mais difundidos, exemplo disso é o teste de prenhez em amostras de leite que detecta e 

mensura glicoproteínas associadas a prenhez (PAG) a partir do 28º dia após concepção. 

Estes ensaios apresentam alta sensibilidade, especificidade e precisão quando utilizados 

como diagnóstico de prenhez tornando-se assim uma boa alternativa para propriedades 

onde o suporte técnico é limitado. Outra vantagem é que a amostra de leite utilizada na 

realização do teste pode ser coletada durante a ordenha, sem causar estresse, injúrias e 

aumento das chances de perda embrionária ou fetal, pelo excesso de manipulação do 

trato reprodutivo. No Brasil o teste chamado Idexx Leite é utilizado no Estado do 

Paraná pela Associação Paranaense (APCBRH) e as amostras são processadas em 

laboratório próprio da associação. Podemos concluir que o uso das PAGs na detecção 

de prenhez possui varias vantagens em relação aos metodos convencionais. 

Palavras-chave: PAG metodos. gestação em vacas.  
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Resumo 

A queimadura é caracterizada como trauma de gênese térmica, sendo capaz de lesionar 

vários tecidos orgânicos, classificada de acordo com a profundidade de acometimento 

tecidual.  Estas podem ser alterações locais ou sistêmicas, com diferentes graus de 

comprometimento e sequelas, trazendo uma limitação funcional, desordem psicológica 

e social. Este paciente é considerado politraumatizado que necessita de um tratamento 

multidisciplinar, dentre estes profissionais temos o fisioterapeuta, que terá como 

objetivo minimizar as sequelas, fornecendo a este paciente uma melhora da qualidade 

de vida, integração física e psicológica. As lesões por queimaduras são um problema de 

saúde pública, desse modo o presente trabalho tem como objetivo analisar a eficácia da 

intervenção fisioterapêutica em paciente queimados. Trata-se de uma revisão 

bibliográfica, realizada por meio de consulta em base de dados encontrados em 

Scientific Eletronic Library Online e revistas, sendo artigos escritos em Português do 

período de 2015 a 2020. Foram encontrados 20 artigos e efetivamente utilizados 9. Os 

estudos analisados corroboram que a fisioterapia através das técnicas cinesioterapia e a 

eletrofototerapia trazem benefícios a estes pacientes com a redução das sequelas 

motoras, respiratórias e estéticas, proporcionando uma melhora na qualidade de vida. 

Dessa forma pode-se concluir que, a fisioterapia é eficaz no tratamento de queimados, 

permitindo a estes pacientes uma melhora na integração física, atividade de vida diária e 

psicológica. 

Palavras-Chaves: Fisioterapia. Queimadura. Reabilitação. 
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Resumo  

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são infecções que aparecem 

após a entrada do paciente no hospital durante a internação ou após a alta. Os pacientes 

internados apresentam um risco maior de contrair infecções, pois se encontram em um 

ambiente que há inúmeros microrganismos que não estariam em contato no seu 

cotidiano. As culturas de vigilância são técnicas utilizadas para o isolamento e 

identificação de bactérias resistentes com a finalidade de obter o diagnóstico de 

pacientes colonizados ou infectados com esses microrganismos. O objetivo das coletas é 

implantar medidas imediatas para o controle dessas infecções, diminuir as transmissões 

e o risco de próximas infecções. Os sítios coletados são solicitados pelos médicos, 

sendo que os mais comuns são narinas, axilas, região anal e inguinal. Ademais, o 

ambiente hospitalar também pode ser pesquisado, pois, a presença de cepas resistentes 

não está apenas nos pacientes, mas em objetos inanimados, nos profissionais de saúde e, 

até mesmo, nos parentes dos pacientes. O estudo em questão trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica construída a partir da pesquisa nas bases de dados Google acadêmico e 

SciELO. Para a seleção dos artigos foram utilizados os termos como infecção hospitalar 

e cultura de vigilância. Em conclusão, é de suma importância à pesquisa de cultura de 

vigilância no âmbito hospitalar para o controle de bactérias multirresistentes, pois, é 

evidente que a resistência bacteriana é um problema mundial de saúde e, sempre que 

possível, devem ter medidas para o controle dessa disseminação. 

Palavras-chave: Cultura de vigilância. Infecção Hospitalar. Bactérias Multirresistentes. 
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Resumo  

As parasitoses atingem cerca de 50% da população mundial. As mais comuns e 

preocupantes são as intestinais, que provocam diversas alterações patológicas e podem 

levar o hospedeiro a óbito. Umas das consequências dessas alterações são as anemias 

carenciais, devido os parasitas causarem desnutrição no hospedeiro, os quais sugam 

nutrientes ou provocam perda sanguínea. A mais comum é a anemia ferropriva, causada 

por deficiência de ferro. A presente pesquisa tem como objetivo apresentar a relação da 

anemia às parasitoses e como essa relação pode ser um problema principalmente para 

países subdesenvolvidos. É um estudo de revisão bibliográfica de caráter exploratório. 

Os critérios de inclusão foram artigos de acesso livre, publicados entre 2013 e 2020, 

utilizando as palavras-chave: anemias, parasitas e países em desenvolvimento. As 

parasitoses se apresentam bastante disseminadas e prevalentes em países 

subdesenvolvidos. Prevalência essa que está relacionada às más condições de vida da 

população, que se encontram com problemas de assistência básica a saúde, saneamento 

básico e grande índice de pobreza. O surgimento das anemias em pessoas infectadas por 

parasitas se dá pela junção desses fatores, podendo não responder a tratamentos clínicos 

de rotina, dificultando a cura. Crianças e grávidas são os grupos mais afetados, 

principalmente quando estão em uma condição socioeconômica mais baixa, por se 

apresentarem com maior carência nutricional. As parasitoses ainda são um dos maiores 

problemas de saúde pública por ser ainda tão negligenciadas, sendo a anemia uma 

consequência. É necessário maior investimento em relação ao sistema de saúde e 

medidas socioeducativas para conscientização da população.   

Palavras-chave: Anemias. Parasitos. Países em Desenvolvimento. 
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Resumo  

Acessibilidade arquitetônica consiste na eliminação total de qualquer barreira física ou 

ambiental em projetos de arquitetura, como na construção de casas, prédios, espaços 

públicos ou mesmo em equipamentos urbanos. Este estudo teve como objetivo, destacar 

alternativas que possam viabilizar a vida das pessoas com deficiência permanente ou 

temporária através da arquitetura do ambiente. A metodologia utilizada foi bibliográfica 

na procura pelo tema nos materiais disponibilizados em bases de dados on-line. 

Segundo os autores pesquisados o Brasil está longe de ser reconhecido como um país 

com adaptações para pessoas com deficiência. Pode-se ver que é necessário promover a 

adequação de espaços e a extinção de barreiras físicas e ambientais dentro de 

residências, espaços públicos e privados, edificações e equipamentos urbanos. 

Exemplos: rampas, elevadores e banheiros adaptados, calçadas com piso tátil. 

Especialmente no que se refere ao âmbito escolar foram descritas dificuldades 

existentes na estrutura de edificação nas escolas, que provocam situações desagradáveis 

para com os alunos. Foi levantado que acessibilidade significa incluir a pessoa em 

qualquer situação, evitando a exclusão e o constrangimento de não poder acessar todos 

os locais. Pode-se ver que ainda é de suma importância que haja adequação em grande 

parte os espaços públicos e privados no Brasil, para que todos tenham acesso de forma 

igualitária, e que pessoas com qualquer tipo de deficiência sejam independentes em 

certas situações garantindo que tenham acesso a todas as estruturas públicas e privadas 

sem restrições. 

Palavras-chave: Barreiras Físicas. Inclusão e Diversidade. 
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Resumo 

A segurança do paciente tem sido reconhecida mundialmente e representa um grave 

desafio à saúde pública. Para atender a proposta da OMS de reduzir os danos, riscos 

evitáveis e para obter um cuidado seguro, a Portaria MS/GM nº 529/2013 estabelece a 

elaboração e implantação de um conjunto de Protocolos de Segurança do Paciente, 

definidos pela OMS. Analisar se os protocolos de segurança do paciente são aderidos 

pela equipe de enfermagem identificando as lacunas que dificultam essa adesão. Trata-

se de uma revisão integrativa de literatura com publicações das bases de dados: 

LILACS, SciELO, BDENF e MEDLINE, que retratem a adesão aos protocolos de 

segurança, em textos completos disponíveis para análise; publicados em menos de 5 

anos, nos idiomas português e inglês, utilizando os descritores validados no DeCS  da 

BVS. Foram selecionados 32 artigos para compor a amostra, destes, 26 mostraram 

baixa aplicação na prática profissional e apenas 14 apresentaram grau de conformidade 

satisfatório, classificando a adesão da equipe aos protocolos de segurança como 

indesejada. Em relação as dificuldades apontadas que levam a baixa adesão da equipe 

destacam-se sobrecarga de trabalho, deficiência estrutural, dimensionamento de 

recursos e pessoal inadequado, falta de capacitação e resistência da equipe. O 

reconhecimento da equipe sobre a importância das recomendações dos protocolos 

mostrou-se adequado, no entanto ainda há fragilidades na aplicação da prática 

profissional apesar da existência de portarias e protocolos, demonstrando a necessidade 

da elaboração de estratégias como fiscalização e auditoria de processos objetivando 

minimizar as fragilidades identificadas. 

Palavras-Chave:  Qualidade da Assistência. Segurança do paciente. Protocolos. 
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Resumo 

A Organização Mundial de Saúde recomenda que os recém-nascidos recebam o 

aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida e o aleitamento materno até os 2 

anos de idade. No entanto, devido a diversos fatores, tais práticas ainda permanecem 

longe de atingir o patamar ideal. Por isso, este estudo tem por objetivo reunir os 

resultados de pesquisas sobre os fatores que influenciam no desmame precoce. Trata-se 

de uma revisão integrativa da literatura cuja coleta e análise de dados foram realizadas 

nos meses de junho a agosto de 2020. Ao realizar o cruzamento dos descritores obteve-

se um total de 3105 estudos, entre os anos de 2015 e 2020, estes passaram por um filtro 

e foram lidos manualmente, chegando ao total de 26 artigos. Os principais resultados 

desses artigos foram sintetizados em 3 (três) categorias temáticas para melhor 

compreensão do conteúdo proposto: Fatores relacionados ao recém-nascido, fatores 

relacionados aos pais e Fatores Externos. As variáveis envolvendo a criança foram: 

alterações fisiológicas no recém-nascido e a recusa do seio por parte da criança. Com 

relação aos pais, se destacou os fatores sociodemográficos, a idade materna e a crença 

do leite ineficiente. Já dentre as variáveis externas, o retorno ao trabalho ou estudo foi o 

predominante. Portanto, torna-se necessário o fortalecimento de ações comunitárias, 

reorientação dos serviços de saúde, orientações às nutrizes e na formação e articulação 

de redes de apoio a esta pratica a fim de promover resultados que possam contribuir à 

promoção de saúde da mãe-filho.  

Palavras-Chave: Desmame Precoce. Amamentação Exclusiva. Revisão Literária.  
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Resumo  

Pesquisadores do mercado alimentício têm apostado em produtos geneticamente 

modificados. Agências de defesa salientam os riscos destes alimentos a população, 

como casos de alergias, resistência a antibióticos e toxicidade, mas estudos científicos 

demonstram a segurança desses alimentos para o meio ambiente e consumo humano. A 

fim de esclarecer melhor sobre esta tendência, o objetivo deste estudo foi demostrar a 

importância da biotecnologia na suplementação alimentar. Para a realização desta 

pesquisa, efetuou-se uma revisão integrativa da literatura. O levantamento de artigos foi 

realizado nos principais periódicos indexados nas bases de dados: Google Acadêmico, 

Pubmed, SciELO, utilizando-se os seguintes descritores: Alimentos transgênicos e 

suplementação alimentar, que abrangessem o tema e não foi delimitado período de 

publicação com intuito de se obter a maior quantidade possível. A ciência sempre busca 

novas descobertas para melhorar a vida de todos. O processo de criação de alimentos 

transgênicos que é realizado por meio da tecnologia do DNA recombinante possibilitou 

isolar, manipular e identificar genes em organismos vivos. Graças a essa evolução foi 

possível desenvolver alimentos mais nutritivos e funcionais, com vantagens diferentes 

dos fornecidos normalmente. Porém, antes de serem comercializados, são submetidos a 

uma avaliação de segurança e se forem destinados ao consumo humano, testes 

adicionais são realizados, como por exemplo, testes de alergenicidade. Entende-se assim 

o potencial da biotecnologia na criação de alimentos transgênicos, oportunizando 

melhorar a saúde através de suplementos alimentares adicionados à alimentação, que 

podem conter teores adequados de ferro, aminoácidos, entre outros, podendo suprir 

deficiências nutricionais e possibilitar melhor qualidade de vida. 

Palavras-chave: Transgênicos. Saúde. Suplementação.  
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Resumo  
A Biotecnologia reúne um  conjunto  de  técnicas  que  utilizam  organismos  vivos  
podendo ser  geneticamente  modificados que possibilitou  aplicações  em  diversas  
áreas,  tomando  grandes proporções  nas  indústrias  farmacêuticas em  outros  setores  
indústrias  e  na  importante produção  dos  Biofármacos.  Para esclarecer melhor sobre 
a aplicação da técnica do DNA recombinante, o objetivo desse estudo foi demonstrar as 
condições de aplicação desta técnica na produção de antibióticos. Para o 
desenvolvimento desta pesquisa efetuou-se uma revisão integrativa da literatura. O 
levantamento de artigos foi realizado nos principais periódicos indexados nas bases de 
dados: Google Acadêmico e SciELO, utilizando-se os descritores: DNA recombinante, 
processos de fermentação, aplicação da tecnologia do DNA e purificação de produtos 
biológicos, que abrangessem o tema e não foi delimitado período de publicação com 
intuito de se obter a maior quantidade possível. Os resultados demonstram que a 
biotecnologia ajuda na produção de antibióticos mais eficazes. Por meio da manipulação 
de enzimas, moléculas são obtidas pela fermentação das bactérias, onde a síntese 
bioquímica associada com a recombinação genética proporciona o desenvolvimento de 
antibióticos de maior complexidade e de difícil síntese química. Diante disso, conclui-se 
que os avanços da biotecnologia têm sido de grande utilidade para o desenvolvimento 
de novos antibióticos e drogas de elevada eficiência no combate aos microrganismos, 
cada vez mais resistentes. Além disso, observou-se que existe semelhança nos estudos 
por relacionar que a técnica do DNA recombinante envolve a criação sintética de novos 
organismos vivos, com características não encontradas na natureza, formadas pela 
hibridização em nível molecular do DNA. 
Palavras-chave: Biotecnologia. Técnicas de fermentação. Antibiótico recombinante. 
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Resumo  

Estudos demostram que, a contaminação ambiental provocada por despejo de efluentes 

nos corpos d´água de maneira irregular sem tratamento prévio acarreta em um grave 

desequilíbrio no ecossistema aquático, pois os resíduos químicos e orgânicos 

comprometem todos os ecossistemas do entorno e principalmente aquíferos 

subterrâneos. Portanto, é de grande relevância os estudos que demostram a evolução 

destes ambientes e sua interação com o meio. O objetivo do presente resumo é 

descrever as características ambientais do igarapé pintado no município de Ji-Paraná e 

sugerir alternativas que poderão ser adotadas pelo poder público e população a fim de 

amenizar os problemas causados ao meio ambiente. Para construção deste resumo foram 

desenvolvidos estudos a partir da coleta de dados de três pontos previamente 

demarcados no curso do igarapé Pintado, no perímetro urbano do município, fazendo-se 

uso do método Check list e matriz de interação juntamente com levantamentos 

bibliográficos especializados. Os principais impactos diagnosticados foram: sinais de 

erosão, permeabilidade, inviabilidade do solo, alteração do relevo, emissão de odores, 

queima de resíduos, presença de vetores, riscos à saúde dos moradores locais e impacto 

na saúde pública em geral. Diante do que foi constatado o comprometimento dos 

recursos naturais em função do descarte inadequado dos resíduos de origem doméstica, 

comercial e industrial, principalmente da grande quantidade de lixo plástico, conclui-se 

que o município deve adotar medidas de tratamento de efluentes antes do lançamento 

em corpos hídricos visando à diminuição no desequilíbrio do ecossistema e 

conscientização da população em relação ao descarte de lixo nesses locais. 

Palavras-Chave: Meio Ambiente. Contaminação. Ecossistema. 
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Resumo 
Atualmente vivencia-se uma pandemia causada pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2) 
causador da COVID-19. A taxa de transmissão é chamada de número reprodutivo e, 
segundo Ministério da Saúde, varia entre 2,0 e 3,5. A identificação precoce dos casos 
interrompe a cadeia de transmissão. O objetivo deste estudo foi descrever o caso índice 
de COVID-19 e sua taxa de transmissão no Município de Peixoto de Azevedo-MT. 
Estudo descritivo, com o período de investigação de 17-21 de agosto de 2020. A 
confirmação foi por critérios laboratoriais, RT-PCR e teste rápido para SARS-COV-2. 
A fonte dos dados foram as notificações compulsórias e investigação epidemiológica 
realizadas pelas equipes das Unidades de Saúde e o Centro Operacional de Emergência. 
Em 29 de abril de 2020, foi identificado o caso índice de COVID-19. Homem, 47 anos, 
sem comorbidades, casado, vigilante bancário, sintomático em 20/04/2020, sendo febre, 
tosse, dor de garganta, mialgia, artralgia, cefaleia, produção de escarro e linfadenite com 
linfonodomegalia. Procurou atendimento médico, foi notificado e coleta de RT-PCR em 
23/04/2020, resultado em 29/04/2020. A possível fonte de contaminação foi o irmão 
sintomático proveniente do Estado do Pará. O número reprodutivo na 1ª geração foi 4,0 
e na 2ª geração 2,0. Os contatos da 1ª geração, 25% foram domiciliares e representam 
50% dos infectados. O caso índice de COVID-19 em Peixoto de Azevedo foi importado 
e o número reprodutivo na 1° geração esteve acima do esperado, entretanto, na 2ª 
geração a cadeia de transmissão foi interrompida. A fonte de contaminação e a maior 
taxa de incidência foi domiciliar.  
Palavras-chaves: Controle de doenças transmissíveis. Infecções por Coronavírus. 
Pandemias. Transmissão de Doença Infecciosa.  
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Resumo 

A tomografia é um método de diagnóstico diferencial médico, utilizando imagens 

processadas por um computador a partir da emissão de Raios-X, adotado na rotina 

diagnóstica para a identificação do Sars-Cov-2. Este estudo busca identificar a 

importância da tomografia de tórax no diagnostico de Sars-CoV-2. Trata-se de uma 

revisão bibliográfica. O critério de inclusão foram artigos publicados que atenderam a 

temática proposta. Existe como metodologia padrão ouro o exame de RT-PCR 

molecular que detecta partículas virais e os testes rápidos que detectam a presença de 

anticorpos IgM e IgG. Porém, a confiabilidade dos testes ainda põe em dúvida os 

resultados, citamos nos testes rápidos o tempo de surgimento dos anticorpos no 

organismo, deixando uma janela de transmissão no estagio inicial da doença. Nos testes 

moleculares o questionamento é o tempo de liberação do resultado e a data da coleta, 

sendo que a secreção de antígenos virais no organismo pode não estar bem consolidada, 

resultando num falso negativo. A principal manifestação da doença é o acometimento 

pulmonar, por alterações do parênquima  como opacidades em vidro fosco e pneumonia 

multifocal, as quais podem ser visualizadas por tomografia mesmo em fase inicial da 

doença, permitindo realizar também o controle evolutivo e danos pulmonares. É um 

método de diagnóstico rápido e preciso, entretanto só terá significado clínico caso haja 

manifestação pulmonar, e alguns pacientes não apresentam tais manifestações, sendo 

indispensável associar com exames laboratoriais, com o intuito de reduzir o contágio, 

tratar e acompanhar o desenvolvimento da doença, aumentando as chances de 

recuperação.  

Palavras-chave: Infecção por Coronavírus. Diagnóstico por imagem. Pneumonia Viral. 

 



 

                                              

 
Fatores exógenos responsáveis por hipertensão arterial: Uma revisão da literatura. 

 

Ellen Suzi Monteiro Nobre1, Carlos Alberto de Oliveira Soares1, Letycia Costa de 

França Paiano1, Nayara Vieira Januth1, Thales Wallace Alves Alencar1, Vanessa Valeria 

Coelho1, Natália Malavasi Vallejo2 
1Curso de Biomedicina, Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – UniSL, Ji-Paraná, 
RO, Brasil. E-mail: ellenmonteiro.bmd@hotmail.com 
2 Biomédica, Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, RO, Brasil. E-mail: 
natalia.vallejo@saolucas.edu.br 
 

Resumo 

A Hipertensão arterial é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da 

pressão sanguínea, acima de 140/90 mmHg. Em 2018, 24,7% da população que vive nas 

capitais brasileiras afirmaram ter diagnóstico de hipertensão. Alguns dados mostram 

também que a parcela da sociedade mais afetada é formada por idosos, sendo um dos 

principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, infarto, 

aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca. O objetivo do estudo foi demonstrar 

fatores exógenos que influenciam nos níveis de pressão arterial. Este estudo baseia-se 

em uma revisão de literatura de caráter exploratório. Os critérios de inclusão utilizados 

foram artigos de livre acesso, publicados entre os anos de 2014 e 2020, disponibilizados 

nas plataformas, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e 

Scielo. É possível notar que um dos principais vilões da doença é o sódio, principal 

componente do sal de cozinha, presente em alimentos industrializados e adicionados 

voluntariamente nas refeições diárias. Essa doença pode ser herdada dos pais em 90% 

dos casos, e determinada também por diversos outros fatores exógenos como fumo, 

consumo de bebida alcoólica, obesidade, estresse, níveis altos de colesterol e falta de 

atividade física. As consequências da hipertensão arterial são gravíssimas podendo ser 

fatais, portanto é importantíssimo que os indivíduos tenham o diagnóstico rápido e o 

correto tratamento, além de realizar ações que previnam a ocorrência da patologia, 

como: redução do consumo de sódio, abandonar o fumo, consumo de álcool moderado, 

evitar alimentos gordurosos, praticar atividades físicas regulares e manter um peso 

adequado. 

Palavras-chave: Hipertensão. Pressão arterial. Dietoterapia. Fatores de risco. 
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Resumo  

A Hanseníase, conhecida antigamente como Lepra, é uma doença infectocontagiosa de 

evolução crônica e de notificação compulsória, responsável por severos danos aos 

nervos e ao tecido epitelial. É causada pela Mycobacterium leprae, é considerada uma 

doença tropical, devido ser mais propícia em região de clima tropical. O objetivo do 

estudo foi demonstra a importância do diagnóstico precoce e tratamento correto para 

haver desenvolvimento da forma crônica da doença. É um estudo de revisão 

bibliográfica e de caráter exploratório. Foram utilizadas as palavras-chave, Lepra, 

Doença tropical e Mycobacterium Leprae, e a busca de periódicos por meio dos bancos 

de dados Scielo, Google Acadêmico e Pubmed por meio de relatos de casos sobre o 

diagnóstico da doença e contaminação pelo bacilo. O contágio se dá pelas vias aéreas 

superiores, ou seja, pelo trato respiratório, através de espirros, secreções nasais. Ocorre 

uma variância de pessoa para pessoa dependendo da susceptibilidade e do tempo em 

que o bacilo esteja presente no organismo, sendo o período de incubação da doença de 2 

a 7 anos. O diagnóstico é dado através de exame dermatológico de raspagem, após é 

realizado a análise bacteriológica. A hanseníase quando não tratada precocemente tem 

como consequência lesões na pele juntamente com alterações na sensibilidade e também 

disfunções musculares. Tendo como principais manifestações clínicas o formigamento, 

dormência nas extremidades; manchas brancas ou avermelhadas e dores. Conclui-se que 

a hanseníase é um problema de saúde pública e é importante seu diagnóstico precoce 

para evitar complicações nos quadros clínicos da doença. 

Palavras-chave: Lepra. Doença tropical. Mycobacterium Leprae. 
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Resumo  

Atualmente a alimentação tem sido motivo de preocupação em todos os países, isso 

porque com a globalização, ficaram mais evidentes os problemas relativos à qualidade 

dos alimentos para consumo humano. Surtos de intoxicação alimentar são comumente 

relatados e os causados por Staphylococcus aureus são os mais comuns, pois existindo 

no alimento condições favoráveis à sua proliferação, as cepas produzem uma toxina que 

é responsável pelo quadro clínico. O estudo tem como objetivo salientar a importância 

da higiene no preparo dos alimentos, bem como boas práticas na sua manipulação a fim 

de evitar problemas de saúde. A metodologia utilizada foi a revisão de literatura com 

caráter exploratório explicativo. A busca dos artigos foi realizada nos bancos de dados 

Scielo, ScienceDirect e Google Acadêmico, utilizando as palavras-chave higiene 

alimentar; doenças transmitidas por alimentos, boas práticas. A maioria da população 

associa a ocorrência de doenças transmitidas por alimentos ao consumo de alimentos 

fora de casa, porém evidências epidemiológicas indicam que muitos casos estão 

associados a falhas no processamento domiciliar dos alimentos. As DTAs de origem 

domiciliar possivelmente ocorrem devido a falhas higiênicas e segurança alimentar 

relacionadas à conservação inadequada dos alimentos, falhas nos procedimentos de 

cozimento e contaminação cruzada nas cozinhas domésticas. Observa-se que a falta de 

higiene e o mal preparo dos alimentos é algo comum, e que apesar da população ter 

consciência desses problemas, continuam cometendo erros que podem vir acarretar as 

DTAs. Com isso, faz-se necessário orientar e educar a população quanto aos cuidados 

para manipulação e consumo dos alimentos. 

Palavras-chave: Higiene alimentar. Doenças transmitidas por alimentos. Boas práticas. 
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Resumo 

Streptococcus agalactiae são cocos gram-positivos, os quais se unem formando cadeias 

de tamanhos variados. Esta espécie bacteriana pertence à flora humana e possui grande 

importância médica. O objetivo deste trabalho é ressaltar a relevância da pesquisa de S. 

agalactiae em gestantes. Realizou-se uma revisão bibliográfica selecionando-se artigos 

publicados entre 2016 a 2020 abordando o tema em estudo. Pesquisas revelam que 

aproximadamente 10 a 25% da incidência de sepse, meningites e pneumonias neonatais 

são causadas por S. agalactiae. Além disso, há relatos de complicações em 

imunodeprimidos, idosos, obesos ou portadores de doenças crônicas. Diferentes taxas 

de colonização e transmissão por S. agalactiae são observadas em gestantes, levando-se 

em consideração principalmente os perfis socioeconômico e geográfico, uma vez que 

nem todas as grávidas realizam acompanhamento pré-natal adequado. Para prevenir a 

infecção do neonato, recomenda-se fazer quimioprofilaxia na gestante que estiver 

colonizada ou que possuir fatores de risco para a contaminação. A pesquisa pelo S. 

agalactiae deve ser realizada entre a 35ª e 37ª semana de gestação. A antibioticoterapia 

é realizada durante o trabalho de parto, utilizando-se como primeira escolha a penicilina 

ou a ampicilina. A manifestação da infecção neonatal pode-se apresentar na forma 

precoce nos primeiros sete dias de vida ou na forma tardia que se manifesta do sétimo 

dia até doze semanas de idade. Além das complicações citadas, destaca-se a ocorrência 

de partos prematuros e rotura de membranas de gestantes colonizadas por S. agalactiae, 

o que torna indispensável o devido acompanhamento pré-natal. 

Palavras-chave: Streptococcus agalactiae. Gestantes. Cuidado pré-natal. 
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Resumo 

No Brasil cerca de 626 mil pessoas lidam com algum tipo de câncer, sendo em 2018 a 

segunda principal causa de morte no mundo (9,6 milhões de mortes). Câncer é 

denominado como o conjunto de patologias que apresentam crescimento celular 

desordenado, desencadeado por mutações celulares, podendo ocorrer em qualquer parte 

do corpo. Os tratamentos convencionais (quimioterapia e radioterapia), tendem a 

eliminar as células neoplásicas, com consequente destruição de células saudáveis. Com 

dados tão alarmantes, precisa-se considerar novas formas de tratamento que 

proporcionem melhores resultados ao paciente. O objetivo do estudo foi evidenciar a 

importância da imunoterapia associada ao tratamento oncológico e os principais 

desafios da sua utilização no Brasil. O estudo baseia-se em uma revisão bibliográfica 

exploratória, abordando os aspectos mais relevantes da imunoterapia. As informações 

utilizadas encontram-se nas plataformas SciELO, INCA, Ministério da Saúde e 

CONITEC. A imunoterapia é um tratamento que estimula o sistema imunológico 

através de medicamentos específicos, para que a reação antígeno-anticorpo seja 

potencializada, atuando de forma determinada e de acordo com o tipo de neoplasia, 

aumentando a possibilidade de remissão da doença. Por apresentar alta taxa de sucesso, 

no Brasil já existem medicamentos aprovados para determinados tipos de câncer, como 

os bloqueadores de checkpoint e os anticorpos monoclonais, utilizados para melanoma e 

linfoma de Hodgkin. O país também possui uma linha de pesquisa de terapia Car-T 

Cell, que representa um dos maiores avanços da imuno-oncologia. O alto custo dos 

medicamentos limita sua oferta para redes públicas, e é a principal barreira para 

pacientes oncológicos. 

Palavras-chave: Neoplasias. Sistema imunitário. Imunoterapia e Terapias oncológicas. 
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Resumo  
As plantas são utilizadas como base para a prevenção e cura de patogenias devido à 
combinação de dietas com micronutrientes e a presença de compostos metabólicos, 
dispondo de atividades antioxidantes que interceptam os radicais livres responsáveis 
pelo desenvolvimento de doenças degenerativas, autoimunes e também infecções virais. 
Muitas culturas adotam o uso de chás, extratos vegetais como intervenções terapêuticas 
antivirais para a cura ou alivio de enfermidades. Estudos recentes utilizam de 
fitoterápicos para o fortalecimento da imunidade contra o novo coronavírus (COVID-
19) e outras doenças como a gripe, hepatite, e a AIDS, que por sua vez fomenta ainda 
mais estudos relacionados as propriedades fitoquímicas das plantas em busca de novos 
fármacos retrovirais. Uma dieta com substâncias nutracêuticas ativam o sistema 
imunológico e produzem anticorpos, esses compostos bioativos presentes nos alimentos 
podem alterar o genoma causando modificações nas funções metabólicas contribuindo 
para a promoção da saúde e a redução de doenças crônicas. O estudo em questão trata-
se de uma pesquisa bibliográfica elaborada a partir de publicações nas bases de dados 
SciELO, PubMed e Google acadêmico. Para a seleção do material foram utilizados os 
termos como nutrigenômica, fitoquímicos, sistema imunológico, antivirais que 
abrangessem o tema e não foi delimitado período de publicação com intuito de se obter 
a maior quantidade possível. Foram encontrados 46 artigos e 8 incluídos no final. Em 
conclusão, observou-se que existe semelhança nos estudos por relacionar ações 
antivirais no melhoramento do sistema imunológico em função da presença dos 
metabólicos secundários das plantas associadas a dieta alimentar. 
Palavras-chave: Nutrigenômica. Fitoquímicos. Sistema imunológico. Antivirais. 
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Resumo 

O câncer de cabeça e pescoço acomete tecidos epiteliais sendo dos seios paranasais, 

cavidade oral, cavidade nasal, faringe e laringe. Tendo maior incidência as neoplasias 

do tipo carcinoma epidermóide. O seu tratamento é baseado na terapia combinada ou 

cirúrgico. O esvaziamento cervical é um tratamento cirúrgico invasivo, definido como a 

remoção dos possíveis linfonodos acometidos por metástases de alto risco, podendo ser 

eletivo ou radical. Durante a dissecção o nervo acessório XI pode sofrer trauma, 

levando a paralisia ou paresia do músculo trapézio, síndrome do ombro caído, depressão 

ou discinesia escapular, perda da abdução do ombro, algia no ombro e pescoço. Estas 

sequelas são acometimentos importantes para a intervenção fisioterapêutica funcional e 

estética. O presente trabalho tem como objetivo verificar a eficácia das intervenções 

fisioterapêuticas em pacientes com sequelas do esvaziamento cervical. Trata-se de uma 

revisão bibliográfica, realizada por meio de consulta em base de dados encontrados em 

Scientific Eletronic Library Online e revistas sendo artigos escritos em Português do 

período de 2015 a 2020. Foram encontrados 30 artigos e efetivamente utilizados 15. 

Estudos analisados corroboram que a fisioterapia através das técnicas de cinesioterapia, 

eletroterapia e drenagem linfática manual são propícias a estes pacientes 

proporcionando a eles melhora das alterações funcionais, coordenação motora, redução 

da algia, qualidade de vida e desenvolvimento das atividades de vida diária. Diante das 

evidências pode-se concluir que a fisioterapia é uma intervenção eficaz na redução das 

alterações funcionais e dolorosas destes pacientes, dando a eles melhora na qualidade de 

vida, contribuindo para a reabilitação biopsicossocial. 

Palavras-Chaves: Câncer cabeça e pescoço. Esvaziamento Cervical. Fisioterapia. 

Reabilitação. 
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Resumo  
Estudos relatam o alto índice de mulheres acometidas pela disfunção sexual, sendo 
considerada um problema de saúde pública, afetando a saúde física, mental e a 
qualidade de vida. Diversos fatores geram esse transtorno, a dispareunia, vaginismo, 
anorgasmia, transtorno de desejo e da excitação, correlacionados com causas 
psicossociais, biomecânicas, hormonais e estruturais da musculatura e assoalho pélvico. 
O estudo visa abordar a eficácia das intervenções fisioterapêuticas na disfunção sexual, 
atuando na reabilitação destas alterações, utilizando técnicas fisioterápicas. Foi adotado 
o método de revisão bibliográfica sistemática descritiva, em bases de dados eletrônicas: 
SCIELO, MEDLINE, PubMed, LILACS, EBESCO, pesquisados artigos dos anos de 
2010 a 2020. Nos resultados encontrados, foram utilizadas técnicas de cinesioterapia, 
biofeedback, eletroestimulação e terapia manual, associadas ou não para o tratamento. A 
cinesioterapia, restaura a força, função e conscientização da musculatura pélvica, 
através de exercícios perineais. O biofeedback associado a cinesioterapia, foi utilizado 
para avaliação da força perineal, através de uma sonda introduzida intra vaginal e como 
forma de conscientização proprioceptiva e aprendizado da correta contração perineal e 
reabilitação do assoalho pélvico. A eletroestimulação em pacientes com dispareunia e 
vaginismo, demonstrou ser eficaz para tratar essas desordens sexuais. Já a terapia 
manual, aplicada sobre os tecidos musculares, apresentou melhoras no recrutamento 
muscular, tônus, aumento da circulação sanguínea, redução da dor, melhora do 
orgasmo, desejo, excitação e relaxamento da musculara pélvica. Portanto, concluiu- se, 
que a intervenção fisioterapêutica, proporciona resultados significativos nas disfunções 
sexuais femininas, baseados na reeducação perineal através dos exercícios dos músculos 
do assoalho pélvico.   
Palavras-chave: Fisioterapia. Disfunção Sexual Feminina. Assoalho pélvico. 
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Resumo  

A Amazônica apresenta a maior diversidade de aves do mundo, onde condições 

climáticas e grande abundância vegetativa são fatores que favorecem essa grande 

diversidade. A perda, degradação, fragmentação de habitats e caça, especialmente para 

o comércio ilegal são as principais ameaças às aves brasileiras. Várias iniciativas de 

conservação e pesquisa nos últimos 20 anos melhoraram, significativamente, a 

capacidade de abordar e solucionar temas importantes para a conservação das aves. 

Deste modo o estudo tem como objetivo um breve levantamento comparativo da 

avifauna no Parque Ecológico da cidade de Ji-Paraná/RO. As observações foram feitas, 

nos dias 12 e 13 de maio em 2018 e 26 e 29 de setembro em 2020, sendo das 5:30 às 

7:30 am. Após as visitas foram feitas as identificações das aves com a ajuda do 

WikiAves, e em seguida comparado os dados dos dois períodos. Após os dois dias de 

observação, em 2018 foram encontradas 9 espécies, pertencentes a 7 famílias, já em 

2020 forma encontrados 16 espécies pertencentes a 12 famílias. Vale a pena ressaltar 

que em 2018 não foi visto Araras Vermelhas, Ara chloropterus (Psitacídeos). Já em 

2020 foi visto com menos frequência o Jacu-Cigano Ophisthocomus hoazin 

(Opisthocomidae). Locais como o parque ecológico são importantes para aproximar a 

comunidade da natureza. Contudo deve-se atentar sempre ao impacto que a população 

humana pode estar causando nesses locais, visto que nessa breve observação já foi 

possível notar que a presença de humanos interferir na permanência das aves no parque 

ecológico.  

Palavras-chave: Avifauna. Amazônia Ocidental. Parque Ecológico. 
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Resumo 

A ação de um fármaco, quando administrado a humanos ou animais, pode ser dividida 

em três fases: fase farmacêutica, farmacocinética e farmacodinâmica. A Absorção a 

partir do local de administração, Distribuição, Metabolização e Eliminação são os 

principais processos físicos e químicos ao qual, alguns fármacos são submetidos. Dando 

ênfase no processo de metabolização ou biotransformação  envolve reações de fase I 

Catabólicas e fase II anabólicas. O objetivo da pesquisa é a importância do 

metabolismo, no organismo, para a absorção dos fármacos em cada individuo. Foram 

utilizados como base nessa pesquisa bibliográfica, com principais autores que 

descrevem os processos metabólicos de fármacos assim como a farmacologia com os 

seguintes autores: H.P RANG, J.M. Ritter, R.J Flower, G. Henderson. Ademais, em 

alguns casos, um fármaco somente se torna farmacologicamente ativo, depois de 

metabolizado, chamados de pró-farmacos e por outro lado, temos drogas que podem ser 

inativadas após sucessão de enzimas. Dessa forma, podemos constatar que o 

metabolismo pode alterar qualitativamente as ações farmacológicas, reduzindo a 

biodisponibilidade de diversas drogas quando administrados por via oral. Como o 

metabolismo, particularmente, é responsável por muitas destas propriedades 

indesejáveis – por ex., a presença de metabólitos ativos ou tóxicos, o extenso 

metabolismo pré-sistêmico e a ampla variabilidade individual – a sua modulação, logo 

na fase pré-clínica, é de reconhecida importância para a seleção de compostos mais 

promissores. O desafio, naturalmente, é traçar modificações moleculares que resultem 

em um fármaco com múltiplas propriedades aceitáveis, sobretudo com eficácia 

terapêutica, segurança e facilidade de formulação, adequado para uso clínico. 

 Palavras chaves: Absorção. Metabolismo. Fármacos. Enzimas. 
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Resumo 

O Epstein-Barr é um vírus da família Herpesviridae, causador da mononucleose 

infecciosa, conhecida como a doença do beijo, uma característica de sua forma de 

infecção. Pode acometer pessoas na faixa etária de 10 a 35 anos de idade, com sua 

transmissão através do contato com a saliva ou contato sexual com uma pessoa que 

possui a doença ou somente seja um portador. Por se tratar de uma doença contagiosa 

com agravantes clínicos, a divulgação de sua prevenção se faz necessária, 

principalmente pelo maior contágio em épocas festivas como o carnaval. O objetivo do 

estudo é demonstrar a mononucleose e suas complicações, a fim de alertar 

principalmente os jovens sobre a gravidade da mesma. Esse é um estudo exploratório, 

baseado em revisão bibliográfica, utilizando as bases de dados Scielo e Google 

Acadêmico, discorrendo sobre o quadro clínico e laboratorial da mononucleose 

infecciosa. O principal sintoma da doença é a febre, acompanhada de calafrios, fadiga, 

dor de garganta, sudorese, e presença de placas esbranquiçadas na garganta com 

aumento dos gânglios linfáticos. Para a detecção desse vírus, além do quadro clínico, é 

necessária a solicitação de exames como o hemograma, no qual haverá um aumento dos 

leucócitos, testes sorológicos para detecção de anticorpos, e testes para diagnóstico 

diferencial de HIV, citomegalovírus, e toxoplasmose, pois possuem quadro clínico 

semelhante. As complicações da mononucleose incluem linfonodomegalias, obstrução 

das vias aéreas e complicações neurológicas, sendo o diagnóstico diferencial de suma 

importância para que o tratamento seja rápido e adequado contra o vírus em questão. 

Palavras-chave: Mononucleose. Infecção. Epstein-Barr. Doença do beijo.  
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Resumo 

O Neuromarketing busca estudar e compreender inconscientemente os fatores que 

influenciam os seus consumidores na efetivação de uma compra, e os Gatilhos Mentais 

são definidos como estímulos que o cérebro humano recebe para a tomada de decisão. O 

objetivo da pesquisa é analisar a importância que tais ferramentas têm dentro do 

marketing de uma cooperativa de crédito, pois não conhecer o que seu consumidor 

pensa em uma era tão inovadora e cheia de informações traz inúmeras desvantagens as 

organizações, principalmente no segmento do Cooperativismo, que visa não só 

consumidores, mas também sócios para seu fomento econômico. Para apuração dos 

resultados necessários para a pesquisa foi utilizada metodologia quali-quantitativa, na 

qual foram desenvolvidas entrevistas aos responsáveis do setor de Comunicação e 

Marketing, questionários com amostragem aleatória simples com os cooperados e o 

método de grupo de foco para entrevista com o grupo representativo dos cooperados. 

Alguns dos resultados envolvendo estes processos mostram os benefícios dessas 

ferramentas para a organização, de acordo com as declarações dos entrevistados a 

seguir: “uma marca mais consolidada no mercado, um número maior de cooperados, um 

número maior de vendas, um fortalecimento de um sistema como um todo” e “... é o 

resultado, é vendas, é crescimento, nas redes sociais é engajamento é tudo isso. O 

Neuromarketing está ligado a tudo, a venda a engajamento, a tudo.. assim eu penso”.  

Pode-se concluir que apesar de não estarem utilizando sistematicamente o 

Neuromarketing e os Gatilhos Mentais, a organização já colhe resultados positivos com 

o uso inconsciente destas ferramentas.  

Palavras-chave: Neuromarketing. Gatilhos Mentais. Marketing. Estratégias. Inovação. 
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Resumo  

A tuberculose (TB), causada pelo Mycobacterium tuberculosis, é uma doença 

transmitida através da inalação por vias aéreas, durante a fala, espirro ou tosse de 

pessoas com tuberculose ativa, sendo uma das doenças infecciosas mais antigas da 

humanidade, afetando principalmente pessoas com o sistema imunológico debilitado, 

permanecendo como um dos principais agravos à saúde a ser enfrentado em todo o 

mundo. A tuberculose pode ser diagnosticada de diversas formas, dentre elas está o 

cultivo bacteriano, utilizando como amostra o escarro, que contém o agente causal em 

quantidades significativas para obter um resultado preciso em amostras positivas. O 

objetivo deste trabalho é relatar o número de casos notificados através do diagnóstico 

por cultura de escarro no ano de 2018, no estado de Rondônia, Brasil. Esta pesquisa 

consiste em revisão do tipo quantitativa e descritiva, onde os dados apresentados foram 

coletados na plataforma DATASUS. No estado de Rondônia, em 2018, realizou-se 107 

exames para diagnóstico de Tuberculose utilizando-se a técnica de cultura de escarro, 

onde os resultados obtidos foram: 70 cultivos (65,4%) positivos e 37 (34,6%) negativos. 

Sabe-se que os casos mais graves de tuberculose podem gerar complicações resultando 

em infeção generalizada, que consequentemente estão associados a um elevado risco de 

morte, contudo entende-se que a tuberculose é uma doença cujo prognóstico depende da 

rapidez para a realização do início do tratamento, destacando não somente a importância 

do diagnóstico célere, mas também preciso e eficaz. 

Palavras-chave: Tuberculose/epidemiologia. Tuberculose/prevenção e controle. 

Atenção primária à saúde. Cultura de escarro. 
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Resumo 

Estudos comprovam que os distúrbios do sono afetam diretamente a qualidade de vida 

de milhares de pessoas em todo o mundo. O sono possui importante papel no 

metabolismo, evitando o desenvolvimento de diversas doenças como, por exemplo, 

obesidade e depressão. Este estudo tem como objetivo apresentar uma breve revisão 

acerca do tema em questão, além de alertar sobre as consequências do distúrbio do sono 

e como essa problemática pode afetar o desempenho funcional e a saúde humana. 

Realizou-se uma revisão bibliográfica nas bases de dados PUBMED e SciELO, 

reunindo artigos entre 2010 a 2020. Pesquisas relatam que a desordem do sono pode 

trazer prejuízos a longo e curto prazo. A longo prazo podem gerar problemas graves de 

saúde como doenças cardiovasculares, diabetes, dentre outras enfermidades. A curto 

prazo, as consequências implicam-se em sensação de cansaço, déficit cognitivo, perda 

de produtividade no trabalho, dores no corpo, lentidão e perda de raciocínio lógico, o 

que compromete o funcionamento adequado do organismo. Em razão dos fatores 

abordados, podemos concluir que o conhecimento acerca dos distúrbios do sono é de 

grande importância, uma vez que podem desencadear até mesmo transtornos 

psiquiátricos no indivíduo afetado, além de comprometer sua qualidade de vida, tanto 

individual como coletiva. Cada pessoa pode ser atingida de uma maneira distinta por 

esse distúrbio, comprovando a necessidade de planejamento e elaboração de programas 

específicos de tratamento e prevenção. 

Palavras chave: Distúrbio do Sono. Consequências da Insônia. Qualidade de vida.  
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Resumo 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma síndrome comportamental, com 

etiologia desconhecida, caracterizada pela alteração no desenvolvimento 

neuropsicomotor se manifestando na infância. Estas alterações podem ser social, motor 

ou de linguagem sendo prejudiciais ao seu crescimento. A psicomotricidade é uma das 

intervenções, que pode trazer benefícios ao desenvolvimento psicomotor, relacional e a 

forma de agir desses indivíduos frente ao meio global, fazendo com que ele tenha uma 

atividade motora e mental mais satisfatória. A fisioterapia através dos princípios da 

psicomotricidade visa à evolução motora agindo em conjunto com as áreas de 

concentração e interação social. O presente trabalho tem como objetivo relatar a eficácia 

da fisioterapia através da psicomotricidade em pacientes com TEA, trata-se de uma 

revisão bibliográfica, realizada por meio de consulta em base de dados encontrados em 

Scientific Eletronic Library Online, sendo artigos escritos em Português do período de 

2015 a 2020. Foram levantados 200 artigos e efetivamente utilizados 35. Os estudos 

analisados corroboram que a fisioterapia utilizando os conceitos da psicomotricidade é 

benéfica aos pacientes com TEA, proporcionando melhora neuropsicomotora, na 

qualidade de vida e atividades de vida diária, favorecendo as autonomias, assim como 

melhoria nos aspectos cognitivos, sócias e comportamentais, fazendo com que seja 

estabelecida uma maior interação comunicacional com o ambiente externo. Pode-se 

concluir que o estudo bibliográfico contribuiu para entender que a fisioterapia através da 

psicomotricidade tem eficácia na intervenção em pacientes com TEA.  

Palavras-Chave: Fisioterapia. Autismo. Aprendizagem. 
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Resumo 

O Centro de Material e Esterilização (CME) pode ser definido como uma unidade 

funcional destinada ao processamento de produtos para a manutenção dos serviços de 

saúde e geralmente a equipe de Enfermagem é a predominante no setor. No entanto, 

enfrenta uma série de desafios, principalmente na gerência de recursos humanos e 

materiais. Por conta disso, este estudo tem por objetivo verificar o papel e os desafios 

enfrentados dos membros da equipe de Enfermagem do CME. Este estudo define-se 

como revisão integrativa com abordagem qualitativa, com artigos indexados nas bases 

de dados: LILACS, MEDLINE, BVS, SCIELO do período de 2015 a 2020. Foram 

escolhidas pesquisas que abordassem o assunto enfermagem na CME publicados em 

português, inglês ou espanhol em formato de artigos apresentados na íntegra. Foram 

excluídas teses, monografias e dissertações. Onze artigos de pesquisa foram 

selecionados, todos com enfoque na influência e percepção dos trabalhadores de 

enfermagem no CME, onde salientam que a enfermagem é a maioria que compõe a 

equipe, porém sofrem com a desvalorização do seu trabalho, precisam trabalhar em 

ambientes de trabalho inapropriado gerando maiores riscos de adquirirem doenças 

resultantes do trabalho. Conclui-se que, a equipe de enfermagem atua em todos os 

processos do cuidado indireto. No entanto, torna-se necessário mais conhecimento por 

parte dos profissionais atuantes e maior valorização das demais equipes quanto ao 

serviço prestado neste setor.   

Palavras-Chave: Enfermagem. Esterilização. Educação em Enfermagem. 
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Resumo  

Doenças veiculadas por alimentos são classificadas como um transtorno à saúde 

pública. No Brasil, o número de pessoas infectadas por doenças transmitidas por 

alimentos é notório e vem crescendo cada vez mais, por conseguinte, a implementação 

de novas tecnologias na indústria de alimento como forma de prevenção é 

imprescindível. Este estudo tem por objetivo, a empregabilidade de novas tecnologias, 

em especial, o plasma frio e ozônio, como aliado na qualidade do produto e segurança 

ao consumidor. É um estudo de revisão de literatura de caráter exploratório e descritivo, 

o qual utilizou como critérios de inclusão artigos publicados entre os anos de 2011 e 

2020, pesquisados nas bases de dados Scielo, Researchgate e Google Acadêmico. O 

Plasma Frio é um gás ionizado que tem como principal função inativar microrganismos 

causando danos em suas membranas, e assim, garantindo a segurança de um produto 

alimentício. Essa tecnologia é aplicada em salsichas, produtos enlatados e embalados a 

vácuo. Já o Ozônio possui alto poder de desinfecção. Sendo aplicado em produtos de 

origem animal e vegetal, proporcionando mais higiene, cor e aspecto visual. Neste 

contexto, a implementação dessas tecnologias na indústria de alimento garante mais 

tempo de prateleira aos alimentos e a qualidade do produto alimentício além de 

assegurar prevenção de doenças patológicas causadoras de infecções alimentares, e 

também são consideradas tecnologias verdes que geram menos danos ao ecossistema. 

Palavras-chave: Plasma Frio. Ozônio. Tecnologia. Higienização.  
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Resumo  
Acidente Vascular Encefálico é uma doença caracterizada por início agudo devido  
déficit neurológico resultante do distúrbio na circulação sanguínea cerebral, definido 
como anóxico-isquêmico, resultante da falência vasogênica para suprir adequadamente 
o tecido cerebral de oxigênio e substratos, subdividido em lacunares, ateroscleróticos e 
embólicos; e hemorrágico, resultando no extravasamento de sangue para dentro ou para 
o entorno das estruturas do Sistema Nervoso Central, subdividido em 
intraparenquimatosos e subaracnóideo; com prevalência em adultos e idosos. A 
Plasticidade Neural é a capacidade dos neurônios de alterar suas funções, perfil químico 
e sua estrutura, facilitando a recuperação da lesão ocorrida no Sistema Nervoso Central. 
Este estudo descreveu o que é a Plasticidade Neural, como ocorre no Sistema Nervoso 
Central e discutir a capacidade de acontecer em pacientes idosos acometidos pelo 
Acidente Vascular Encefálico. Realizadas buscas nas bases de dados SCIELO, PubMed, 
DATASUS, no ano de 1983 a 2017, com descritores Plasticidade Neural, Acidente 
Vascular Encefálico, Idoso, Técnicas Convencionais Fisioterapia. Nestes estudos, 
experimentos feitos junto à reabilitação, mostram que existe uma alteração dos mapas 
de representação cortical, alterações morfológicas das sinapses, crescimento de 
dendritos, mudanças nos trajetos axônais, modulação de neurotransmissores, 
potencialização ou deprimidações de sinapses, diferenciação e sobrevivência de novos 
neurônios, aumento da mielinização dos neurônios remanescente, maior recrutamento 
de pools de motoneurônios, transferindo a função das áreas prejudicadas para as áreas 
adjacentes preservadas ou correlatas por meio da Neuroplasticidade. O que não se 
encontrou correlação, foram de estudos sobre a significância da Neuroplasticidade no 
cérebro de um idoso acometido pelo Acidente Vascular Encefálico. 
Palavras-chave: Neuroplasticidade. Plasticidade Neural. Acidente Vascular Encefálico. 
Idoso. 
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Resumo  

A depressão é um transtorno mental de etiologia variada que acomete mais de 300 

milhões de indivíduos no mundo, atinge 5,8% da população brasileira, e apresenta 

maior prevalência em mulheres, caracteriza-se por humor triste e desânimo, em formas 

graves sintomas psicóticos como delírio e/ou alucinações, afetando de forma direta a 

qualidade de vida. Identificar o número de usuários diagnosticados com episódio 

depressivo (F32) conforme a classificação da CID versão 10 em um Centro de Atenção 

Psicossocial II Regional. Este é um estudo transversal, quantitativo, exploratório e 

descritivo, para o qual foram coletados dados acerca do perfil sociodemográfico, o 

diagnóstico (CID) nos prontuários dos usuários do CAPS II regional no município de Ji-

Paraná (RO) no período de maio a agosto de 2020. Foram analisados 6.210 prontuários, 

destes 977 (15%) dos usuários atendidos no CAPS II possuem diagnóstico de episódio 

depressivo. Após a análise evidenciou a distribuição dos usuários conforme os subtipos 

clínicos do episódio depressivo (F32) 455 (7.32%), episódio depressivo leve (F32.0) 25 

(0,40%), episódio depressivo moderado (F32.1) 73 (1,17%), episódio depressivo grave 

sem sintomas psicóticos (F32.2) 310 (4.99%), episódio depressivo grave com sintomas 

psicóticos (F32.3) 104 (1,67%), outros episódios depressivos (F32.8) 2 (0,03%), 

episódio depressivo não especificado (F32.9) 8 (0,12%). Este estudo evidenciou elevada 

prevalência de episódio depressivo na população alvo, permitindo identificar a 

necessidade de estabelecer estratégias de promoção e prevenção a saúde mais eficazes. 

Palavras-Chave: Depressão. Qualidade de vida. Transtorno mental. 
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Resumo  

Estudos apontam que, por apresentarem grande potencial de aplicação industrial, as 

enzimas têm se tornado os principais alvos de pesquisa em Biotecnologia, esse potencial 

se deve à capacidade que enzimas têm de acelerar ou possibilitar reações entre 

componentes químicos. O objetivo desta revisão foi analisar as principais enzimas 

industriais utilizadas na Biotecnologia e demonstrar onde e como são aplicadas. Para o 

desenvolvimento dessa pesquisa efetuou-se uma revisão bibliográfica. O levantamento 

de artigos foi realizado nos principais periódicos indexados nas bases de dados: Google 

Scholar, Pubmed e Portal Periódicos CAPES que abrangessem o tema e não foi 

delimitado período de publicação com o intuito de obter o maior número possível. As 

principais enzimas encontradas foram: taq polimerase, empregada em procedimentos de 

PCR; as peptidases industriais extraídas de plantas (papaína, bromelina e ficina), alfa- 

amilase, pepsina e quimosina. São enzimas bastante versáteis, utilizadas tanto na 

indústria farmacêutica quanto na indústria de alimentos. A papaína e a bromelina são 

utilizadas no amaciamento de carnes, mas também pode ser aplicadas no ramo 

farmacêutico para tratamentos de dispepsia crônica e gastrite. A pepsina auxilia na 

digestão e a alfa- amilase é útil em casos de inflamação crônica do pâncreas, mas 

também é utilizada no tratamento na panificação e produção de cerveja e a quimiosina é 

importante na produção de queijos. Em conclusão, nota-se que as enzimas são utilizadas 

em diferentes setores produtivos, apresentando diversas vantagens em seu uso e 

produção, além de apresentarem alto valor econômico agregado ou ambientalmente 

desejado. 

Palavras-chave: Enzimas Industriais. Biotecnologia. Biotecnologia Enzimática. 

 



 

                                              

 
Prospecção de produtos e princípios ativos da biodiversidade – Biofármacos. 

 

Beatriz da Silva Fernandes¹*, Ludimila Fabris de Oliveira1, Rafael Lippaus Meireles1, 

Tarlles Matheus Medeiros de Sousa1, Vanessa Aparecida de Oliveira1, Francisco Carlos 

da Silva2. 
1 Acadêmicos do Curso de Farmácia, Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – 
UniSL, Ji-Paraná. RO, Brasil. E-mail: fernandesbeatriz845@gmail.com 
2 Professor Orientador do Curso de Farmácia, Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná 
(UniSL), Ji-Paraná, RO, Brasil e Universidade Federal de Rondônia – UNIR. 
 

Resumo  

A biodiversidade é fundamental como fonte de fármacos que são desenvolvidos a partir 

de princípio ativos de origem natural, planejados a partir de produtos da biodiversidade. 

Os laboratórios de pesquisa das empresas farmacêuticas demonstram ter grande 

interesse pela diversidade biológica, visando a prática de várias pesquisas de 

bioprospecção dos biomas para a busca racional de bio-produtos de valor agregado. O 

objetivo do presente estudo foi averiguar a importância dos produtos de origem natural 

como alternativa de matéria prima para a descoberta de medicamentos. Este estudo 

trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa a partir de publicações nas bases de 

dados SciELO, PubMed e Google acadêmico. Para a seleção do material foram 

utilizados os termos: bioprospecção, farmacologia e diversidade biológica. Apesar de 

existirem diversas formas de descobrir e produzir novos fármacos atualmente, os 

produtos naturais se destaca como uma das melhores alternativas. De acordo com a 

Convenção da Diversidade Biológica, o Brasil possui de 15 a 20% da biodiversidade 

mundial. Toda essa biodiversidade encontrada em nosso território nacional é 

considerada fonte promissora de substâncias biologicamente ativas. Em virtude disso, 

estão sendo implantadas várias pesquisas de bioprospecção dos biomas brasileiros, em 

busca racional de bio-produtos de valor agregado. O programa Biota – FAPESP é um 

exemplo de programa dedicado a busca de bio-produtos, principalmente de substâncias 

biologicamente ativas de importância para a área farmacêutica. Assim, conclui-se que o 

futuro da farmacologia, é dependente dos nossos biomas e que precisamos protege-los e 

estuda-los por serem uma importante fonte de bioativos para desenvolvimento de novos 

fármacos. 

Palavras-chave: Bioprospecção. Farmacologia. Diversidade biológica. 
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Resumo 

A Tomografia Computadorizada é um método de diagnostico por imagem que utiliza 

radiação ionizante, caracterizada pela junção de aparelhos de Raios-x e computadores, 

resultando em imagens de alta definição. O objetivo desse trabalho foi avaliar os 

possíveis efeitos adversos do contraste intravenoso. Trata-se de um trabalho de revisão 

bibliográfica o critério de inclusão foi artigos publicados em português que atenderam a 

temática proposta. Embora a tomografia gere imagens de alta qualidade, há dificuldade 

na diferenciação de pequenas estruturas, sendo necessário o uso de meio de contraste 

para maior definição de órgãos e vasos sanguíneos. Os meios de contraste são derivados 

do ácido benzoico, os quais podem ser iônicos apresentando alta osmolalidade ou não 

iônicos, que apresentam menor osmolalidade e mais seguros para o organismo. As 

reações adversas ao uso do contraste não iônico não são frequentes, podendo ocorrer em 

diferentes graus de intensidade. As reações mais comuns são classificadas como 

sintomas leves, como náuseas, vômitos, dores de cabeça e urticarias. Reações graves 

como edema de glote é menos comum e casos fatais como choque anafilático e parada 

cardíaca são bem raros. Pacientes alérgicos, com comorbidades ou que já apresentaram 

reações adversas ao contraste são classificados de alto risco e o uso do meio de 

contraste deve ser avaliado. Importante ressaltar que como qualquer medicamento existe 

o risco de apresentar reações adversas. O uso do meio de contraste se faz seguro, tento 

em vista que a incidência destes eventos é baixa. 

Palavras-chave: Diagnóstico por imagem. Tomografia. Efeitos adversos. Meios de 

contraste. 
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Resumo  

Grandes mudanças odontológicas aconteceram no século XX em relação a saúde oral, 

desencadeada com base em observações de crianças que ingeriam água proveniente de 

um poço profundo apresentando dentes manchados (fluorose dentária), porém menor 

incidência de cáries comparadas às crianças com dentes de aparência normal. Desse 

modo, fora comprovado a existência de um elemento químico presente na água que 

apresentava efeitos terapêuticos e preventivos contra a cárie, determinando a presença 

do flúor. Atualmente, permanece sendo empregado em hábitos de higiene bucal através 

das ações de produtos fluorados como cremes dentais. Além disso, a fluoretação das 

águas é obrigatória em estações no Brasil, estabelecida por lei federal. O flúor agregado 

a água interage com a hidroxiapatita do dente formando a fluorapatita, partícula mais 

resistente, proporcionando a diminuição a desagregação por ácidos, aumento de 

remineralização e diminuição das atividades bacterianas. A partir destes benefícios a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) considera o Flúor como um medicamento. 

Temas relativos a ética da saúde é discutida por alguns autores como Fortes, Zoboli e 

Mendoza corrobora. Acredita-se que parte significativa da população se encontra 

exposta a múltiplas formulações de produtos fluorados, que se usado de forma racional 

proporciona benefícios a saúde. Em conclusão, a redução de cárie atualmente constatada 

em vários países, inclusive no Brasil, pode ser atribuída a exposição ao flúor. Em 

contrapartida, há expectativas ao aumento da prevalência de fluorose dentária, 

consequência do excesso a exposição como em alimentos naturais ou industrializados, 

na água e em alguns medicamentos. 

Palavras-chave: Fluoretação. Saúde. Higiene Bucal. 
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Resumo  

A retinopatia diabética (RD) é uma complicação bastante comum em portadores de 

Diabetes Mellitus, sendo considerada a terceira causa de cegueira em pessoas adultas no 

Brasil. Atinge cerca de 90% dos portadores de Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) e cerca 

de 70% de portadores de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). Ultimamente tem apresentado 

um elevado aumento na sua incidência, isso se deve ao crescimento da expectativa de 

vida dos pacientes. A principal forma de diagnóstico diferencial da RD é a retinopatia 

hipertensiva (RH). A detecção precoce e um tratamento adequado pode reduzir 

consideravelmente os casos de cegueira. O objetivo desse trabalho foi proporcionar 

maior conhecimento sobre as complicações oculares do DM. Trata-se de um trabalho de 

revisão de literatura e os critérios de inclusão foram artigos publicados em português 

que atenderam à temática proposta. A RD constitui assim um fator importante de 

morbilidade e que tem um elevado impacto econômico, tendo em vista que é a causa 

mais frequente de cegueira adquirida. É uma das mais temidas complicações do DM, 

devido a sua elevada incidência entre a população jovem e adulta, tanto em portadores 

de DM1 ou DM2, e poder resultar em perda total da visão. Apesar de ainda existir um 

tratamento eficaz para essa patologia, novos estudos estão sendo desenvolvidos na 

intenção de desenvolver medicamentos e métodos eficazes na prevenção, retardamento 

ou reversão dessa condição, como por exemplo o tratamento a laser (Fotocoagulação da 

Retina), visando contribuir para uma melhor qualidade de vida do portador de diabetes.  

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Retinopatia Diabética. Complicações. 
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Resumo  

A Lei Federal de n°10.216, de 6 de abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos 

das pessoas portadoras de transtornos mentais, e redireciona o modelo de atenção 

assistencial em saúde mental. Dessa forma, os CAPS visam por meio de seus 

profissionais, dentre eles o assistente social, que compõem a equipe multidisciplinar, 

para a validação de direitos inerentes às pessoas acometidas por algum tipo de 

patologia, sendo regidos por lei e assegurados através da inclusão social perante a 

sociedade antes, durante e depois da evolução do tratamento, fortalecendo seu vínculo 

social e familiar. Objetiva-se com este estudo caracterizar o Serviço Social no âmbito da 

saúde mental no CAPS. Realizou-se através da pesquisa bibliográfica. O assistente 

social atua dentro destes espaços desempenhando um papel de suma importância, 

corroborando para um atendimento humanizado aos usuários, mediando a efetivação 

dos direitos respaldados na CF de 1988, de forma que os usuários sejam inseridos em 

programas e projetos sociais bem como nas políticas públicas efetivando os direitos 

fundamentais. A portaria n° 336 de 19 de fevereiro de 2020, define e estabelece 

diretrizes para o funcionamento do CAPS nas seguintes modalidades: CAPS I, II e III, 

AD, AD III, estando-os organizados de acordo com sua complexidade e porte 

populacional. Portanto, para que o assistente social tenha sua atuação de forma 

efetivada, é necessário um sistema que de fato cumpra com seu papel e garanta esses 

direitos, promovendo a qualidade nos serviços prestados a esses  usuários. 
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Resumo  

Integrando-se a uma nova classe medicamentosa dos biofármacos, foi possível, através 

da tecnologia de hibridomas o desenvolvimento de anticorpos monoclonais, sendo um 

marco para a geração de imunoglobulinas. Este, que tem o potencial de obter antígenos 

específicos, traz sua aplicação em inúmeras doenças auto-imunes, transplantes e 

principalmente na terapia do câncer. O objetivo desta pesquisa foi demonstrar a 

funcionalidade dos anticorpos monoclonais e sua importância no desenvolvimento de 

novas técnicas farmacológicas. Foram utilizados para a pesquisa buscas pelos sites 

Google acadêmico e PubMed, e com os principais autores que discorreram sobre o tema 

anticorpos monoclonais: H.P. Rang, J.M. Ritter. Ademais, com as primeiras 

experimentações, provindas da fusão de células de mielôma com células esplênicas 

imunes, de camundongos pré imunizados com o antígeno especifico se observou uma 

forte reação imune do organismo humano devido a presença de murina chamada de 

resposta HAMA (human anti-mouse antibody), a partir de então foram desenvolvidas 

novas técnicas que reduzissem as reações imunes, entre elas os anticorpos quiméricos e 

humanizados – fusão de segmentos de DNA codificante de cadeias leve e pesada de um 

anticorpo murino, específico para um determinado antígeno – além da utilização de 

camundongos transgênicos. Contudo, podemos constatar que a utilização de 

biomoléculas recombinantes já se tornou realidade da biotecnologia farmacêutica, uma 

vez que este mercado está cada vez mais promissor. E com os desenvolvimentos 

tecnológicos o enriquecimento de novas técnicas é imprescindível, tornando os 

anticorpos monoclonais mais humanizados, afim de, diminuir as reações imunes e tendo 

mais eficácia na sua utilização farmacológica. 

Palavras-chaves: Anticorpos monoclonais. HIbridomas. Imunidade. Biofármacos. 
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Resumo  

O câncer de colo do útero é uma das mais frequentes neoplasias na população feminina, 

podendo ser causado pela infecção persistente de alguns tipos do papilomavírus 

humano. A infecção genital por esse vírus é muito frequente e não causa doença na 

maioria das vezes. Entretanto, em alguns casos, ocorrem alterações celulares que podem 

evoluir para o câncer. Essas alterações são descobertas facilmente no exame preventivo 

(Papanicolau) e são curáveis na quase totalidade dos casos. O objetivo deste trabalho é 

relatar a projeção de novos casos de câncer de colo do útero em Rondônia, Brasil. Esta 

pesquisa consiste em uma revisão do tipo descritiva, onde os dados apresentados foram 

coletados na plataforma INCA (Instituto Nacional do Câncer). Segundo o INCA, o 

número de novos casos de câncer do colo uterino para o Brasil, para cada ano do triênio 

2020-2022, será de aproximadamente 16.710, com um risco estimado de 14,04 casos a 

cada 100 mil mulheres no estado de Rondônia. Este tipo de neoplasia é a mais incidente 

na Região Norte (22,47/100 mil), consistindo no terceiro tumor maligno mais frequente 

na população feminina (atrás do câncer de mama e do colorretal), e a quarta causa de 

mortes de mulheres por câncer no Brasil. Sabe-se que a razão para permanência do 

quadro de morbimortalidade por câncer de colo do útero encontra-se, provavelmente, na 

ineficiência dos programas de prevenção e controle, em alcançar as mulheres de risco 

para a doença e de garantir um seguimento e tratamento adequado aos casos detectados. 

Palavras-chave: Câncer do colo de útero. Papilomavirus. Papanicolau. Incidência. 

Prevenção. 
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Resumo 

A gonartrose é uma patologia crônica degenerativa que atinge algumas articulações 

levando a perca de cartilagem articular e seus componentes existentes, dentre os 

principais sinais e sintomas temos, edema, dor e rigidez na articulação que 

consequentemente leva a uma restrição da capacidade funcional e uma deformidade 

articular. O objetivo da pesquisa é analisar a eficácia da hidroterapia como recurso 

fisioterapêutico na gonartrose em idosos, buscando através desta, conceder uma melhor 

qualidade de vida para o paciente. Foi adotado o método de revisão bibliográfica 

sistemática descritiva, e utilizados as seguintes bases de dados: SCIELO (Scientific 

Eletronic Library Online), Pubmed (National Library Of Medicine), publicados de 2002 

a 2017, utilizando como descritores, gonartrose, hidroterapia, idosos, joelho e seus 

correspondentes em Língua Portuguesa. Foram pesquisados 10 artigos e selecionado  5 

artigos. A fisioterapia aquática apresenta efeitos benéficos na imersão do corpo na água, 

tem-se a melhora da dor, da flexibilidade, da resistência muscular e da capacidade 

funcional, sendo um recurso muito eficiente no tratamento da gonartrose. A hidroterapia 

permanece como um recurso benéfico na abordagem do tratamento na gonartrose, 

analisando seus efeitos terapêuticos como um recurso eficaz, contribuindo de diversas 

formas no tratamento. 
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Resumo  
A disfunção sexual feminina é uma desordem, que inclui: disfunção no desejo/excitação 

sexual, disfunção do orgasmo e dor genito-pélvica. A debilidade no funcionamento dos 

músculos do assoalho pélvico, a falta de tônus e o desuso, são fatores que podem 

acarretar  na disfunção sexual feminina. A fisioterapia pélvica tem uma grande 

importância no tratamento dessas disfunções, principalmente as que estejam 

relacionadas à alterações associadas a musculatura do assoalho pélvico. O biofeedback é 

um aparelho que mede, avalia e trata as disfunções neuromusculares de forma visual 

e/ou sonora, através da introdução de uma sonda vaginal, e seu uso pode ser associado a 

outros recursos fisioterapêuticos, como a cinesioterapia. O seu objetivo é proporcionar a 

conscientização perineal, aumentar o nível de relaxamento e monitorar a atividade 

muscular, quantificando a força da contração da musculatura. O objetivo geral do 

presente estudo é demonstrar a eficácia da fisioterapia no tratamento da disfunção 

sexual feminina através do uso do biofeedback como recurso fisioterapêutico. Para 

realização deste estudo foram realizadas buscas nos seguintes bancos de dados: Scielo, 

PubMed, Medline.  Entre os anos de 2011 a 2019, onde os descritores foram: 

Fisioterapia Pélvica, Disfunção Sexual Feminina e Biofeedback. As pesquisas realizadas 

evidenciaram que o uso do biofeedback proporciona aumento do tônus, alivio da dor e 

conscientização perineal. Porém, houveram dificuldades para encontrar artigos que 

comprovem a eficácia isolada do uso do biofeedback. Diante das evidencias conclui-se 

que o uso do biofeedback em disfunções sexuais femininas apresenta resultados 

satisfatórios e quando associado a outros recursos fisioterapêuticos aumenta sua 

eficácia. 

Palavras-Chave: Fisioterapia Pélvica. Disfunção Sexual Feminina. Biofeedback. 
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Resumo  

A realização da greve é um mecanismo utilizado pelos trabalhadores, visando à 

melhoria de condições de trabalho ou para evitar a perda de benefícios, realizada de 

maneira voluntária, com a interrupção total ou parcial de suas funções em seus postos 

de trabalho, e resguardada como um direito fundamental do cidadão pela Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 9º.  Nessa toada, os motoristas de aplicativos de todo o 

Brasil decidiram aderir ao instituto da grave para pleitear melhores condições de 

trabalho como aumento de salário e seguro de vida. Contudo a inexistência de vínculo 

empregatício entre os motoristas e a plataforma dos aplicativos é assunto recorrente no 

judiciário, principalmente pela ausência de subordinação, já que os motoristas realizam 

sua própria jornada e dinâmica de condições de trabalho. Diante disso, o objetivo deste 

estudo foi verificar a possibilidade de utilização do instituto da greve pelos motoristas 

de aplicativo, na luta por melhores condições de trabalho. Este estudo trata-se de uma 

revisão bibliográfica sobre o direito de greve, baseada na análise de legislações e 

jurisprudências. Em conclusão, observou-se que a greve é um importante instituto na 

busca pelos direitos de melhoria das condições de trabalho, contudo, a utilização de tal 

instituto por motoristas de aplicativos, não tem produzido efeitos, por serem 

considerados trabalhadores autônomos. 
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Resumo  

Busca-se identificar no estudo quais as hipóteses de caducidade dos decretos de criação 

de Reservas Extrativistas, considerando os motivos para implementação e criação, 

analisando as convergências e conflitos entre a concretização e a possibilidade jurídica 

da caducidade no âmbito do Estado de Rondônia. As investigações apontam que as 

reservas extrativistas estaduais de Rondônia, criadas antes da Lei 9985/2000 (SNUC) 

não apresentaram os requisitos para se tornarem Sistemas Estaduais de Unidades de 

Conservação – Lei 1.144/2002 (SEUC/RO). Assim, é grande a relevância dessa 

investigação, na justa medida que busca analisar possíveis falhas existentes no momento 

da criação do decreto até o estágio em que o Estado não observa o necessário para  sua 

imposição, deixando o mesmo vir a caducar. O referencial teórico para esta pesquisa 

fora constituído, por legislação, doutrina e jurisprudência (STF) pertinentes à temática. 

Insta salientar a desídia do Estado no trato dos Sistemas Estaduais de Unidades de 

Conservação (SEUC/RO), de 40 reservas decretadas somente 03 (três) se encontram  

regularizadas. O Supremo Tribunal Federal, afirmou que a implantação de parque 

nacional não se consuma com o simples decreto de criação, necessitando de outros 

requisitos  - v.g. desapropriação e compensações -. Diante disso conclui-se que o Estado 

deva adotar medidas em que pese o devido planejamento de todos os atos preparatórios 

para que se torne válido, a pretensão de instituir a reserva (ou unidade de conservação) e 

cumprir os requisitos necessários para sua validação. 
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Resumo  

O código processual civil trouxe uma grande inovação ao prever que os advogados 

públicos possam receber verbas sucumbenciais, assim, é de grande relevância o estudo 

da natureza jurídica e dos conceitos que envolvem o tema, tais como seu caráter 

alimentar e regime de verbas de natureza pública. Em um segundo momento foi 

analisado o julgamento em sede de controle concentrado, a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n.º 6053/DF, ajuizada pela Procuradoria Geral da República, 

tendo como objeto a declaração de inconstitucionalidade de diversos pontos da Lei n.º 

13.327/2016, que regulamentou o percebimento de verbas sucumbenciais àqueles 

pertencentes à advocacia pública federal. Diante disso, o objetivo deste estudo foi 

analisar os elementos para ajuizamento da referida ADI, tais como ofensa ao regime de 

subsídios e sujeição ao teto constitucional, os argumentos das partes que atuaram em 

defesa das referidas previsões legais confrontadas e decisão proferida nos autos. Este 

estudo trata-se de uma revisão bibliográfica a partir de publicações de artigos 

científicos, teses jurídicas apresentadas no processo constitucional, acordão da decisão 

da suprema corte e doutrina. Iniciada a pesquisa, verificou-se que a mesma tem seu 

ponto principal em se decidir qual a natureza das verbas sucumbenciais, visto que 

aqueles que são vencidos nas ações contra a Fazenda Pública são os que arcam com tais 

valores. Em conclusão, observou-se que é constitucional o pagamento das verbas 

sucumbenciais aos advogados públicos, não representando ofensa ao regime de 

subsídio, observando-se apenas que a soma dos valores do subsídio com os honorários 

não ultrapassem o teto constitucional. 
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Resumo  

A psicologia jurídica é utilizada no tribunal do júri para se obter uma análise 

comportamental do indivíduo que venha a ser acusado de um crime doloso contra a 

vida, atrelando sua conduta com a lei adotada no ordenamento jurídico brasileiro, bem 

como análise do comportamento da vítima em relação ao crime. As partes de forma 

facultativa utilizam dessa análise para somar com as demais provas apresentadas aos 

autos, demonstrando de forma mais racional a defesa de sua tese. Estudos comprovam 

que as pessoas tendem a tomarem decisões baseadas por emoções, fatores sociais, 

influências midiáticas, deixando se levar por influências externas, tirando o foco na 

busca da real verdade dos fatos. A psicologia jurídica pode contribuir para que o júri se 

sinta mais seguro em sua decisão e se tenha um resultado mais justo ao acusado, 

evitando decisões contrárias a legislação vigente. Diante disso, o objetivo desse estudo 

foi demonstrar que a psicologia jurídica pode contribuir com o tribunal do júri. Estudo 

trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa a partir de livros e artigos científicos. 

Como metodologia, trata-se de uma pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa, com 

objetivos explicativo e exploratório, utilizando-se como procedimento metodológico a 

pesquisa bibliográfica. Em conclusão, observou-se que existe semelhança nos estudos 

por relacionar o uso da psicologia jurídica como forma de auxílio na tomada de decisão 

do tribunal do júri. 
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Resumo  

O Transtorno de Personalidade Psicopata, é o mais conhecido na ceara jurídica, por ser 

relacionado a crimes de grande repercussão, dado a “insensibilidade” demonstrada pelo 

agente. Este transtorno coloca de forma antagônica a díade culpa-inimputabilidade. O 

Objetivo é refletir sobre a lacuna existente no Código Penal Brasileiro, onde a 

inexistência da culpabilidade em crimes praticados por agentes com este transtorno, os 

coloca como inimputáveis, tendo em vista que o mesmo não é tido como uma doença 

mental. O método utilizado foi o hipotético dedutivo, com hipóteses a serem testadas, e 

pesquisa bibliográfica. No Transtorno de Psicopatia, o indivíduo é impossibilitado de 

possuir sentimentos de afeto, causado por uma falha na sua formação psíquica, 

ocasionando uma grave deturpação na saúde mental. Esse transtorno tem sua 

manifestação efetiva dentro das relações interpessoais. Dentro do Código Penal 

Brasileiro, suas condutas são desprovidas de culpabilidade, dispensando-se o tratamento 

adequado, não possuindo tipificação penal própria. A psicopatia é a linha que separa o 

ser humano da normalidade psíquica e o ser humano com problemas mentais, de fato. O 

transtorno leva o agente a cometer as mais diversas condutas ilícitas, lhe dando a 

sensação de prazer. Conclui-se a urgente necessidade de discutir-se uma reforma no 

ordenamento penal brasileiro. Esta reforma torna-se necessária, não apenas em relação a 

maioridade penal, mas em relação aos condenados com transtorno de psicopatia, pois a 

ressocialização para eles é praticamente inexiste, tornando nulo os esforços investidos 

pelo Estado em tempo e recursos que não evitam a reincidência. 
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Resumo 

Duas correntes doutrinárias divergem acerca do art. 228 da Constituição Federal, que 

estabelece a inimputabilidade penal para os menores de 18 anos, ser ou não uma 

Cláusula Pétrea e, por isso, não ser possível a redução desta idade. Este estudo objetivou 

fazer uma análise constitucional da possibilidade se reduzir a maioridade penal, frente 

ao posicionamento destas correntes. Trata-se de pesquisa básica, tendo como fontes 

estudos bibliográficos, embasados em doutrinas consolidadas pelo Direito. Como 

resultado, constatou-se argumentos relevantes: para a primeira vertente, defendida por 

juristas, como Alexandre de Moraes e René Ariel Dotti, o art. 228 da Constituição é 

uma garantia individual fora do rol exemplificativo do art. 5.º da CF e, 

consequentemente, está protegido pelo art. 60, §4.º, IV, da Constituição, elevando-se, 

portanto, ao status de Cláusula Pétrea, como já fora reconhecido pelo STF (ADI 939-

7/DF) com o princípio tributário constitucional da anterioridade. Noutra esteira, autores 

como Pedro Lenza, Rogério Greco e Guilherme Nucci, defendem não haver qualquer 

proibição à redução da maioridade penal, entendendo ser constitucional a aprovação de 

uma PEC neste sentido, aliás, o único remédio para a alteração; entre outros 

fundamentos, citam o direito ao voto com 16 anos,  que o discernimento dos 

adolescentes hodiernos não é o mesmo da época em que fora elaborada a Constituição e 

a intenção do constituinte, que por opção, não colocou esta norma no rol das garantias 

individuais. Concluiu-se pela inexistência de Cláusula Pétrea no art. 228 da 

Constituição, haja vista, a necessidade constitucional de se atualizar para as realidades 

sociais. 
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Resumo  

O aumento dos ingressantes nas instituições de ensino superior, vem crescendo a cada 

ano, em 2017, o número de matrículas na educação superior cresceu 56,4% no país, 

segundo dados do Inep, chegando a 8,2 milhões de matrículas. Isso demonstra que o 

mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, forçando as pessoas a buscar se 

atualizar e se qualificar profissionalmente. Nesse contexto o presente artigo tem como 

objetivo principal, Analisar a percepção e a inserção dos recém-formados em 

Administração no mercado de trabalho em Ji-Paraná. Para se faz necessário: Identificar 

as dificuldades encontradas pelos recém-formados no curso de Administração em Ji-

Paraná para ingressar no mercado de trabalho; analisar as características que as 

organizações procuram na contratação; mapear a visão dos recém-formados no curso de 

Administração tem do mercador de trabalho; Identificar o papel da faculdade na 

transição do recém-formados ao mercado de trabalho. Será utilizado o método de 

pesquisa exploratória, realizado através da analise quantitativa focando nos egressos das 

instituições de ensino superior do município de Ji-Paraná, que será utilizado o modelo 

de pesquisa por amostragem com 100 egressos, aplicados por meio da ferramenta 

Google Forms em um questionário estruturado com perguntas fechadas e será aplicado 

aos egressos que estiverem disponíveis para colaborar com esta pesquisa, 

disponibilizando do tempo para responder as perguntar que serão ofertadas, onde as 

mesmas demonstrarão e destacarão as dificuldades encontradas pelos egressos no 

mercado de trabalho.  
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Resumo 

Considerado um período conflituoso, a adolescência pode trazer comportamentos que 

resultam em atos infracionais. Medidas socioeducativas são aplicadas aos adolescentes 

de acordo com o Art.112 do ECA, as medidas em meio aberto são: PSC e LA. Este 

estudo busca compreender o processo de cumprimento de MSE em meio aberto e os 

indicadores em relação às drogas, pesquisa básica realizada através de documentos 

bibliográficos. As MSE em meio aberto aplica-se quando o ato infracional cometido é 

considerado leve ou grave, elas buscam responsabilizar o adolescente, sem tirá-lo do seu 

ambiente de convívio. O sistema socioeducativo funciona articulado com a justiça, 

educação, saúde, assistência social, esporte, cultura, lazer e ONGs. A execução das 

MSE compete aos municípios, prescrito no art. 5 da Lei nº 12.594/2012, sendo executor 

principal os CREAS. Geralmente, quando o adolescente comete o ato infracional, existe 

um histórico de violação de direitos e vulnerabilidades sociais, que o leva a cometer tais 

atos. Segundo o Relatório da pesquisa nacional das medidas socioeducativas em meio 

aberto, em 2018 o Brasil possuía 117,207 adolescentes e jovens em cumprimento de 

Medidas Socioeducativas de LA e/ou PSC. Ao levantar o ato cometido, os maiores 

números são de tráfico, roubo, furto e porte/uso de drogas. Os dados colhidos mostram a 

dimensão da relação entre atos infracionais e drogas, seja no tráfico ou no porte/uso, 

esses adolescentes devem ter todos seus direitos resguardados e efetivados, com 

atendimento profissional de qualidade voltado a entender o porquê de cometer tal ato e 

o auxiliá-lo a sair dessa situação. 
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Resumo  

Em nosso ambiente atual, todos precisam de uma instituição financeira para realizar 

transações financeiras, desde as básicas até transações mais complexas, empréstimos e 

financiamentos. O pensamento de uso interno está ajudando os bancos a desenvolver 

novos produtos, remodelar processos e demonstrar etapas aplicáveis. O processo de 

design thinking não é controverso. Um método de uso de ferramentas de design para 

resolver problemas complexos. No entanto, também é possível entender o "design 

thinking", que é inovadora e prática de solucionar gargalos relacionados ao design de 

projetos, que vem sendo investido por múltiplas organizações. O Cooperativismo visa 

difundir os ideais de sua fundação, a fim de alcançar o desenvolvimento financeiro, 

econômico e social de todas as cooperativas. Esta pesquisa explorará aspectos 

conceituais relacionados aos métodos de pesquisa e considerará alguns conceitos 

relacionados a métodos, fundamentos, e ferramentas selecionadas. Métodos de pesquisa 

explicativos serão usados para analisar a eficácia do design thinking como uma 

ferramenta para envolver os jovens em certas cooperativas de crédito do presidente 

Médici. A pesquisa está em andamento e como método de ação e resultados, tem sido 

utilizada com as etapas do design thinking e continuará a ser aplicada na prática, sendo 

este um método para solucionar esses problemas das cooperativas de crédito. Seguirão 

as etapas do Design Thinking, começando pela imersão, onde será entendido e 

compreendido as ideias e insights, dando sequência as definições das ideias, partindo 

para ideação dessas ideias gerando soluções, com essas soluções começa a etapa de 

prototipação, onde se coloca a ideia na prática. 
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Resumo 

Cadastro Único é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, 

com finalidade de conhecer a realidade socioeconômica por meio de informações de 

todo o núcleo familiar, características do imóvel, maneiras de acesso a serviços públicos 

essenciais e os dados de cada membro da família. Este instrumento se constitui uma 

excelente ferramenta de apoio à formulação e à implementação de Políticas Públicas 

que sejam capazes de promover a melhoria de vida das famílias de baixa renda, pois 

reúne um conjunto de informações que permite aos gestores o conhecimento dos riscos 

e das vulnerabilidades à que essas famílias estão expostas. Objetiva-se com esta 

pesquisa discutir sobre o cadastro único e sua finalidade, e o Serviço Social frente às 

demandas dos usuários, com foco no cadastro único e Bolsa Família. A coleta de dados 

centrou-se na pesquisa bibliográfica. No Brasil existem muitas famílias de baixa renda 

em situação de vulnerabilidade, e o cadastro único foi desenvolvido pelo Governo com 

intuito de diminuir a pobreza e as desigualdades, visando uma qualidade de vida. Dessa 

forma foram desenvolvidos programas e benefícios sociais de transferências direta de 

renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o 

País, dentre eles o Bolsa Família (Lei nº. 10.836/2004), que busca garantir o direito à 

alimentação e o acesso à educação e saúde. Contudo, o cadastro único de modo geral 

tem um papel importante na sociedade, que possibilita as famílias de baixa renda uma 

vida de esperança e dignidade. 

Palavras-chaves: Cadastro Único. Serviço Social. Bolsa Família.  
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Resumo  

A definição de violência segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é o uso de 

força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra 

um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano 

psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. Objetivou-se descrever os casos 

de violências notificadas nos últimos cinco anos no município de Ji-Paraná-RO, Brasil. 

Trata- se de um estudo descritivo que incluiu todos os casos de violência doméstica, 

sexual e outras violências registradas no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) do município de estudo. Foram notificados 372 casos de 

violência, sendo em sua maioria mulheres solteiras, pardas/pretas com idade entre 25-59 

anos. A violência física foi a mais prevalente com 317/57,2%, seguida de violência 

psicológica/moral e violência sexual. O principal agressor foi do sexo masculino com 

208/55,8%, desconhecido/ignorado, precedida de familiar ou ex-cônjuge; a grande 

maioria dos casos foi encaminhada à Rede de saúde, 325/68%. Conclui-se que, no meio 

dos casos notificados, predominou-se auto agressão física (espancamento, objeto 

perfuro cortante e/ou ameaça), seguida lesões autoprovocadas. Ressalta-se a 

importância do preenchimento da Ficha de Notificação/Investigação Individual (FNIV), 

afim de servir como referenciamento ao incentivo de políticas públicas com o intuito de 

traçar estratégias de apoio às vítimas de violência. 

Palavras-Chave: Violência. Notificação compulsória. Vigilância epidemiológica. 
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Resumo 

Esta pesquisa trata-se sobre o casamento infantil e as alterações da lei 13.811/19 e a 

criminalização da união dos não nubentes, que teve como objetivo analisar as mudanças 

na legislação, identificar e compreender quais são os meios culturais e sociais que levam 

ao casamento infantil, as mudanças e os impactos dentro da estrutura social, relacionar o 

casamento infantil com os casos de violência sexual, doméstica, gravidez precoce e a 

evasão escolar. Compreender como é feita a aplicação do direito material em relação a 

prática do casamento infantil. A realização deste trabalho ocorreu através de uma 

pesquisa bibliográfica de natureza básica utilizando, para tanto, o texto legal como base, 

artigos e julgados, de modo a enriquecer a pesquisa e trazer um pouco mais de 

conhecimento sobre tal tema ainda pouco explorado. Até um ano antes da edição da Lei 

13.811/19, onde houve queda nos índices de casamento infantil, porém ainda há um 

número bem elevado. O Brasil é considerado o quarto país com o maior índice de 

casamento infantil.  Com a evolução jurídica houve uma diminuição dessa prática, porém, 

não há o que se falar em mudanças significativas dentro do contexto social. Portanto 

concluímos que há ainda muito o que se discutir em controle e fiscalização, pois, de 

certo modo, existem pequenas lacunas na lei que trazem obscuridade para a 

interpretação que, de certa forma, podem ser prejudiciais a aplicabilidade da efetividade 

da nova lei 13.811/2019. 

Palavras-Chave: Criminalização. Casamento. Controle. Fiscalização. 
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Resumo  

O trabalho tem por objetivo discorrer sobre as consequências jurídicas do Projeto de Lei 

de nº 191/2020, que trata sobre a exploração de minérios em terras indígenas, a fim de 

se identificar possíveis vícios de constitucionalidade e destacar de que forma este viola 

os direitos dos povos nativos e suas terras resguardadas constitucionalmente ao 

usufruto. Os direitos originários dos indígenas traz a compreensão da identidade de cada 

ser humano, como forma preservar os seus princípios, garantias e bons costumes; com a 

chegada dos portugueses ao Brasil (1500), as terras já eram ocupadas pelos povos 

indígenas, sendo assim, entende-se que a primeira invasão em suas terras foi pelas mãos 

dos europeus. É possível observar, a prima face,  da leitura da Constituição de 1988 e 

na Lei n° 6.001/73 – Estatuto do Índio -, que os princípios e garantias que estão sendo 

violados pela PL 191/2020, não tendo somente caráter apenas jurídico, são 

irregularidades de caráter ambiental e transindividual, uma vez que fomentam o 

desmatamento e a poluição de lugares protegidos pela União. Esse trabalho é resultado 

de pesquisa de natureza básica, desenvolvido a partir de estudos bibliográficos e 

documentos jurídicos. Vislumbra-se que efetivando o PL 191/2020, os direitos e  

proteção das tradições e a cultura dos povos Indígenas venham a sofrer um retrocesso, 

seja em razão dos conflitos territoriais, seja pelo interesse econômico.  

Palavras-chave: Direitos dos povos nativos. Exploração em Terras Indígenas. PL 

191/2020. 
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Resumo  

A exploração e a utilização dos recursos naturais existentes no meio ambiente de 

maneira descontrolada provocam várias alterações negativas, não somente na vida do 

ser humano, e inclusive de todas as espécies de animais que vivem no meio ambiente, 

mas também nos fatores que contribuem para a recuperação, renovação, regeneração 

das bases vitais dos recursos, para que possam se renovar constantemente fornecendo 

uma sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. A Constituição 

Federal 1988 traz no capitulo VI no artigo 225 e 170, trata sobre o meio ambiente. O 

objetivo dessa pesquisa é analisar uso sustentável na exploração dos recursos naturais 

existentes no meio ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais 

renováveis e processos ecológicos, mantendo a biodiversidade dos recursos e os demais 

atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Como 

metodologia, trata-se de uma pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa, com 

objetivos explicativo e exploratório, utilizando-se como procedimento metodológico a 

pesquisa bibliográfica. Em conclusão, observou-se que, é necessário que haja uma 

mudança de hábitos costumes praticados para que as futuras e presentes gerações 

possam usufruir dos recursos naturais obtendo uma sadia qualidade de vida e também 

garantindo a sobrevivência das demais espécies de vida existentes no planeta garantindo 

que os recursos se renovem constantemente.  

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável. Meio Ambiente. Futuras Gerações. 
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Resumo 
Os Recursos Extraordinários nº 567.985, RE nº 580.963 e nº 4.374, do STF versam 
sobre a inconstitucionalidade do §3º do art.20 da Lei nº 8742/93, exigindo para a 
concessão do benefício assistencial renda per capita igual ou inferior a ¼ do salário-
mínimo vigente; todavia, à autarquia previdenciária impõe para apenas ¼ do salário-
mínimo como regra para concessão de benéficos LOAS, o que flexibiliza oferta de 
ações junto a Justiça Federal. Objetiva-se com este trabalho compreender os critérios de 
elegibilidade previsto na Lei 8.742/93 e tratamento concedido pelos Tribunais 
Superiores sobre conceito de miserabilidade. Realizou-se através de pesquisa 
bibliográfica, visto ser o sustentáculo das análises em apreço. O BPC é um direito de 
Assistência Social de caráter não contributivo, previsto no artigo 203 da CF. A 
exigência da renda per capita familiar igual ou inferior a ¼ do salário mínimo, 
estabeleceu uma lacuna na sociedade, ocasionando a exclusão de muitos. Visando sanar 
essa desigualdade o STF declarou inconstitucionalidade parcial do §3º do artigo 20 da 
LOAS, por meio da Reclamação nº4.374, ajuizada pelo INSS. Entretanto, veem-se 
comumente decisões que indeferem o pedido do BPC para famílias que não se encaixam 
nesse critério, resultando em um sistema burocrático e confuso, que impede a garantia 
dos direitos assegurados na CF. O STF, aponta inconstitucionalidade da aplicação pura 
e simples e a viabilidade de sua conjugação com a comprovação do estado de 
hipossuficiência. E dessa feita, propugna pelo aceso igualitário às políticas públicas e 
assistenciais sem descurar do Princípio fundamental.  
Palavras-chave: Inconstitucionalidade. Elegibilidade. Assistência. BPC. 
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Resumo  

A insustentabilidade na vida rondoniense é consequência da utilização da técnica de 

queimadas, que visa estabelecer o agronegócio. Consequentemente, os latifúndios se 

instauraram e as queimadas tomaram proporções desastrosas, interferindo diretamente 

na qualidade de vida no Estado de Rondônia. Deste modo, a pesquisa tem os seguintes 

objetivos: identificar o início das queimadas no Estado; analisar os índices das 

queimadas no Estado atualmente; comparar com os índices posteriores à colonização do 

Estado e reconhecer seus impactos nas comunidades da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-

Wau. Para isso foi feita uma pesquisa documental, utilizando-se o método comparativo, 

a partir dos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O Estado de 

Rondônia data o início das queimadas em 1970, pelas famílias partícipes do fluxo 

migratório propagado pelo Governo na época, com a promessa da libertação 

socioeconômica. O INPE, em 1998, identificou em Rondônia 7.938 focos de incêndio 

no período de 01 de janeiro de 1998 a 31 de dezembro de 1998. Já em 2020, foram 

identificados 96.550 focos no período de 01 de janeiro a 01 de setembro, sendo 96% 

deles no limite ou próximos às Terras Indígenas e Unidades de Conservação. Como se 

tratam de áreas de difícil acesso, a atuação do Corpo de Bombeiros e do IBAMA é 

limitada. Dos 21.889 focos de incêndio identificados em 2020 nos limites destas áreas 

vulneráveis, aproximadamente 21,6% estão presentes na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-

Wau, evidenciando-se os fortes impactos que as queimadas têm na sustentabilidade e 

qualidade de vida nessas comunidades. 

Palavras-chave: Rondônia. Queimadas. Agronegócio. Comunidades Indígenas. 
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Resumo 

Mediante as mudanças no cotidiano, é evidente as modificações necessárias para 

explorar as diversas maneiras com que as promoções no varejo alcançam a satisfação do 

consumidor. O objetivo da pesquisa é analisar qual método de promoção utilizado no 

município é melhor recebido pelos consumidores, observando a diferença entre os 

variados tipos de ofertas, ao passo em que também observa o nível de satisfação. 

Visando diagnosticar quais são os tipos de promoção que são melhores recebidos pelos 

consumidores, a pesquisa se baseia no questionário de cunho exploratório, buscando 

descrever e avaliar cada indivíduo, sobre sua interação com os métodos de promoção do 

município de Ji-Paraná, sendo eles, 399 encontrados através do cálculo amostral de Gil. 

Com base na melhor recepção dos clientes retratados no questionário parcial, obteve até 

o presente momento, em sua maioria, a preferência por promoções com o foco no 

desconto em compras à vista , sendo eles 60,3%, contrastando com 47,9% que tem 

como dúvida principal, qual a qualidade do produto e 62,8% que avaliam a qualidade 

dos produtos como razoavelmente bom. 

Palavras-chave: Varejo. Satisfação. Tipos de promoção. Qualidade. 
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Resumo 

Na situação sobre os referidos jovens estudantes do ensino médio da cidade de Ji-

Paraná, será abordado o grau de conhecimento que os alunos possuem na área da 

Educação Financeira. Vez que, não foram encontradas pesquisas que apontem 

resultados significativos dentro dessa região abrangida. Nesse sentido o objetivo geral 

deste é analisar o nível de conhecimento dos jovens do 3º ano do ensino médio referente 

a área de Educação Financeira. Subdividindo-se com alguns objetivos específicos, 

sendo eles a coleta de dados através da aplicação de questionário aos alunos do 3º ano 

ensino médio; diagnosticar as fontes de informação sobre educação financeira recebida 

por estes jovens; analisar o nível de conhecimento atual sobre Educação Financeira. 

Assim, escolhendo as redes de escolas do setor público, de ensino médio, com objetivo 

de obter dados sociodemográficos, conhecimento financeiro e as fontes desse 

conhecimento, o formulário foi empregador por meio da ferramenta virtual Google 

Forms. Após a análise parcial foi identificado o baixo nível de conhecimento na área da 

Educação Financeira, apesar da maioria já ter presenciado aulas sobre o assunto, porém, 

ocorre que a maioria não chegou a ler livros a respeito de finanças. Alunos que já 

possuem renda, apresentam baixo conhecimento da referida área, assim como quem já 

possui algum dependente. Mesmo sendo realizado apenas uma análise parcial, os 

resultados preliminares caracterizam uma juventude de baixo conhecimento sobre 

finanças. 

Palavras-Chave: educação financeira; conhecimento financeiro; finanças; escolas. 
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Resumo 

Com base o art. 4° da lei 8069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, traz 

garantias absolutas que priorizam a efetivação dos direitos fundamentais das crianças 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária. Este trabalho teve como o objetivo aprofundar os conhecimentos 

sobre o tema e foi elaborado através de pesquisas em artigos científicos como também 

na Lei 8069/90 e a Constituição Federal de 1988. O ECA no seu art. 5° diz que 

nenhuma criança ou adolescente sofrerá qualquer forma de negligência, seja ele 

descuido, desleixo, menosprezo e discriminação. Aos governantes é incumbido o dever 

de implementar políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência, responde pela 

saúde pública e cuida de questões fundamentais para que a população viva em um 

ambiente adequado: com saneamento básico, coleta de lixo e manutenção de áreas 

verdes. A garantia à vida e a saúde, começam antes do nascimento com a atenção 

humanizada durante a gravidez, o parto e pós-parto, garantindo nestes termos o 

desenvolvimento adequado do bebê e seu nascimento de forma segura, esses cuidados 

vão além do nascimento. Pode se concluir que a criança tem seus direitos resguardados 

antes mesmo do seu nascimento, que é assegurado pela carta magna do estado brasileiro 

e de forma complementar pelo ECA, que é a Lei 8069/13. 

Palavras Chaves: ECA. Estado. Lei 8069/13. 
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Resumo  

O Estudo demostra as dificuldades enfrentadas na efetivação das medidas 

socioeducativas de internação no município de Ji-Paraná em momento de pandemia, sua 

aplicabilidade e eficácia da privação de liberdade. Objetiva identificar os principais 

aspectos que leva o adolescente cometer ato infracional e as dificuldades encontradas na 

ressocialização e aplicabilidade segundo o ECA e o SINASE lei 12.594/12 no 

município de Ji-Paraná, bem como sugerir alternativas que poderão ser adotadas pelo 

poder público e população. A coleta de dados se deu através de levantamento 

bibliográfico e sites.  Os principais  aspectos diagnosticados foram que o adolescente 

que comete ato infracional encontra-se em sua maioria em vulnerabilidade social, por 

vezes longe da escola, sem assistência da família,  de qualquer programa social, fato que 

não se justifica, mas, vislumbra-se no mundo do crime possibilidades vantajosas, 

momento em que são aliciados por facções criminosas entrando num círculo vicioso. A 

internação visa afastar o adolescente temporariamente do contexto social em que vivem, 

passando ao Estado a responsabilidade de ressocializa-lo, o que na pratica é precária e 

ineficaz, devido falta de espaços adequados, equipe multiprofissional treinada e 

programas de capacitação voltados para inserir o adolescente na sociedade. Conclui-se 

que a medida socioeducativa está aquém do disciplinado no ECA e SINASE, há uma 

real necessidade de implementação de programas de capacitação e restauração dos 

vínculos afetivos, familiar e social, urge debater sobre o tempo máximo de 3 anos que o 

adolescente poderá ficar internado, além das medidas a serem adotadas para este fim.  

Palavras-Chave: Adolescente. Socio educação. Internação. Eficácia. 
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Resumo 

Em pesquisa ação executada como ensino colaborativo realizada em escola de ensino 

fundamental, foram levantadas dificuldades de relacionamento em turmas regulares que 

têm entre os alunos, alguns com Transtorno do Espectro Autista e outros com 

Deficiência Intelectual. Sendo assim, foi definido como objetivo aprofundar o 

conhecimento sobre habilidades sociais e psicomotricidade. O estudo foi bibliográfico, 

que tem por finalidade desenvolver, esclarecer e tentar relacionar conceitos e ideias para 

formulação de abordagens mais condizentes com o desenvolvimento de pesquisas 

posteriores.  Foi realizado levantamento de artigos em português publicados em bases 

de dados entre 2015 e 2020 com os descritores: habilidades sociais; escolares, 

desenvolvimento e psicomotricidade. Foram levantados vinte e um artigos dos quais 

foram escolhidos onze. Foi levantado que o trabalho com habilidades sociais acarreta 

em dados positivos na redução de dificuldades comportamentais de escolares, 

auxiliando-os no relacionamento no âmbito escolar e nas relações interpessoais, 

proporcionando benefícios na saúde mental, prevenindo distúrbios emocionais e 

comportamentais. Através das atividades de psicomotricidade é facilitada a inclusão de 

alunos com deficiência no âmbito escolar auxiliando no desenvolvimento motor e 

social, aproximando todos os alunos e assim favorecendo a inclusão. Do levantamento 

realizado pode-se observar que os resultados das pesquisas levaram à melhoria em 

habilidades sociais através de trabalhos psicomotores em escolares, facilitando a ação 

por uma escola inclusiva.   
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Resumo  

O marketing verde é uma estratégia que serve para mostrar ao seu consumidor um 

diferencial do seu produto, visto que tem como finalidade diminuir os impactos 

ambientais e ao mesmo tempo permite satisfazer necessidades de pessoas e de grupos 

que tenham o mesmo interesse. O presente artigo tem como objetivo principal, analisar 

a percepção do universitário perante o marketing verde, e sua influência nas suas 

decisões de compras. Para isso foi necessário: investigar se o marketing verde é 

percebido pelos consumidores universitários; identificar se os consumidores 

universitários fazem uso de produtos verdes; analisar a consciência ambiental dos 

universitários; analisar se universitários tem conhecimento do selo verde e qual o perfil 

dos consumidores; avaliar quais são os fatores que influenciam a tomada de decisão 

para esse consumo verde. Que por sua vez trata-se de uma pesquisa exploratória, 

realizada através de análise quantitativa e teve como alvo acadêmicos de um centro 

universitário, sendo utilizado o modelo de questionário fechado, aplicados por 

intermédio da ferramenta Google Forms. Onde se obteve os resultados parciais que se 

seguem: aproximadamente 80% dos acadêmicos entendem o que é o marketing verde e 

são sensíveis a propagandas em prol desse tipo de marketing, 86% acreditam que o 

marketing verde é capaz de reverter os danos ambientais, porém acreditam que o preço 

dos produtos sejam um empecilho para adquirir esse nicho de mercado, o que é 

demostrado por 67,6% que raramente ou ocasionalmente utilizam esse tipo produtos. 
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Resumo  

Esta pesquisa estuda a interferência na decisão de compra de crianças consumidoras de 

08 a 10 anos. Possui como objetivo analisar como os influenciadores digitais interferem 

na decisão de compra de crianças ji-paranaenses de 08 a 10 anos – se a citação de 

produtos/marcas indicadas podem estimular o desejo de consumo é espontânea. Com 

enfoque nos objetivos, buscou-se analisar como as crianças estão sendo influenciadas a 

pedirem a seus pais para comprarem os produtos que os digital influencers indicam, e 

compreender se elas pedem esses produtos porque gostaram ou se é por conta de ser 

indicado. Para isso, direcionou-se uma pesquisa exploratória, quantitativa, com 

questionário aplicado através do Google Forms as crianças de duas escolas públicas e 

duas privadas no município de Ji-Paraná com crianças de 08 a 10 anos. Esta pesquisa 

visa obter resultados parciais, relacionados com o estudo teórico e esclarecendo qual a 

classe financeira foi mais influenciada, verificando como ocorreu a interferência dos 

influenciadores digitais no processo de decisão sobre as crianças. 
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Resumo  

A licitação é o procedimento legal que a administração pública deve seguir para adquirir 

bens e contratar serviços. Uma licitação tem a finalidade de obter a proposta mais 

vantajosa e proporcionar igualdade de oportunidades entre as empresas. A fraude no 

Brasil remonta aos tempos da sua descoberta e nos acompanha até hoje. Para maior 

apreciação do trabalho sobre os conceitos, objetivos da licitação, o presente artigo tem 

como objetivo principal, identificar as vantagens e desvantagens em tratamento 

preferencial e favorecido no processo das licitações públicas nas pequenas empresas da 

cidade de Ji-Paraná. Trata-se de uma pesquisa de análise comparativa de estudo de 

casos, exploratória realizada por meio de análise qualitativa, utilizando-se do modelo de 

entrevista semiestruturada com quatro empresas: duas que já participaram de processos 

de licitação e duas que ainda participam. Onde se obteve os dados parciais a seguir: a 

empresa A, que ainda presta licitação, entende que ela ganha sim com as licitações e 

isso faz com que ela cresça no mercado, que tem mais oportunidade a venda de 

mercadorias em maior quantidade. Já a empresa B, que não presta mais a licitação, 

acredita que o objetivo seja ganhar nome no mercado, mas a empresa infelizmente 

perde, pois já existe no processo uma empresa designada a ganhar. 
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Resumo  

O acolhimento institucional de crianças e adolescentes é uma medida de proteção 

integral com caráter provisório, que visa garantir direitos aos menores que se encontram 

em situações de risco e negligenciados, sendo esta, uma medida de alta complexidade, 

podendo ser aplicado, quando esgotadas todas as possibilidades da família de origem. 

Como objetivo identificar impactos na vida das crianças e adolescentes acolhidos, 

aspectos familiares associados e a atuação do Serviço Social neste contexto. A coleta de 

dados centrou-se na pesquisa bibliográfica. A CF de 1988 vem a garantir em seu art. 

227 os direitos da criança e adolescente, a Lei nº 13.431/2017, de 4 de abril de 2017: 

Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou 

testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069/1990, de 13 de julho de 1990 

(ECA). Destaca-se a interferência da institucionalização na sociabilidade e manutenção 

de vínculos afetivos na vida adulta, baixo rendimento e repetência acadêmica dos 

menores. Durante o período de acolhimento, são priorizados a preservação e 

fortalecimentos de vínculos familiares e comunitários, fundamentais para o 

desenvolvimento humano, sendo uma medida provisória, a rede de proteção trabalha 

para obter resultados qualificados, provocando o desenvolvimento psicossocial, com o 

intuído do retorno a família. A pratica do Serviço Social na Instituição é atender o 

acolhido em sua totalidade, mediando a garantia dos direitos e acesso as políticas 

Públicas. Conclui- se que a instituição de acolhimento embora seja provisória, interfere 

na permanência de vínculos na vida adulta dos menores acolhidos. 
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Resumo 
O meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado pela Constituição Cidadã 
brasileira, é considerado um direito de terceira geração, cabendo aos órgãos integrantes 
do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente) a proteção e utilização sustentável 
dos recursos naturais, e a promoção de políticas públicas ambientais. Neste sistema, 
compete ao CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), criar normas e 
determinar padrões coadunáveis com o meio ambiente saudável. Recentemente, pois, 
houve revogação de três de suas Resoluções: 302/20021, 303/20022 e 284/20113, 
dividindo a opinião pública. Assim, objetiva-se elucidar os argumentos fático-jurídicos 
desta decisão. Trata-se de uma pesquisa aplicada com abordagem qualitativa, 
utilizando-se como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica. Inicialmente, 
ressalta-se que as Resoluções CONAMA são atos normativos secundários 
materializados no dever-poder regulamentar. Por um lado, há quem entenda que as 
Resoluções integram o bloco normativo ambiental, cuja revogação viola o princípio da 
proibição de retrocesso, do “in dubio pro natura” e do dever de progressividade e 
aprimoramento da legislação ambiental. Noutro giro, argumenta-se que os temas 
abordados pelas Resoluções estão regulados em normas hierarquicamente superiores, 
tornando-as desnecessárias. Além disso, alega-se a inconstitucionalidade e ilegalidade 
das Resoluções 302/2002 e 303/2002 por insurgirem contra o Novo Código Florestal 
(Lei 12.651/2012), cuja constitucionalidade já fora ratificada pelo STF. Quanto a 
Resolução 284/2011, frisa-se que seu conteúdo está disciplinado no próprio Código 
Florestal. Ante o exposto e sob olhar hierárquico das normas e da segurança jurídica, 
acredita-se que tais revogações são atos válidos, já que a eficácia das Resoluções foi 
perdida tacitamente quando da publicação da Lei 12.651/2012.  
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Resumo 

Apesar da morte ser inerente aos seres humanos e, mesmo sabendo que inevitavelmente 

um dia alcançará a todos, a discussão sobre o tema é ínfima, pois ainda é considerada 

um tabu na sociedade. Mesmo sabendo da certeza da morte, grande parte da população 

brasileira enfrenta dificuldades em aceitá-la, mesmo que sobrevenha de forma natural, 

porém há situações em que esperar a morte natural acaba por ferir o princípio da 

dignidade humana, pois há situações em que o indivíduo padece de doença terminal e 

incurável, nesses casos cientificamente não há mais o que fazer além de protelar a 

morte. Assim, ao respeitar a escolha do indivíduo, estaria garantindo-se os princípios da 

liberdade, autonomia privada e da não submissão a tratamentos desumanos e 

degradantes, já que para muitos a melhor opção seria encerrar tal sofrimento, 

garantindo-se a dignidade daquela pessoa. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE, em 

2010, grande parte da população brasileira se identifica com alguma religião, dos quais 

65% são católicos e 22,4% evangélicos, totalizando 87,4% da população, sendo que esta 

maioria não aceita o encerramento da vida por meio da eutanásia. Verifica-se que tais 

concepções afetam as decisões provindas dos poderes executivo, legislativo e judiciário, 

evidenciando-se que a visão religiosa influência de forma contundente grande parte da 

produção das normas jurídicas e sua interpretação e das políticas que são tomadas no 

âmbito do Estado. Este é um fator impeditivo para que o debate sobre a eutanásia e suas 

variantes avance, obstando que o direito à morte digna seja juridicamente reconhecido. 
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Resumo  

O Projeto de Lei 2.530/2020 busca instituir a Lei Brasileira de Liberdade, 

Responsabilidade e Transparência na Internet, também conhecida como Lei das Fake 

News. Aprovado pelo Senado Federal, o PL espera apreciação pela Câmara dos 

Deputados para então ser aprovado ou reprovado pelo Congresso Nacional. Se aprovado 

e sancionado pelo Presidente da República com a integralidade do texto atual, haverá 

mudanças nas campanhas eleitorais. O objetivo deste trabalho é analisar o impacto deste 

PL nas campanhas eleitorais, caso seja aprovado e sancionado. O método é qualitativo 

de natureza explicativa, realizada através de revisão bibliográfica, documental e 

jurídica. O PL 2.530/2020, se aprovado e sancionado com o texto integral, mudará as 

próximas campanhas eleitorais brasileira no que se refere a propagandas na internet por 

perfis oficiais nas redes sociais, pois em seu artigo 18 o PL dispõe que é de interesse 

público as redes sociais dos agentes políticos detentores de mandatos eletivos dos 

Poderes Executivo e Legislativo de todos os entes da federação, além de ocupantes de 

outros cargos ligados a Ministérios, Secretarias e Tribunais de Contas. As contas das 

redes sociais de candidatos que estão atualmente em nesses cargos elencados no caput e 

nos incisos do art. 18 do PL, estariam então impossibilitadas de postar conteúdo 

eleitoral, tendo em vista o art. 57-C, §1º, inciso II da Lei n. 9.504/97, mudando por 

completo a realidade da campanha eleitoral. Diante do exposto, é possível concluir que 

o PL poderá mudar drasticamente as campanhas eleitorais posteriores à sua sanção, caso 

aprovado. 
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Resumo  

 A psicopatia, também conhecida como transtorno de personalidade antissocial, confere 

aos psicopatas homicidas em seus atos características de crueldade, perversidade e 

desprezo a vida humana. Ressalta-se que no ordenamento jurídico pátrio, não existe 

legislação própria para punir esses crimes, sendo aplicáveis a medida de segurança ou 

redução da pena de liberdade conforme prevê artigo 26, parágrafo único, do Código 

Penal. Além disso, verifica-se que existem algumas teorias da culpabilidade, tais como: 

psicológica, psicológica-normativa e normativa pura aplicáveis ao elemento 

culpabilidade, no que se refere ao crime. O presente resumo tem por objetivo analisar a 

psicopatia e o sistema penitenciário brasileiro relacionado ao indivíduo com transtorno 

de personalidade. Como metodologia, trata-se de uma pesquisa aplicada, com 

abordagem qualitativa, com objetivos explicativo e exploratório, utilizando-se como 

procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica. Em conclusão, observa-se, que é 

necessário a compreensão da aplicabilidade a legislação brasileira aos criminosos com 

transtornos  psicológicos pela ausência de estrutura no sistema penitenciário, sendo 

evidente a necessidade de  implementação de  políticas públicas para  um atendimento e 

acompanhamento para preservar a  dignidade da pessoa humana desses detentos. 
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Resumo  

O presente trabalho propõe um estudo sobre a Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 

2020, intitulada como Lei de Liberdade Econômica, e o impacto que esta acarretará na 

rotina da Administração Pública em geral, uma vez que esta institui as Declarações de 

Direitos da Liberdade Econômica, preponderando pela desburocratização dos 

procedimentos e o livre mercado. No entanto, há uma inexequibilidade em diminuir a 

interferência do Estado de modo a garantir a liberdade econômica e o livre mercado sem 

que se altere consideravelmente os atos e recursos administrativos. O objetivo do 

presente estudo foi analisar as principais mudanças, positivas e negativas decorrentes da 

Lei de Liberdade Econômica na Administração Pública. Como metodologia, trata-se de 

uma pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa, com objetivos explicativo e 

exploratório, utilizando-se como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica. 

Os principais impactos diagnosticados foram: os impactos orçamentários, em razão dos 

novos estabelecimentos de baixo risco que não serão tributados pelo início de suas 

atividades e os impactos fiscalizatórios, considerando que as empresas e empresários 

podem iniciar suas atividades sem o ato administrativo autorizativo ou permissionário, 

com regularização em momento posterior. Diante disso conclui-se que os impactos na 

Administração Pública trazidos pela Lei Liberdade Econômica são ínfimos ante a 

garantia do livre exercício da atividade econômica e a desburocratização de 

procedimentos para abertura de empresas. 
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Resumo 

O complexo hidrelétrico do Rio Madeira em Rondônia é um dos projetos com maior 

investimento do governo, tendo o intuito de produzir uma energia limpa e estabelecer o 

desenvolvimento econômico. No entanto, a ausência de estudos específicos sobre a área 

influenciara impactos graves sobre o meio ambiente e os povos indígenas. Assim, a 

pesquisa tem o objetivo de analisar o desenvolvimento do complexo hidrelétrico do Rio 

Madeira; reconhecer como os impactos afetam os direitos indígenas e verificar a 

veracidade da energia sustentável. Para isso, efetuou-se uma pesquisa documental e 

bibliográfica referente à problemática, além das disposições jurídicas. O Rio Madeira, 

por ser o principal afluente do Rio Amazonas, possui alto teor de desenvolvimento. 

Assim, por influência desse fator, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

construíra as hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. Porém, a análise realizada pelo 

IBAMA para a construção do complexo hidrelétrico não levara em consideração os 

impactos causados ao meio ambiente e aos povos indígenas. Conforme exposto pelo 

EIA (Estudo de Impacto Ambiental), cerca de 3.000 indígenas foram deslocados em 

consequência dos potenciais danos em suas terras, violando direitos assegurados pelo 

artigo 231 da Constituição Federal e ideais estabelecidos por Convenções 

Internacionais. Ademais, as hidrelétricas são responsáveis pela liberação de parcelas de 

gases de efeito estufa como dióxido de carbono resultante da degradação do solo e da 

vegetação inundada. Por conseguinte, constatam-se impactos nos direitos dos povos 

tradicionais indígenas, previstos na legislação, consequência da desconsideração de 

políticas socioambientais da parte do governo. 
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Resumo 
O presente artigo visa dar um horizonte de respostas e caminhos sobre o tema de 

incubadoras de negócios aplicando a ideia no município de Ji-Paraná, Rondônia, por 

meio do desenvolvimento de um plano de negócios. Tendo como objetivo norteador 

analisar a viabilidade da implantação de uma empresa incubadora de base mista em Ji-

Paraná/RO. Buscando diagnosticar a percepção, aceitação e a necessidade do tema 

quanto ao público e ao mercado, foi aplicado um questionário, com perguntas fechadas 

e de caráter exploratório e também desenvolvida uma entrevista com a responsável pela 

incubadora de empresas do IFRO. Entendendo que o desenvolvimento tecnológico é um 

dos grandes fomentadores do desenvolvimento das cidades e da sociedade, e ainda mais, 

com as crescentes demandas desta mesma sociedade, por sua vez do estado de 

Rondônia, de se desenvolver tecnologicamente, socialmente, ambientalmente e por sua 

vez economicamente, tem sido de grande interesse para ambos os pontos. A 

subsistência e equilíbrio com todos estes elementos envolvidos se apresenta como um 

grande desafio para os entes públicos e privados. Assim se apresenta a ideia de uma 

empresa que incentive e apoie outras empresas de cunho inovador, um grande potencial 

catalisador e de equilíbrio dentre todos os fatores envolvidos. 
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Resumo 

O Seguro DPVAT fornece cobertura às vítimas de acidente de trânsito, sejam 

condutores, passageiros ou pedestres, pelos danos causados por veículos automotores de 

via terrestre ou por suas cargas. Contudo, verificam-se situações em que o proprietário 

de veículo ao ser vítima de acidente de trânsito, requer a indenização e tem seu pedido 

negado sob a alegação de estar inadimplente com o prêmio do seguro. Assim, o objetivo 

do presente estudo é verificar a possibilidade de recebimento da indenização pelo 

proprietário de veículo inadimplente com o prêmio do Seguro DPVAT. Para atingir o 

objetivo proposto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica qualitativa, analisando-se a 

legislação, doutrina e jurisprudência pertinente ao tema. Os principais dados obtidos 

foram  que o Seguro DPVAT visa beneficiar toda a coletividade por meio da 

distribuição dos riscos, minimizando os danos decorrentes da circulação de veículos 

automotores, não se tratando de uma relação jurídica contratual estabelecida pela 

autonomia da vontade do proprietário, mas sim, uma obrigação imposta por força de lei, 

não se comparando aos seguros de contratação facultativa, uma vez que é nítido o seu 

caráter social, posto não estar atrelado à teoria da culpa e, sim, à teoria do risco, o que 

busca proteger os brasileiros que sofrem acidente de trânsito, especialmente à população 

de baixa renda, servindo como um instrumento de proteção social. Desta forma, 

conclui-se que o inadimplemento do prêmio do Seguro DPVAT pelo proprietário do 

veículo, vítima de acidente de trânsito, não afasta o direito ao recebimento da 

indenização.   
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Resumo 

Em 2019, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), foram 

reestruturados de forma abrupta, fato que diminuiu o poder fiscalizatório desses órgãos, 

gerando drásticas consequências socioambientais aliadas, principalmente, às queimadas 

e incêndios florestais. Neste ano, a devastação do fogo nas florestas continuou 

aumentando, desta vez, agravando a situação de saúde pública enfrentada no país pelo 

Covid-19. Objetiva-se, assim, identificar a relação entre os desmonte dos órgãos 

ambientais, queimadas e pandemia. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 

desenvolvida a partir de revisão de literatura. Sabe-se que a covid-19 afeta o sistema 

respiratório dos pacientes infectados e que as florestas, durante a queima, se tornam 

grandes emissoras de dióxido de carbono, fato que além de intensificar a crise climática, 

gera maiores riscos aos que atestam positivo para o coronavírus, especialmente, 

daqueles portadores de outras doenças crônicas respiratórias. Um dos fatores que tem 

contribuído para o aumento das queimadas é o desmonte dos órgãos ambientais. Em 

maio de 2020, por exemplo, o ICMBio teve 11 de suas coordenações regionais 

fechadas. Além disso, o desfalque de servidores que corroboram para a fiscalização nos 

órgãos ambientais, bem como para combater o fogo tem favorecido o cenário atual de 

caos. Considerando que as queimadas e incêndios florestais não se trata apenas de um 

problema ambiental, mas de saúde pública, ainda mais diante do quadro pandêmico 

contemporâneo, necessita-se imediata revisão da atuação do governo na estrutura 

organizacional para efetivação de políticas ambientais. 
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Resumo  

Desde o inicio da humanidade, o ser humano praticava atividades laborais, porém foi 

apenas depois da Revolução Industrial que o Estado passou a interferir na relação de 

emprego. O direito do trabalho tem como princípio proteger o trabalhador, pois o 

empregador é tido como economicamente mais forte e o empregado é considerado 

como a parte mais fraca da relação de trabalho. O Estado, através da CLT, trouxe 

hipóteses de rescisão contratual, mas assegurando os direitos dos trabalhadores. 

Pretende-se com esse trabalho ilustrar os meios em que se encerram as obrigações 

recíprocas na relação de emprego bem compreender seus direitos conforme a 

modalidade de rescisão, conhecer a nova modalidade incluída pela Reforma Trabalhista 

de 2017e analisar seus benefícios. Para isso fez necessário à utilização de pesquisas em 

bibliografias especializadas, em leis e também, através de artigos periódicos, revistas e 

noticiários. Em se tratando de rescisão por iniciativa do empregador existem as 

hipóteses sem justa causa e a dispensa por justa causa. Já por iniciativa do empregado 

há o pedido de demissão e a rescisão indireta também conhecida como demissão 

forçada. A Reforma Trabalhista de 2017 trouxe a possibilidade de rescisão contratual 

através de um acordo entre as partes, o que antes era muito praticado pelos brasileiros, 

porém de forma ilegal, passou ter previsão expressa na CLT. Essa nova possibilidade, 

trouxe benefícios tanto para o empregado quanto pelo empregador, além de trazer 

segurança jurídica e o uniformizar os procedimentos de maneira que as partes possam 

encerrar a relação empregatícia em comum acordo. 
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Resumo  

No mundo dos negócios as relações comerciais são oportunidades de crescimento para 

as empresas e os contratos têm esse papel fundamental de estabelecer regras e garantias 

para as partes contratantes e a obrigatoriedade de seu cumprimento presume 

inalterabilidade. Em tempos de crise econômica a revisão contratual, tem por objetivo 

tutelar as relações entre as partes para que não haja desequilíbrio nas prestações, 

causando extrema vantagem para uma das partes e onerando demasiadamente a outra. 

Essa pesquisa foi desenvolvida utilizando-se do método hipotético dedutivo. Objetiva-

se com esse estudo analisar as possibilidades de revisão contratual previsto no Código 

Civil e a revisão dos contratos a luz da Lei da Liberdade Econômica. O princípio da 

revisão contratual busca a proteção do vulnerável quando o contrato se torna onerosa 

para uma das partes por motivo externo e inesperado devendo assim as prestações serem 

cumpridas enquanto durarem as mesmas condições iniciais do contrato, disciplinado no 

artigo 478 do CC, para que a função social do contrato seja alcançada em atenção ao 

princípio da função social do contrato diante das alterações substanciais na economia 

atual. A Lei da Liberdade Econômica tem uma concepção inovadora, exaltando a livre 

iniciativa, privilegiando o princípio da autonomia da vontade privada, afastando o 

Estado das relações contratuais visto que os acordos foram celebrados livremente de 

acordo com a vontade das partes presumindo paridade e simetria entre os empresários, 

conferindo maior liberdade aos particulares. 
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Resumo 

Ao tratar de tráfico de drogas feminino, denota uma triste realidade no Brasil, segundo o 

DEPEN (2019), mais da metade da população carcerária feminina é do crime do tráfico 

de drogas. Ao relacionar tal crime com a coação moral irresistível, que está prevista no 

art. 22 do Código Penal, verifica-se que alguns crimes de mulheres encarceradas estão 

associados a proteção e coação do que realmente doloso.  Doutrinadores e juristas 

entendem que para ocorrer a coação moral irresistível precisa-se de três elementos 

básicos: coator, coagido e um terceiro sem envolvimento direto no caso dos outros dois 

elementos; e geralmente é isto que ocorre no crime do tráfico de drogas, tal como  uma 

mulher que tem um filho, por exemplo, vê-se obrigada a realizar tal ato, por que o 

coator ameaça seu filho de morte, a mesma realiza o trabalho sujo e ao ser flagranteada 

é quase nulo o entendimento de que aquela mulher estava sendo coagida, pois o tráfico é 

equiparado a crimes hediondos.  O objetivo dessa pesquisa é analisar a legislação 

brasileira atinente coação moral irresistível relacionada com o tráfico de drogas 

feminino. Como metodologia trata-se de pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa, 

com objetivos explicativo e exploratório, utilizando-se como procedimento 

metodológico o estudo de caso e a pesquisa bibliográfica. Ante o exposto, conclui-se 

que o crime do tráfico de drogas feminino, algumas vezes, é realizado por conta da 

coação moral irresistível, como a única alternativa é a mulher submeter a vontade do 

coator para proteger sua família. 
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Resumo  

A presente pesquisa dispõe sobre a identificação das mudanças trazidas pela lei n. 

13.104/2015 que instituiu o Feminicídio, tendo como escopo a análise da efetividade da 

respectiva lei na redução dos crimes contra as mulheres em razão de gênero, verificando 

se essa cumpre seu papel repressivo, punitivo e preventivo para com esses crimes. 

Buscou-se atingir o objetivo desta pesquisa por meio de estudo bibliográfico de livros e 

artigos científicos relacionados ao tema, bem como pesquisas estatísticas feitas por 

diversas instituições especializadas, a fim de identificar a atual situação do tema. Diante 

do estudo realizado, constatou-se que, em que pese o tratamento diferenciado que a Lei 

n. 13.104/15 deu ao crime contra a vida da mulher, ao instituir o Feminicídio, as 

mudanças positivas foram quase imperceptíveis, conforme inúmeros dados coletados 

que comprovam o aumento ano após ano do respectivo crime. Desta forma, o crime 

contra a mulher em razão de gênero não ocorre por meras circunstâncias, mas sim em 

razão de uma cultura machista enraizada na sociedade. É dever do Poder Público 

realizar estudos sociológicos e antropológicos, buscando medidas sociais e 

educacionais, para que assim, a mulher não seja mais vista pelo homem como um ser 

inferior, mas sim como um sujeito de direitos, capaz de exercer todos os atos comuns à 

vida digna, bem como instituir medidas na forma como os órgãos como Ministério 

Público, Polícia e Poder judiciário atuarão quando diante de casos de Feminicídio. 
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