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APRESENTAÇÃO 

 
 

 
 

A Jornada de Inovação e Pesquisa é um evento anual da Faculdade São 

Miguel, de caráter regional, que busca promover e incentivar a formação do ser 

pesquisador. 

 Em 2017, o tema da Jornada foi Pesquisa: um dos Pilares da Educação, com 

foco em discussões sobre como podemos nos inserir no mundo das pesquisas, como 

está o campo da pesquisa nas áreas de formação profissionais e quais são as áreas da 

pesquisa e inovação que nossos professores pesquisadores estão inseridos. 

Como evento acadêmico, a Jornada de Inovação e Pesquisa volta-se para 

professores universitários, pesquisadores, estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

de instituições locais. Assinalamos que o evento caracteriza-se também por 

estabelecer um diálogo com profissionais e gestores interessados nas repercussões 

científicas, tecnológicas e sócio-culturais. Além disso, abre-se gratuitamente, de forma 

pioneira em Pernambuco, para estudantes de outras instituições de ensino. 

Essa dinâmica, congregando vários atores sociais, pretende estabelecer 

intercâmbio efetivo entre o ensino, pesquisa e extensão garantindo maior circulação 

dos resultados de pesquisas. 
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A ATUAÇÃO DA ACUPUNTURA NA FIBROMIALGIA E OS REFLEXOS NA 
DOR E NA QUALIDADE DE VIDA: REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

GOMES, L. A. R. B.¹, DOS SANTOS, L. C.² e CORREIA, J. M.³ 
 

1Aluno do Curso de Fisioterapia da Faculdade São Miguel*  – Recife/PE, Brasil; 2 
Aluno do Curso de Fisioterapia da Faculdade são Miguel – Recife/PE, Brasi* ; 3 

Docente da Faculdade São Miguel – Recife/PE. 

A fibromialgia ou síndrome da fibromialgia (FM) é um transtorno estrutural do 
sistema musculoesquelético e sensibilização do Sistema Nervoso Central (SNC) à dor 
crônica apresentada em indivíduos que informam queixas de dores difusas por pelo 
menos três meses e apresentar dores em 11 dos 18 Tender Points. Objetivo: Evidenciar 
os efeitos da utilização de testes, protocolos e técnicas voltados à utilização da 
acupuntura na FM em homens e mulheres diagnosticados. Metodologia: Trata-se de 
uma revisão de literatura, onde foi realizado um levantamento nos estudos 
publicados no período de 2008 a 2016, utilizando as bases de dados Medline, Lilacs, 
Scielo e Pubmed e elegíveis para inclusão no presente estudo, artigos nos idiomas 
português e inglês, relacionados aos efeitos da acupuntura como terapia, amostras 
compostas sem uso de fármacos e patologias neurológicas diagnosticadas. Resultados: 
Em virtude da escassez de pesquisas sobre o tema proposto, seis ensaios clínicos foram 
analisados. A maioria dos estudos demonstrou aspectos voltados à qualidade de vida 
(QV) do paciente e melhora no limiar de dor e contribuindo para as atividades de 
vida diária (AVDs). A técnica de acupuntura não é considerada apenas um 
tratamento que visa o equilíbrio energético do corpo e do indivíduo, mas na 
expectativa de que terá resultado positivo. Discussão: Segundo a escala de Oxford, os 
estudos avaliados foram categorizados na classificação de nível 2B, ou seja, de baixa 
qualidade devido ao baixo quantitativo de voluntários e o tempo de terapia sendo 
aplicados na intervenção propostas nas pesquisas. Conclusão: De acordo com o 
presente estudo, notou- se a influência no efeito somático e a intervenção terapêutica 
produtiva e de importante potencial no quadro álgico e regulação dos sistemas 
energéticos do corpo. As pesquisas devem continuar com novos estudos com ênfase na 
avaliação dos parâmetros clínicos que envolvam a fibromialgia e demais patologias 
músculos esqueléticas após aplicação de um protocolo de técnica de acupuntura. 

Palavras-Chave: Fibromialgia, Acupuntura, Fisioterapia. 
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A IMPORTÂNCIA DO USO DOS NUTRACÊUTICOS NA PREVENÇÃO DE 
DOENÇAS: REVISÃO DE LITERATURA 

 
MONTEIRO, M. F. T. ¹, FRANÇA, V. A. DO C. S. ², GOMES, H. M. ³, DA 

CRUZ, J.B4., CAVALCANTE, I.C.5 e LIMA, R.A.6 
 

1Aluno do Curso de Farmácia da Faculdade São Miguel  – Recife/PE, Brasil; 
2Faculdade São Miguel – Recife/PE, Brasil; 3Docente da Faculdade São Miguel – 

Recife/PE. 
 
A evolução da ciência farmacêutica e nutricional permitiu que, atualmente, muito 
mais se saiba sobre a ação de cada nutriente no organismo, além disso, 
vemdemonstrando que algumas substâncias normalmente presentes nos alimentos, 
denominadas compostos bioativos (CB), mas ainda não considerados como 
nutrientes, podem ser importantes, principalmente para redução do risco de doenças. 
O termo nutracêutico, vem sendo utilizado por alguns cientistas no sentido de mostrar 
o alimento com ação de medicamento. À medida queo conhecimento sobre a ação 
desses CB for crescendo, estes poderão vir fazer parte dos nutrientes de interessepara 
a promoção da saúde. Este trabalho teve como objetivoinvestigar a ação dos 
nutracêuticos na redução do risco de doenças. Trata-se de uma revisão de literatura 
onde foram pesquisados artigos científicos nas bases de dados: scielo e google 
acadêmico. Na língua: portuguesa entre os anos de 2002 a 2017, tendo como 
palavras chaves: nutracêuticos, nutrição, saúde, prevenção. Os estudos científicos 
sobre a ação dos nutracêuticos vêm avançando de forma surpreendente, atualmente 
já podemos comprovar exemplos de alimentos funcionais que estão sendo estudados 
na prevenção de doenças, como o câncer, problemas gastrointestinais, doenças ósseas 
e cardiovasculares, sua ação se dá através da concentração de CB, presentes em suas 
varias formas farmacêuticas (cápsulas, tablets, comprimidos, etc), como fitosteróis, 
ácidos graxos do ômega 3, polifenóis, glicosinólatos, berberina, carotenoides e 
algumas vitaminas (C, D, E, outras) que possuem atividade antioxidante, assim como 
agem no sistema imune, trazendo benefícios ao organismo em seus mecanismos de 
defesa, contudo estes alimentos não curam doenças, apenas previnem o seu 
aparecimento e caso isso aconteça ajudam o organismo a combatê-las de um modo 
mais eficaz. A ação dos nutracêuticos na prevenção de patologias está atrelada a sua 
influência nos mecanismos de defesa do organismo, portanto, este é um campo da 
ciênciaintrigante e aberto para pesquisa, e certamente muito ainda serádescoberto 
sobre a capacidade destes compostos em agir modificando orisco para doenças ou 
retardando seuaparecimento. Com a ampliação do conhecimento, no futuro, 
poderemos indicar uma alimentação mais personalizada, com o objetivo de 
promover a saúde e a longevidade. 
 
Palavras Chave: Compostos Bioativos, Nutrição, Medicamento, Saúde.  
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A RELAÇÃO DO PAPEL DA LIDERANÇA, DA TECNOLÓGICA E 
MOTIVAÇÃO NA APRENDIZAGEM 

 
LOPES, C. DE S. ¹, DA COSTA, E. S. ², FREIRE, A. B. ³, DOS SANTOS, R. B.4 e 

DE FARIAS, I. C. B.5 
 

1;2;3Aluna do Curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da FOCCA 
Faculdade de Olinda – Olinda/PE/Brasil; 4Faculdade São Miguel – Recife/PE/Brasil; 

5Ítala Célly Bezerra Farias, Docente da Faculdade São Miguel – Recife/PE. 
 

Este estudo analisa a relação do papel da liderança, da tecnologia e da motivação 
no processo de aprendizagem dos alunos da Faculdade São Miguel e Faculdade de 
Olinda. O objetivo do presente estudo é promover a compreensão e a importância do 
conceito e da relação dos construtos que norteiam a teoria da liderança, as novas 
abordagens tecnológicas, e as teorias da motivação no aprendizado. É fundamental 
a contribuição da liderança, diante do processo de aprendizagem, no que diz respeito 
ao incentivo a aprendizagem dos liderados no atual contexto. Porém faz-se 
importante uma atitude e disposição positiva em aprender. Desta forma, os líderes 
podem influenciar no processo de aprendizagemde acordo com ambiente, uso de 
novas ferramentas, recursos, e abordagens, que potencializem as ações e interação 
com foco. Assim, a aprendizagem pode ocorrer em diferentes níveis que estão 
relacionados entre si. Os níveis nos quais se processam a aprendizagem são, o 
individual, o grupal, o organizacional e acadêmico (Silva, 2009). Portanto, este 
processo envolve a integração entre líder, liderados e contexto, visando o 
cumprimento de metas, a compreender o papel da liderança em influenciar 
comportamentos, motivando seus liderados, de forma a conduzi-los em suas 
conquistas pessoais, aliando o bem estar pessoal com os objetivos organizacionais. 
Para o sucesso no desenvolvimento desta pesquisa, utilizou-se como metodologia 
uma revisão bibliográfica e uma pesquisa de campo, os instrumentos para coleta de 
dados foram oficinas, questionário e observação, a pesquisa é qualitativa, 
exploratória e explicativa.O público alvo, pesquisado são os estudantes do curso da 
Tecnologia da Informação e Gestão de Recursos Humanos, das faculdades São Miguel 
e Faculdade de Olinda. De acordo com análise dos dados, pretendemos concluir que, 
a liderança pode utilizar a tecnológica de forma estratégica, despertando a 
satisfação e motivação da aprendizagem acadêmica, o que intensificará no desejo 
por parte dos alunos em obter mais conhecimento, envolvimento em novas 
atividades, projetos e desafios práticos, para sua formação profissional, acadêmica e 
cientifica. Desse modo, entendemos que o professor é o líder desta pesquisa, e seu 
conhecimento técnico é determinante para estimular e influenciar continuamente 
seus alunos a alcançarem suas metas com satisfação, e na otimização do aprendizado 
para o gerenciamento da informação, do uso da tecnologia, da inovação, 
interpretação e no processo de interação nas discussões. 
 
Palavras-chave: Liderança tecnológica, Motivação, Aprendizagem acadêmica. 
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A RELAÇÃO DO USO DAS TEORIAS ESTRATÉGICAS E MOTIVACIONAL: UM 
ESTUDO APLICADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PRÁTICAS 

ACADÊMICAS NA APRENDIZAGEM 
 

DE OLIVEIRA, G. T. S.¹, CINTIA², DA COSTA, E. S.3, FREIRE, A. B.4e FARIAS, 
Í. C. B.5 
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Olinda/PE, Brasil; 6 Docente da Faculdade São Miguel – Recife/PE. 
 
Este artigo, procura salientar a importância do uso das estratégias com o objetivo de 
uma maior motivação e para o sucesso diante das práticas utilizadas para o 
desenvolvimento do aprendizado em sala de aula. Também, apontaremos como 
estas estratégias irão colaborar nas soluções relacionadas ao aprendizado e na 
motivação dos alunos no que diz a respeito do comportamento diante das atividades 
na sala de aula, além de contribuir com os docentes nas soluções no que implica na 
frequência, falta de atenção e comprometimento junto as necessidades de 
desenvolvimento do aprendizado interdisciplinar. Foi utilizado como método de 
pesquisa, uma revisão bibliográfica e um estudo de campo, onde o público alvo 
foram alunos do curso da Tecnologia da Informação da Faculdade São Miguel. Os 
instrumentos utilizados para a identificação destas estratégias foram oficinas práticas 
com atividades cognitivas da motivação e um survey, onde estes teve como fim o 
mapeamento das principais necessidades relacionadas a crenças, valores e emoções 
do indivíduo, por considerarem que essas são mediadoras do comportamento e 
exercem forte influência no processo motivacional e otimização dos processos de 
aprendizado em sala de aula e no desenvolvimento da motivação dos alunos diante 
das atividades de aprendizado. Sendo assim, buscaremos citas as principais 
estratégias motivacionais como ferramenta no desenvolvimento do aprendizado e na 
relação entre os alunos e professores em sala de aula, apresentando possíveis soluções 
para as principais consequências da desmotivação dos alunos e a evasão em sala de 
aula, como também nas próprias instituições de nível superior. Por fim, esta pesquisa 
nos permite concluir para propor o uso de estratégias de aprendizagem, como uma 
forma de motivar não só os alunos, mas aos professores, pois esta relação do uso de 
estratégia de aprendizado e motivação é uma condição estabelecida de 
reciprocidade, onde produzira um efeito direto no desenvolvimento de novas 
abordagens, praticas metodológicas, atividades de desempenho e comportamento 
mais ativo durante as salas de aula e nas atividades desenvolvidas. 
 
Palavras-chave: estratégias de aprendizagem, motivação, tecnologia da informação. 
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A TECNOLOGIA COMO SUPORTE AO TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA) 

 
 

DA S, L. P. F.¹, DE S, K. M. E.¹ e DA S, V. A.³ 
 

1Aluna do Curso de Jogos Digitais da Faculdade São Miguel  – Recife/PE, Brasil; 2 

Faculdade São Miguel– Recife/PE, Brasil; 3Faculdade São Miguel – Recife/PE, Brasil. 
 

A intervenção intensiva nos primeiros anos de vida tem impacto significativo sobre as 
crianças autistas, as dificuldades no funcionamento sócio emocional são coisas que 
estão dentro do espectro, e incluem problemas na utilização de comportamentos não 
verbais, como: contato de olhar e uso comunicativo de gestos, expressões faciais e 
posturas corporais. Atualmente não se sabe a cura para o TEA, porém as pessoas 
podem viver uma vida relativamente normal, pois existem métodos que ajudam 
essas pessoas se relacionar melhor com o mundo, o uso da tecnologia é um deles. As 
crianças autistas geralmente tem um fascínio muito grande por dispositivos 
eletrônicos (ex: games, videos, realidade aumentada). Já existem algumas iniciativas 
para auxiliar o desenvolvimento cognitivo e social das crianças com TEA, como: 
ROTAUT; ABC Autismo; Cangame; Jogo vocabulário. Alguns pesquisadores com base 
nos relatos de pais e ajuda de profissionais, desenvolveram metodologias como: ABA, 
TEACCH e PEC’S, que fazem parte do tratamento e visam auxiliar de forma eficaz o 
desenvolvimento de pessoas com TEA, com o propósito de incluí-los na sociedade de 
forma respeitável e digna. O Fables Maker está sendo desenvolvido para web e 
android com objetivo de auxiliar crianças com TEA, trazendo em seu sistema recursos 
e metodologia específica de forma diferente das aplicações citadas. Com base nos 
resultados das entrevistas elaboradas com três profissionais e três mães que 
acompanham alguém com TEA, após apresentação do projeto, algumas inovações 
do Fables Maker o diferencia de outras aplicações, entre as mais citadas estão: a 
metodologia abordada (ABA); sua forma de personalização e criação de ambiente 
específico para cada perfil; o programa  de linguagem receptivo de maneira didática 
e criativa; a presença de estímulos discriminativo, perceptivo  e reforçador; relatórios 
e feedbacks detalhados sobre a progressão no jogo e o sistema de inteligência 
artificial que tem estimula a resposta, ajudando a encontrar resultados, sem causar 
frustrações ou qualquer tipo de constrangimento, e se adequando ao perfil da 
crianças de maneiras distintas. Diante do que foi exposto, é importante destacar que 
utilizar a tecnologia de maneira assistiva é uma alternativa viável para auxiliar a 
desenvolver a comunicação, interação e autonomia do público autista, e através dela 
podemos alcançar resultados de forma segura e produtiva. Espera-se que mais 
iniciativas possam surgir e contribuir e assim apresentarmos mais resultados de forma 
positiva, e demonstrar melhorias a maneira de como essas pessoas vivem e enfrentam 
o mundo, colocando a prova que a tecnologia também pode trazer possibilidades, e 
isso faz toda diferença. 
 
Palavras-chave: Fables Maker; Tecnologia x autismo; Tecnologia assistiva. 
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ESTADO DA ARTE DO ESTUDO DAS PEÇONHAS OFÍDICAS DAS ESPÉCIES 
DE SERPENTES DE IMPORTÂNCIA MÉDICA COM OCORRÊNCIA EM 

PERNAMBUCO 
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As serpentes apresentam compostos orgânicos e inorgânicos em suas peçonhas sendo 
elas enzimas, proteínas, carboidratos, muitas vezes na forma de glicoproténas e íons 
metálicos (metaloproteínas) como ferro, cálcio, magnésio, potássio, além de fosfatos, 
sulfatos entre outros que caracterizam e determinam o seu poder de 
fisiopatogenicidade e ações sitêmicas ocasionando toxicidade e características 
farmacocinéticas e farmacodinâmicas. O presente estudo tem como objetivo 
determinar as principais enzimas purificadas e caracterizadas das peçonhas de 
serpentes de importância médica em Pernambuco descritas na literatura. Trata-se de 
uma revisão integrada da literatura científica. Como fonte e ferramenta de pesquisa, 
foram utilizados trabalhos científicos dissertativos (Teses, Dissertações, Monografias e 
Trabalhos de Conclusão de Curso), artigos e revisões publicados no período de 2009 a 
2016, no idioma Português. A principal variável em discussão são as toxinas de 
características hemorrágicas, neurotóxicas, miotoxinas e proteolíticas. Existe no Brasil 
uma diversidade de 365 espécies de serpentes distribuídas em 75 gêneros, sendo 
apenas quatro desses gêneros de elevada importância médica: Crotalus (cascavéis), 
Bothrops e Bothriopsis (jararacas), Lachesis (surucucus) e Micrurus (corais-
verdadeiras), todos com ocorrência em Pernambuco. Estes gêneros reunidos 
apresentam 59 espécies peçonhentas (16% das espécies catalogadas no país) 
ocorrentes em diferentes regiões do território nacional e que podem provocar 
envenenamentos sérios com necessidade de intervenções médicas apropriadasde 
acordo com cada gênero. Uma grande variedade de enzimas pode ser encontrada 
nas peçonhas ofídicas, como fosfolipases, fosfodiesterases, fosfomonoesterases, L-
aminoácido oxidases, acetilcolinesterases, enzimas proteolíticas das classes 
serinoproteases e metaloproteases, arginina esterases, 5’-nucleosidases, hialuronidases 
e NAD nucleosidases. Além das enzimas, estão presentes também peptídeos dos quais 
merecem destaque as neurotoxinas pré e pós-sinápticas, miotoxinas, cardiotoxinas, 
potenciadores de bradicina (BPP) e inibidores de agregação plaquetária 
(desintegrinas). Entretanto, é importante ressaltar que nem todas as peçonhas 
apresentam esta variedade de componentes. As atividades biológicas provenientes 
destas moléculas são responsáveis pela maioria dos efeitos tóxicos nos 
envenenamentos ofídicos, que constituem um problema de Saúde Públicaem todo 
Brasil. Há necessidade de continuar a realização do estudo para a descrição das 
enzimas purificadas gênero específicas. 
 
 
Palavras-Chave: Peçonha, Estado de Pernambuco, Serpentes, Toxinas.  
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ADESÃO ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO DE 
ACESSO VASCULAR PERIFÉRICO PELOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE 
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São Miguel – Recife/PE. 
 

 
O uso de cateter vascular foi implementado nas atividades assistenciais na década de 
40, tornando-se uma das técnicas mais utilizadas e essenciais para prática cotidiana 
hospitalar. Embora seja um meio rápido de acesso à corrente sanguínea, a sua 
utilização está relacionada como a principal causa para infecções sanguíneas, o que 
ocorre devido à negligência de medidas preventivas relacionadas aos procedimentos 
de instalação e manipulação desse dispositivo por parte dos profissionais envolvidos, 
com destaque para a equipe de enfermagem. O referido estudo teve como objetivo 
verificar a adesão aos padrões assépticos para o dispositivo intravascular por parte 
dos profissionais de enfermagem. Metodologicamente esse estudo observacional-
descritivo foi desenvolvido em seis hospitais-escolas Goiânia – GO por um único 
pesquisador, que registrou os dados provenientes da observação em um check list 
estruturado. Os dados foram apresentados em tabelas e para análise foi utilizada a 
medida de frequência. Verificou-se com base na observação dos autores que,a 
prática dos métodos básicos de prevenção e controle de infecções relacionadas ao 
acesso vascular foram desconsiderados. Tais meios são: higienização das mãos, uso de 
luva, utilização de meios estéreis no preparo e manipulação de medicamentos 
endovenosos e antissepsia do local para punção venosa. Constatou-se que, é 
indispensávela conscientização dos profissionais da assistência quanto ao uso de meios 
assépticos na manipulação dos cateteres venosos, aplicação de protocolo para a 
prevenção e o controle dessas infecções, padronização de condutas e investimento em 
qualificação dos profissionais. 
 
Palavras-Chave: Cateterismo vascular, Infecção, Assepsia, Enfermagem. 
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O oiti (Licania tomentosa (Benth.) Fritsch.) pertence a família Chrysobalanaceae. 
Essa família é composta de 17 gêneros e cerca de 450 espécies de hábitos arbustivo e 
arbóreo distribuídas nas regiões tropicais e subtropicais. No Nordeste do Brasil 
espécies de Licaniasão conhecidas como oiti. É umaárvore brasileira que ocorre 
naturalmente desde Pernambuco até o Norte do Espírito Santo e Vale do Rio Doce 
do estado de Minas Gerais, estando associada à floresta pluvial atlântica. As frutas 
também podem contribuir para aumentar o teor proteico da dieta, apesar de não 
serem as fontes principais de proteína existem frutas e sementes com o teor elevado 
desse macrunutriente. O presente trabalho tem como objetivo comparar o teor de 
proteína da semente, casca e polpa de Licania tomentosa (Benth.) Fritsch. Foram 
analisados artigos científicos publicados em revistas, livros e periódicos. De acordo com 
os resultados a parte do fruto que contém maior teor de proteínas é a semente com 
2,4 g. 100 g, a casca possui um teor de 793,74 mg.100 g, já a polpa é a parte do fruto 
que contem menor teor de proteínas com 258,50mg.100g. De acordo com dados da 
literaturao alto teor de proteínas é importante para regular o funcionamento dos 
órgãos do corpo, defesa do organismo através da formação dos anticorpos, 
transportar substâncias através do sangue, coagulação sanguínea, construção de 
novos tecidos além de ser matéria prima de alguns hormônios. Segundo os resultados 
concluindo-se que a semente do oiti é uma boa fonte de proteína e que pode ser 
utilizada para contribuir na diminuição dasdeficiências nutricionais dos indivíduos e 
fornecer uma alternativa nutricional diferenciada para a população em geral, 
especialmente àquelas com hábitos e dietas alimentares diferenciados, como os 
vegetarianos. Porém é necessário fazer outras analises para se obter um estudo mais 
detalhado do o valor nutricional da semente visto a escassez de trabalhos científicos 
sobre os frutos dessa planta. 
 
Palavras-Chave: Semente; Proteínas; Fruto 
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Os microrganismos são seres encontrados em praticamente todos os lugares, podendo 
apresentar tanto benefícios como malefícios à saúde. Doenças causadas por bactérias 
podem ser disseminadas pelo uso inadequado de objetos de meio comum. Isso é 
justificado pelo desconhecimento dos hábitosde higiene das pessoas que o utilizam. 
Esta pesquisa teve por objetivo analisara presença de microrganismos em objetos 
usados por acadêmicos do Curso de Biomedicina, da Faculdade São Miguel, Recife- 
PE. Para esta pesquisa foram avaliados 09 acadêmicos a fim de se obter a carga 
microbiana para as análises, por meio da técnica de fricção por swab, em seguida 
inoculada em placas de Petri com Agar Mueller Hinton e mantidas a 37 ºC por 24 
horas. Após essa etapa, as amostras foram plaqueadas nos meios de cultura Agar 
Manitol, Agar sangue, e AgarMacConkey, e foi realizada a identificação das bactérias 
por meio de técnicas de replique em Agar sangue para separar α-hemolíticoe β-
hemolítico, e foi feito o teste de coagulase, teste de catalase para a separação de 
Staphylococcus e Streptococcus, e o Agar manitol para a identificaçãoStaphylococcus 
aureuse a coloração de Gram para identificar as demais bactérias. Após a realização 
dos testes foram encontrados 100% das amostras positivas para a presença de 
alguma bactéria. Destes, 10 % apresentou crescimento no Agar MacConkey, sugere à 
presença de bactérias da família Enterobacteriaceae, um exemplo disso é a 
Salmonella que podem causar sintomas (diarreia, vômito, náuseas intensas) ocorre 
em menos de um dia após o contato com o patógeno.No Agar manitol todas as 
amostras apresentaram crescimento, 60 % delas ocorreu à fermentação do manitol 
com formação de colônias com bordas amareladas sugerindo a presença de 
Staphylococcus aureus, e outras 40 % não houve fermentação do manitol, com 
crescimento de microrganismos em cor avermelhada sugere o crescimento de 
Staphylococcus epidermídis. Os dados obtidos mostram à importância de uma boa 
higiene tanto dos objetos pessoais quanto das mãos, a aplicação de álcool gel seria 
uma boa alternativa para redução da contaminação, pois, algumas bactérias gram-
negativas assim como as gram-positivas podem ser um patógeno em potencial. Com 
base nos resultados, pode-se concluir que há uma necessidade urgente da 
conscientização, da comunidade acadêmica, sobre a importância da limpeza e 
cuidado dos objetos manuseados pelos mesmos.   
 
Palavras-chave: contaminação bacteriana, Staphylococcus spp., Enterobacteriaceae. 
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A presença de bactérias pode ocasionar alguns prejuízos à saúde humana. As 
bactérias consideradas patogênicas são capazes de causar dores de garganta, 
pneumonias, gastrenterites bacterianas, doenças de pele, meningites, entre outras. O 
presente trabalho teve como objetivo analisar a microbiota bacteriana em objetos 
usados pelos acadêmicos do curso de Biomedicina da Faculdade São Miguel, Recife, 
PE. Foram coletadas 09 amostras no mês de setembro de 2017 com o auxilio 
de``Swab´´ estéril as mesmas foram acomodadas em meio de Miller Hinton, as placas 
ficaram em estufa à temperatura de 37°C, onde permaneceram por 24 horas. Em 
seguida, foram retiradas e foi realizada a coloração de Gram para a visualização das 
bactérias presentes. Após essa etapa, as amostras foram plaqueadas nos meios de 
cultura Agar Manitol (AM), Agar sangue (AS), e Agar MacConkey (MC), foram 
realizadas a identificação das bactérias por meio de técnicas de replique em AS para 
separar α-hemolítico e β-hemolítico, e foi feito o teste de coagulase, teste de catalase 
para a separação de Staphylococcus e Streptococcus, e o Agar manitol para a 
identificação Staphylococcus aureus. Os resultados mostraram que 100% das 
amostras foram observados crescimento bacteriano, dentre estes, em 40% houve 
crescimento de colônias somente no meio de cultura AS, sendo sugestivas de bactérias 
gram-positivas. Para estas bactérias foram realizadas provas de identificação 
específicas, Teste da Catalase com resultado positivo e Coagulase com resultado 
negativo, caracterizando a presença do gênero Staphylococcus spp. Observou à 
formação de colônias com bordas amarelas em AM, indicando a presença da 
bactéria Staphylococcus aureus, bactéria potencialmente patogênica. Em 60% das 
amostras verificou-se crescimento bacteriano em Agar MC (seletivo para gram-
negativas). Estas bactérias predominam a microbiota intestinal humana e se 
associam a infecções na comunidade como infecções nosocomiais. Conclui-se que foi 
possível observar a prevalência de bactérias do gênero Staphylococcus nos 
acadêmicos pesquisados, o que pode trazer riscos à saúde dos mesmos, ressaltando a 
importância da correta higienização das mãos durante as mais variadas atividades 
exercidas. 
 
Palavras-chave: contaminação, bactérias, Staphylococcus aureus 
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Este estudo visa apresentar uma análise sobre o comportamento do público 
consumidor geral da região metropolitana do Recife e qual sua visão sobre 
responsabilidade social como resposta ao marketing ambiental possivelmente 
adotado pelas empresas, a fim de obter resultados, foi realizado um cálculo para 
definição da amostra necessária com respondentes que se enquadram nos 
parâmetros do artigo, e consequentemente foi aplicado um questionário padrão à 
382 consumidores da região, tendo uma margem de erro de 5% e com 92% de 
aproveitamento dos questionários aplicados. Tendo em vista o atual cenário 
econômico e ambiental, é pertinente a observação do comportamento dos 4.046.845 
habitantes pertencentes à Região Metropolitana do Recife (RMR) diante as 
estratégias adotadas pelas empresas que incluem uma visão de contribuição com o 
meio ambiente na propagação do seu produto. Conceitos de Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE) têm sido estudados desde a década de 50, abordado pela 
primeira vez em um livro, em 1953, chamado Responsibilities of the Businessman, 
escrito por Howard Bowen.  A responsabilidade social empresarial adentra o campo 
administrativo desde 1950, visando ressignificar conceitos de venda e consumo, essa 
ressignificação permite moldar-se as mudanças do comportamento do consumidor, 
quanto ao marketing ambiental, é considerado uma consequência das ações de 
responsabilidade e tem como principal objetivo agregar valor à marca, e, dessa 
maneira, atingir um público maior. Houve um tempo no qual as propagandas 
mostrando fumaça saindo de chaminés em indústrias era sinônimo de progresso, 
porém, sabe-se que nos últimos anos os debates sobre responsabilidade social 
empresarial e degradação ambiental causadas pelas indústrias ocupam cada vez 
mais espaço nos veículos de comunicação de massa, fazendo com que o consumidor 
fique atento a importância das suas escolhas na hora de comprar um produto, por 
isso as empresas devem ficar ainda mais alertas a maneira de como são exposta pelas 
mídias. Um dos aspectos que pode ser observado no resultado da pesquisa foi sobre a 
necessidade do marketing ambiental, poiao consumidor diz apoiar empresas que 
contribuem com o meio ambiente, porém, tem o preço (valor do produto) como 
principal critério de escolha, enquanto o método de produção é o critério menos 
utilizado.  

 
Palavras-chave: Comportamento do consumidor, responsabilidade social, marketing 
ambiental.  
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A Análise do Discurso em sua linha francesa vislumbra o homem e seu fazer histórico 
ao passo que considera as condições pelas quais a linguagem foi produzida para que 
assim possa fazer relação entre o léxico as circunstâncias em que os dizeres foram 
desenvolvidos. Para Gregolin (1995) O seu desenvolvimento (Análise do Discurso) 
significou a passagem da Linguística da "frase" para a Linguística do "texto" e 
partindo desse princípio, podemos afirmar que a AD faz relação entre o uso da 
linguagem e a exterioridade quando desenvolve seu analítico do texto enquanto sua 
materialidade ampla. Sabendo que a ideologia é fundamentada no discurso e que o 
mesmo é a palavra em movimento, podemos afirmar que analisar o discurso 
perpassa pela relação língua-discurso-ideologia, pois para Pêcheux (1988), não há 
discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia. Tendo em vista o exposto, o 
presente trabalho tem como objeto simbólico de análise discursiva a letra de 
Afrontamento, da rapper Tássia Reis, com objetivo de analisando-o à luz da 
exterioridade para entender como o sujeito discursivo constrói e sedimenta, dentro do 
objeto simbólico analisado, as relações de crítica social e resistência presente em seu 
discurso e o modo como acontece a construção de sentido através da presente letra. 
Para tanto utilizamos como fonte consulta bibliográfica os autores BINI (2015), 
GREGOLIN (1995), GUERRA (2010), ORLANDI (2013) para desenvolver metodologia 
qualitativa de consulta e análise tanto do objeto de análise quanto das fontes 
exteriores ao texto analisado. A presente pesquisa chegou à conclusão que a crítica 
social que o sujeito discursivo traz em Afrontamento é fruto de um interdiscurso que 
se faz presente dentro das obras artísticas da periferia, em especial o RAP, desde as 
músicas do grupo Racionais MCs nos anos 1990. Ao passo que traz na construção da 
letra elementos referentes ao contexto social e situações vividas pela cantora e 
compositora da música enquanto mulher negra e periférica. Tendo e exposto no 
transcorrer do texto, podemos concluir que a letra de uma música pode em seu 
caráter discursivo trazer uma carga interdiscursiva presente em trabalhos do mesmo 
gênero ao passo que dialoga com a vivência do sujeito discursivo ao passo que 
transmite a crítica social aos sistemas sociais impostos a uma determinada classe e o 
modo como o objeto simbólico de análise pode simbolizar resistência e 
representatividade social.  
 
Palavras-chave: Análise do Discurso, Sujeito, crítica social, interdiscursividade. 
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A presente pesquisa tem o objetivo de analisar o discurso de enaltecimento da figura 
feminina presente no filme “Moana: Um mar de aventuras”. Também tem o intuito 
de ressaltar os momentos em que há a quebra da imagem de princesa tradicional 
construída ao longo da história dos filmes da Disney e como isso se relaciona com o 
empoderamento feminino. Os autores utilizados para o trabalho foram BREDER 
(2013), FOSSATTI (2009), ORLANDI (2012) e TEIXEIRA (2009). Neste último século, a 
luta pelos direitos iguais entre os gêneros veio conquistando espaço para que a figura 
feminina pudesse se desenvolver e ganhar mais força perante à sociedade. 
Entretanto, até nos dias atuais, ainda é possível perceber a presença do estereótipo 
pejorativo onde não há força no sexo feminino, e isto pode ser bastante observado 
nos filmes de princesas dos estúdios da Walt Disney Pictures, onde as histórias sempre 
tiveram princesas e príncipes encantados e um final feliz, onde o casal ficaria junto e 
seriam felizes para sempre. Tudo isso, era sempre considerado normal, pois é muito 
comum na sociedade patriarcal, que o conceito de final feliz, envolva o casamento, 
ou pelo menos que haja a sugestão do mesmo. Levando isto em consideração, foi 
produzido uma imagem de “princesas Disney” que eram sempre belas e delicadas e 
sempre teriam seus príncipes. Tendo isto em mente, o objetivo do presente trabalho, 
foi analisar o discurso de enaltecimento feminino presente no filme Moana: Um mar 
de aventuras, dos estúdios Disney, e como é possível perceber a quebra do padrão de 
“princesa Disney” da personagem Moana, que é retratada de uma forma bastante 
forte, decidida e independente, o que não era comum nas princesas clássicas. Algo 
também presente na história, é o fato de que em momento algum há a pressão para 
que a personagem procure um parceiro, durante todo o filme, não há menção de 
romance, e o relacionamento de Moana e Maui, o personagem principal masculino, é 
estritamente de amizade, o que nunca havia ocorrido até o momento nos filmes da 
franquia. O discurso demonstrado no filme Moana, quebra o padrão de “princesa 
indefesa” quando a personagem passa por toda a trajetória de forma firme e 
determinada a cumprir seu objetivo, sem se deixar intimidar pelas adversidades. O 
discurso de enaltecimento da figura feminina no filme é bem estruturado, sem perder 
a feminilidade da personagem, e associando força e liderança à imagem da mulher. 
 
Palavras-chave: Análise do Discurso, Enaltecimento Feminino, Moana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

25 

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS DE DOENÇAS NEUROINVASIVAS 
RELACIONADAS À ARBOVIROSES EM PERNAMBUCO 

 
HORA J. V. S.1, SILVA A. M. C.2, GOMES D. N. F.3 e SILVA, M. L. R. B.4 

 
1,2Alunos do Curso de Ciências Biológicas da Faculdade São Miguel- Recife/ PE, Brasil; 

²Faculdade São Miguel – Recife/PE, Brasil; 3,4Docentes da Faculdade São Miguel - 
Recife/PE. 

 
Quantificar os casos notificados de doenças neuroinvasivas relacionadas à arboviroses 
em Pernambuco, correlacionando-os com a idade, e sexo. Visando assim, traçar um 
perfil epidemiológico dos indivíduos acometidos. Estudo quantitativo com 
delineamento transversal de base populacional. Considerou-se o total de casos 
ocorridos em Pernambuco, no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, tendo 
por população 120 pessoas de variadas faixas etárias. Os dados utilizados foram de 
origem secundária, extraídos da Secretaria Executiva de Saúde de Pernambuco (SES-
PE). O número de casos ocorridos em três unidades de saúde sentinelas – Hospital 
Correia Picanço e Restauração (ambos em Recife), e Hospital Mestre Vitalino (em 
Caruaru) – foi de 120. O maior número registrado é em mulheres do que em homens 
e a maioria das notificações ocorreu na faixa etária de 0-9 anos e de 60 anos, onde 
as doenças neuroinvasivas foram relacionadas à: dengue, zika e chikungunya. Dos 
120 casos notificados de Doença Neuroinvasiva relacionada às arboviroses em 2016, 16 
foram a óbito. Destes, seis foram notificados para Síndrome de Guillain-Barré, quatro 
para encefalite, três para meningoencefalite e três por outras doenças neuroinvasivas. 
Portanto, é necessário um maior cuidado quanto ao agente contagiante, o mosquito 
transmissor Aedes aegypti, onde deve ser evitada a criação do foco através da 
educação social, em não deixar água parada exposta, além de prevenir-se com o uso 
de repelentes, a fim de evitar o contágio. E ao sentir os sintomas de tais doenças, 
procurar uma unidade médica para uso de paliativos, já que não existe um 
tratamento específico contra. O estudo foi realizado no intuito de conscientizar a 
população quanto ao perigo das doenças neuroinvasivas relacionadas à arboviroses, 
propondo assim uma prática social a fim da prevenção do contágio e melhora da 
saúde publica, incentivando a busca de métodos contraceptivos a doença. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Guillain-Barré, meningoencefalite, doenças 
neuroinvasivas 
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A plataforma Anatomia Digital é um ambiente virtual de aprendizagem composto 
de diversos minigames educacionais da área de saúde que tem como principal 
objetivo ensinar alunos da área temas de difícil compreensão, como, por exemplo, o 
funcionamento e anatomia de sistemas que compõem o corpo humano. A 
plataforma foi dividida em dois ambientes distintos: o gerenciador acadêmico e o 
aplicativo de Realidade Virtual. O gerenciador fica na responsabilidade do professor 
para analisar o desenvolvimento dos alunos no aplicativo através de dados 
disponibilizados pelos relatórios, e o aplicativo que fica com os alunos para jogarem o 
minigames. Para o desenvolvimento do projeto, a metodologia usada foi baseada 
nas práticas de engenharia de software, Design Centrado no Usuário e Análise de 
Usabilidade, uma metodologia que ajuda designers e desenvolvedores a criar 
aplicativos que atendam às necessidades de seus usuários [LOWDERMILK, 2013]. O 
processo Design de Interface Centrado no Usuário da plataforma foi dividido em seis 
etapas: a escolha do problema, a análise de usuário, a geração de uma solução, a 
seleção da ideia, a prototipação e a validação. Na análise do usuário foi utilizado 
uma pesquisa online, que determinou as necessidades e dificuldades dos alunos da 
área de saúde em aprender o funcionamento e anatomia de sistemas e que há 
pouca ou nenhuma interatividade tecnológica em relação ao método que o professor 
ensina na sala de aula. No desenvolvimento do jogo foi utilizado a técnica Scrum, 
onde foram realizados sprints backlogs com duração de uma semana, desenvolvendo 
as funcionalidades da plataforma; Na análise de usabilidade, utilizamos o Teste de 
usabilidade e o questionário SUS (System Usability Scale), e um método para avaliar 
o nível de usabilidade da plataforma com alguns alunos para testar a 
comunicabilidade, acessibilidade e feedback, no intuito de determinar a performance 
produtiva dos alunos na interação com a plataforma ou se há problema de 
usabilidade. Com a avaliação de usabilidade, testou-se o gerenciador e o aplicativo 
com um minigame sobre o sistema urinário usando a tecnologia VR, observamos que 
o uso de tecnologia para o aprendizado não era um hábito comum entre os alunos, 
mas os benefícios foram significativos para aprender e melhorar o processo de ensino, 
facilitando a visualização das informações de forma mais realística e imersivas, onde 
o objetivo não é apenas ofertar novas formas de aprendizado, mas também construir 
uma forma de imersão e interação num ambiente mais realístico do conteúdo que 
estava sendo aprendido. 
 
Palavras-Chaves: plataforma, tecnologia e educação. 
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Na presente iniciação cientifica de desenvolvimento de um antivírus de inteligência 
artificial foi me dada a tarefa de analisar ferramentas de análise em virtualização, 
em que tive como trabalho descobrir o funcionamento da ferramenta 
Cuckoosandbox e derivados como Anúbis, CW sandbox, Ether, Joebox que possibilita 
analisar atividades de executáveis no caso malwares em uma máquina virtual, no 
caso o software de virtualização utilizado foi o virtualbox em conjunto com o 
cuckoobox quepor sua vez possibilita gerar um arquivo html com as atividades feitas 
pelo malware, a instalação do cuckoo é bastante complicada por necessitar de vários 
outros pacotes de software pré-instalados como todas as  bibliotecas Python o 
M2Crypto e o Yara além disso exige modificações no sistema utilizado tanto no 
virtualbox quanto na máquina real como configuração de IP que deve estar 
alinhada para que a análise funcione, o sistema utilizado na virtualização foi o 
Windows 10 PRO 32bits, já na máquina real a distribuição Linux Ubuntu MATE 64bits 
foi a escolhida, por ter uma boa estabilidade, facilidade de uso, e leveza. Embora o 
cuckoo seja a ferramenta mais bem documentada e conhecida que possibilita essa 
função, a grande maioria dos tutoriais estão em língua estrangeira o que dificulta na 
compreensão do passo a passo para configuração da ferramenta outro problema 
pelo que pude perceber foi em relação as modificações que o software cuckoo sofre 
em curto período de tempo o que faz com que grande parte dos tutorias não sirvam 
mais, pois os métodos utilizados nos tutoriais já não se aplicam em sua nova versão, e 
nem as versões mais antigos do software podem ser encontradas ou instaladas com 
facilidade pois para que o software funcione corretamente é necessário que esteja em 
sua última versão, em minha pesquisa consegui fazer a instalação do cuckoo mas 
ainda procuro uma forma de configurá-lo corretamente para que seja possível 
analisar malwares por meio da virtualização, posso concluir que a ferramenta que 
ainda analiso ainda está em fase de testes é complexa em seu manuseio e apresenta 
certa instabilidade, os seus relatórios tem grande importância no desenvolvimento da 
inteligência artificial em que o meu grupo desenvolve pois com esses relatórios seria 
possível descobrir semelhanças no modo de agir desoftwares mal intencionados,com 
tudo a minha análise ainda continua. 
 
Palavras-chave: Cuckoosandbox, malwares, análise. 
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O disassembly é usado para realizar a análise estática de um binário. A principal 
vantagem de realizar uma análise estática é ter acesso ao código do programa. Em 
uma análise dinâmica, ficamos restritos apenas ao que o programa decide executar 
baseado nos seus parâmetros. Porém em uma análise estática, tem acesso a toda a 
estrutura do código do programa podendo seguir o caminho que melhor nos convier. 
Apesar disso, a dificuldade encontrada na análise estática é tentar diferenciar o que é 
código executável do que é apenas dado. Em um arquivo binário, tudo é 
apresentado por uma sequência de bits. O sistema operacional ficará responsável na 
hora da execução, para identificar o ponto inicial da aplicação (através de 
cabeçalhos PE) e transferir o controle para este ponto. Daqui a aplicação irá decidir o 
fluxo de execução e, portanto, se fará a diferenciação entre o código e dado. Uma 
técnica comum anti-engenharia reversa é armazenar partes do código na área do 
executável reservada aos dados do programa, e vice-versa. Na análise estática, o 
texto mostra como se faz a dissecação de um artefato malicioso sem executá-lo, 
apenas observando seu código com a ajuda de disassemblers, debuggers, 
descompiladores, etc. Nesse ponto faz-se a engenharia reversa do arquivo binário. A 
análise dinâmica de Malware, normalmente realizada para identificar as ações 
desenvolvidas pelo malware no sistema, pode ser implementada através de diversas 
técnicas, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Na análise dinâmica, é 
executado o malware em um ambiente controlado, geralmente dentro de uma 
máquina virtual, e através de ferramentas de monitoramento para capturar as 
interações que ele realiza com o sistema operacional e o ambiente de rede.Na 
“análise dinâmica” foi utilizado o “Cuckoo Sandbox” ele permite aos usuários escolher 
entre uma grande variedade de diferentes técnicas de virtualização e rede. Embora 
alguns malwares possam detectar e evitar algumas tecnologias, essas escolhas 
oferecem excelente cobertura e análise com recursos mínimos. Nenhuma caixa de 
areia é à prova de falhas. Um sandbox de malware tem muitos 
componentes. Construir uma caixa de areia exige que você compreenda como todos 
esses componentes funcionam juntos e como o malware pode responder. Este guia 
pressupõe que você tenha um sistema de trabalho, um sistema de metal nu ou uma 
grande ESX VM com virtualização aninhada habilitada, executando o Debian Testing 
com pelo menos 8 GB de RAM (para executar ferramentas de análise e algumas VMs 
do Windows) e pelo menos 1 TB de espaço em disco (para armazenar amostras, 
resultados de análise e possivelmente despejos de memória). Uma vez que uma 
análise é concluída, vários arquivos são armazenados em um diretório dedicado.  
  
Palavras-chave: Análise Dinâmica, Análise Estática, Diferenciação entre executáveis. 
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“Malware” é uma combinação dos termos “malicioso” e “software”. O malware tem 
como principal objetivo acessar um dispositivo alheio sem permissão explícita de seu 
proprietário. Os antivírus são o mecanismo mais popular quanto à detecção de 
malwares, eles estão na grande parte dos dispositivos dos usuários comuns e são 
associados ao combate de aplicações mal intencionadas. O modulo de operação dos 
antivírus comerciais tem majoritariamente a identificação do executável malicioso, 
onde, o seu nome é comparado a uma lista negra confeccionada a partir de 
denúncias previas, além disso outro grande problema dessa estratégia, dotada pelos 
antivírus comerciais, é para que haja a detecção de uma nova praga virtual é 
requerido que algumas maquinas já tenham sido infectadas. Este trabalho visa 
propor uma base de dados para análise de executáveis maliciosos de 32 bits. A base 
de dados é batizada de REWEMA (Redistribuição de Executáveis do Windows em 
Arquiteturas de 32-bits Aplicados a Análise de Malware), o REWEMA é uma base de 
dados que possui 6632 executáveis malignos e benignos. Inicialmente, são extraídas as 
características do conjunto de executáveis passando pelo processo de disassembling 
visando reverter o arquivo binário em seu código fonte, podendo extrair 
características dos executáveis investigados como: quantidades de sub-rotinas que 
invocam o TLS (Transport Layer Security), quantidades de sub-rotinas responsáveis 
pela exportação de dados (exports), quantas e quais Bibliotecas(*.dll) invocadas pelos 
algoritmo durante a execução. No total foram extraídas 630 características, de cada 
executável. A ferramenta Pescanner é a responsável pela descrição das características 
dos executáveis. O trabalho proposto emprega redes neurais artificiais como 
classificadores. São utilizadas redes baseadas em retropropagação, com o objetivo de 
escolher a melhor configuração de rede neural, nas quais são empregadas distintas 
funções de aprendizado e configurações iniciais. Com o uso de onze diferentes funções 
de aprendizado baseadas em classificadores de MLP (Multilayer Perceptron – 
Perceptron com Múltplas camadas) dotados de retroprogramação. Dentre as onzes 
funções de aprendizado a que obteve o melhor resultado foi a Retropropagação 
gradiente escalonado, onde, se emprega o método de retropropagação do gradiente 
conjugado escalonado com os seguintes resultados: 98,82± 0,95 de acerto em treino e 
98,13±0,68 de acerto em teste. Os resultados obtidos são bastantes satisfatórios, já que 
o nível de aprendizado da rede neural foi consideravelmente alto na análise estática.  
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O projeto proposto visa a identificação antecipada de softwares maliciosos, de modo 
que tais softwares não sejam instalados ou executados, infectando, assim, o dispositivo 
contendo o antivírus inteligente. O projeto conta com a inteligência artificial para a 
análise de arquivos e programas, buscando características benignas e malignas nos 
mesmos, a fim de separá-los para que o usuário possa utilizar apenas os que não 
causarão malefícios em seu computador. Para o treino da rede neural presente no 
antivírus, foram coletadas 3136 aplicações maliciosas, de forma a observar o modus 
operandi de um malware. Dentre as aplicações coletadas, foram listados: Vírus, cujo a 
intenção é causar danos ao computador e infectam hospedando-se em programas 
sérios já instalados; Worms, que replicam cópias de si mesmos com nomes e 
características diferentes, dificultando a vacina contra eles; Spywares, onde seu foco é 
obter informações sobre a vítima. Foram analisados Screenloggers e Keyloggers, que 
enviam ao atacante as capturas de tela e as digitações da vítima, respectivamente; 
Trojans, conhecidos também como Cavalo de Tróia, que se disfarçam de programas 
sérios, fazendo o seu suposto dever enquanto causa danos sem que a vítima 
desconfie; Adwares são um tipo de software utilizado para exibir propagandas em 
forma de janelas de pop-up ou como barra de ferramentas no computador ou 
navegador. Existem adwares que coletam informações pessoais, como histórico de 
sites visitados e até registro de teclas (semelhante a um keylogger) para a exibição de 
propagandas baseada nas pesquisas da vítima; e Rootkits, softwares criados para de 
esconder ou camuflar processos ou programas específicos, permitindo-lhes o acesso 
não autorizado e exclusivo ao computador e suas informações. Com tais 
características coletadas, o antivírus proposto emprega redes neurais artificiais 
baseadas em retropropagação e em suas distinções entre arquivos .exe malignos e 
benignos, alcançou um desempenho médio de 98,13%.  
  
Palavras-Chave: Antivírus Inteligente, Inteligência Artificial, Malwares. 
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Os malwares são softwares ao qual têm como objetivo principal acessar 
determinados dispositivos alheios sem a permissão explícita de seu proprietário. Os 
antivírus ou também conhecidos como anti-maliciosos são os mecanismos mais 
populares quanto à detecção de malwares. Os antivírus comerciais possuem como 
estratégia aguardar que algum cliente de seus serviços seja infectado, e em sequência 
denuncie esse comportamento anômalo de seu dispositivo, para que dessa forma a 
fabricante do anti-maliciosos possa desenvolver uma vacina ou correção de 
vulnerabilidade para todos os seus usuários. Porém, uma única pessoa ou instituição 
infectada pode ter prejuízos irrecuperáveis durante esse processo. De modo a suprir 
essa limitação, o projeto proposto é criar um anti-malicioso capaz de identificar o 
modus operandi de uma aplicação maliciosa, antes mesmo dela ser executada pelo 
usuário. O antivírus proposto emprega redes neurais artificiais baseadas em 
retropropagação e tem como alcance um desempenho médio de 98,13% nas suas 
distinções entre executáveis benignos e malignos. Além disso, também foi testado 86 
antivírus comerciais através da plataforma VirusTotal utilizando a mesma base de 
dados para a aprendizagem e a detecção de aplicações maliciosas variou entre 0% a 
99,11%, a depender do antivírus. Em média, houve a detecção 54,84% das pragas 
virtuais. Também ocorreram 14,34% de falsos negativos e 30,82% de omissões, em 
média, durante as averiguações. Somado a isso, o trabalho proposto cria a base de 
dados REWEMA contendo 3136 aplicações maliciosas. A REWEMA é empregada, 
como benchmark, na verificação da qualidade dos antivírus, levando em 
consideração que as fabricantes dos antivírus não distribui, entre elas, as suas 
respectivas base de dados de malwares, por disputas comerciais. Dessa forma concluo 
que os resultados das pesquisas são bastante satisfatórios para o grupo. Já que os 
níveis de aprendizado da rede neural é consideravelmente alto e isso trás um alívio 
para equipe. Entretanto, o grupo ainda se mantém firme em busca de melhores 
resultados.  
  
Palavras-Chave: Antivírus Inteligente, Benchmark, Rede Neural. 
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O projeto proposto cria um antivírus capaz de identificar o modus operandi de uma 
aplicação maliciosa, antes mesmo de ser executada pelo usuário empregando redes 
neurais artificiais como classificadores. São utilizadas redes baseadas em 
retropropagação. Com o objetivo de escolher a melhor configuração da arquitetura 
de rede neural, são empregadas distintas funções de aprendizado e configurações 
iniciais que exijam um maior volume de cálculos, como por exemplo, dobrar a 
quantidade de neurônios na camada escondida. As arquiteturas das redes neurais 
têm uma camada de entrada contendo uma quantidade de neurônios referentes ao 
vetor de extração de características do executável. Logo, os classificadores 
empregados devem possuir uma camada de entrada contendo 630 neurônios. Eles 
dizem respeito às características oriundas do executável. A camada de saída possui 
dois neurônios, correspondente a casos benignos e malwares. O trabalho proposto faz 
uso de onze diferentes funções de aprendizado baseadas em classificadores MLP 
(Multilayer Perceptron - Perceptron com Múltiplas Camadas) dotados de 
retropropagação. Quanto aos dados de entrada, 70% dos dados são destinados ao 
treinamento, 15% é reservado à validação cruzada, por fim 15% é utilizado à fase de 
testes. O número máximo de épocas, para treinamento, é 100. A validação cruzada 
ocorre após cada época, com o objetivo do classificador não perder a sua capacidade 
de generalização. Há uma tolerância de 5 falhas para a validação cruzada. O tempo 
de treinamento das MLPs engloba, obviamente, o tempo gasto no treinamento 
juntamente com o tempo destinado à validação cruzada. O trabalho proposto faz 
uso de três arquiteturas para cada MLP. A primeira arquitetura utiliza uma única 
camada escondida, com 100 neurônios. A segunda arquitetura utiliza duas camadas 
escondidas, com 100 neurônios cada. Por fim, a terceira arquitetura emprega uma 
camada escondida, no entanto, são utilizados 500 neurônios. São exploradas 3 tipos 
de arquiteturas e 30 diferentes pesos iniciais, referentes às ligações sinápticas entre os 
neurônios, para cada arquitetura.O antivírus proposto com redes neurais artificiais 
baseadas em retroprogação alcança um desempenho médio de 98,13% na distinção 
entre executáveis benignos e malwares.  
 
Palavras-Chave: Antivírus Inteligente, Classificador, MLP. 
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Assílicasmesosporosas são caracterizadas por possuírem uma grande área superficial, 
poros bem definidos e organizados por toda estrutura. No entanto modificações em 
sua superfíciepodem ser realizadas para alterar o diâmetro de seus poros, aumentar 
sua área superficial ou modificações para direcionamento de fármacos. O Objetivo 
do presente trabalho foi de analisar quais modificações químicas podem ser utilizadas 
em sílicas mesosporosa para otimizar o carreamento de fármacos. Para isto, realizou-
se uma revisão da literatura, em que, foram pesquisados artigos originais nas bases 
de dados Google acadêmico e Science direct. Publicados em inglês e/ouportuguês 
entre os anos de 2012 a 2017.Os descritores utilizados foram: sílica mesosporosa, sílica 
modificada e sílica mesosporosa para carreamento de fármacos, previamente 
consultados na biblioteca virtual de saúde (BVS). O critério de inclusão dos artigos 
foram os quais falassem sobre as modificações da sílica com objetivos farmacêuticos. 
Nogoogle acadêmico foram encontrados 20 artigos dos quais 8 estavam em 
português e 12 em inglês e por critérios de inclusão apenas 2 no idioma inglês foram 
selecionados. Já no Science direct foram encontrados 20 artigos em inglês e por 
critérios de inclusão 4 artigos foram selecionados. Dos 6 artigos escolhidos, três 
relataram as modificações na superfície da sílica com grupamentos aminos. No 
entanto, as modificações possuíam objetivos diferentes. Como para fins de que os 
fármacos possam fazer ligações de hidrogênio com o grupamento amino e assim 
possam se ter uma maior eficiência no carreamento de fármaco (JENISHA et al 2017, 
LATIFI, L. et al 2017). Dos artigos restantes foram observadas modificações diferentes. 
Hung et al (2017) fizeram modificações na sílica por adição na superfície de grupos 
tiol para que pudessem ser usados como agentes de transferência de cadeia para 
reações de polimerização. Já os trabalhos de Jianan et al (2013) como o de Meihua et 
al (2013) demonstram a utilização da sílica para o combate ao câncer, por utilização 
de direcionadores que levam o fármaco encapsulado na sílica direto ao seu alvo 
farmacológico, a célula cancerígena. A adição de direcionadores como azobenzeno e 
ácido hialuronico na superfície da sílica torna está, um complexo que possui afinidade 
pelos genes expressos nas células cancerígenas. Asmodificações dão a sílica 
características importantes e independentes como adsorção, direcionamento de 
entrega de fármacos e incremento de solubilidade de fármacos pouco solúvel. 
Portanto, a sílica é um material com propriedades e atributos, que a tornam 
excelente para utilização na área farmacêutica.  
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Durantes as últimas décadas é notório o avanço da tecnologia no que diz respeito à 
indústria de alimentos. A nanotecnologia, embora pouco conhecida e divulgada, vem 
sendo utilizada pela indústria, que visa, de forma benéfica e tecnológica, a criação de 
novos produtos. Algumas empresas multinacionais já fazem o uso dessa tecnologia, 
através das nanopartículas e nanocápsulas que, quando agregadas ao alimento, tem 
a capacidade de mudar sua textura e seu sabor. O grande problema dessa recente 
tecnologia, que tem por objetivo construir novos materiais a partir de escala 
nanométrica, é que não se sabe muito dos efeitos adversos de sua implicação. O que 
pode ser deduzido atualmente é a existência de consequências imprevisíveis em 
função da redução da escala original, por conta das possibilidades de reações não 
ocorridas em escalas maiores. As incertezas sobre esse método têm gerado algumas 
opiniões desfavoráveis sobre o assunto. Alguns países apresentam resistência quanto 
ao seu uso, enquanto outros não. No que diz respeito à legislação, ainda não foi 
criada nenhuma sobre o assunto, alertando sobre os efeitos positivos ou negativos. 
Além disso, também não se sabe sobre os efeitos ambientais, políticos ou em humanos 
que consomem alimentos produzidos a partir da nanotecnologia, ao longo prazo. 
Identificar na literatura o uso da nanotecnologia na área industrial alimentícia, 
mostrando seus benefícios e suas vantagens em diversas áreas: econômica, 
microbiológica, criação de embalagens, conservação, por exemplo. Foi realizada uma 
revisão de literatura por meio de buscas dos estudos publicados nas bases: Google 
acadêmico e Scielo, utilizando os descritores: Nanotecnologia, indústria, alimentos. Os 
Critérios de inclusão foram feitos através da seleção de artigos na língua portuguesa, 
publicados nos últimos 5 anos e os de exclusão foram através do descarte dos artigos 
de língua estrangeira, que não foram publicados nos últimos 5 anos e que não 
possuam os descritores escolhidos. Os artigos pesquisados mostram diversas utilidades 
da nanotecnologia na área de produção alimentícia, concordando que, apesar dos 
benefícios, seus riscos ainda são desconhecidos devido ao fato de ser recente. É preciso 
um maior tempo para que seus resultados possam ser acompanhados em longo 
prazo, possibilitando atingir resultados estáveis sobre sua aplicação.  

Palavras-chave: Nanotecnologia, indústria, alimentos. 
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Com a grande diversidade de equipamentos na rede de computadores atual, 
tendem a ocasionar maiores dificuldades na determinação de problemas, e busca da 
solução, tendo ciência de que o campo da virtualização de rede não é tão maduro. O 
projeto tem como principal propósito o desenvolvimento de uma abordagem de 
modelagem que, desenvolvendo modelos de predição de rede e métricas de 
desempenho, baseado em estratégia de inteligência artificial, para aumentar a 
qualidade de serviço (QoS). Para alcançar tais objetivos, nossa metodologia visa a 
implementação de modelos analíticos e métodos propostos baseados em outros 
artigos, comparando os resultados obtidos dos outros artigos, também sendo 
implementados. Toda essa abordagem será feira pela utilização de meta-modelos 
DNI (linguagem de modelagem descritiva que fornece abstração de modelagem de 
infraestrutura de redes.). Que permitem desacoplar o plano de controle (lógico) do 
plano de dados, proporcionando um cenário evolutivo das redes atuais, e Funções de 
Redes Virtualizadas (NFV), criada pelo Instituto Europeu de Normas de 
Telecomunicações (ETSI). O projeto tem como finalidades, conceber método de 
predição de desempenho, definir maiores níveis de granularidade da modelagem no 
formalismo de modelagem, encontrar abordagem de modelagem que seja acessível 
a partir de uma linguagem de programação e publicar artigos científicos para 
mostrar e apresentar os resultados alcançados.Toda essa visão do artigo foi passada e 
discutida em reuniões, onde foi exposto o verdadeiro propósito do projeto, 
comentado os possíveis métodos para conseguir o sucesso de cada processo 
determinado e dividido as tarefas para os integrantes dos grupos. Concluímos, que 
para a criação e de uma rede neural voltada para solução de problemas encontrado 
em rede de computadores, é necessário a observação dos problemas e das soluções 
dos especialistas, devidamente registrados para o conhecimento do sistema. A 
inteligência artificial viria para acrescentar e alterar regras estabelecidas pelos 
especialistas, dentro do sistema, para tal condição acontecer é necessário projetar e 
implantar mecanismos eficientes que assegurem condições de aprender. 
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Entre os vários problemas sociais e econômicos que vivemos atualmente podemos 
destacar a necessidade de melhorias no sistema educacional. A inovação tecnológica 
servir de incentivo ao estudo, e visam soluções quediminuir a retenção e evasão dos 
estudantes. O investimento em melhoresformações de professores ajuda na qualidade 
do sistema educacional tornado o aprendizado mais agradável e motivador. 
Algumas dessas soluções utilizam o Ambiente Virtual Moodle. Fazer a implantação 
de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) em uma Faculdade de 
Tecnologia, utilizando das novas tecnologias como ferramenta de apoio e incentivo 
ao estudo do estudante matriculado no Ensino Superior Presencial. O projeto foi 
desenvolvido no ambiente virtual Moodle que é um sistema de código aberto. As 
metodologias serãodesenvolvidasconsiderando três abordagens:i) qualitativa, por 
quantificar os dados obtidos através de amostras, que se caracterizam apropriadas a 
situações que possibilitem a utilização de medidasquantitativa, por quantificar os 
dados obtidos através de amostras, que se caracterizam apropriadas a situações que 
possibilitem a utilização de medidasexploratória, por possibilitar uma melhor 
compreensão do fenômeno estudado e descritiva por expor os dados através de 
análise de questionário.O estudo encontrar-se em desenvolvimento, e será possível 
medir questões relacionadas a: i) a satisfação dos usuários ii) o nível de 
aprendizagem; iii) o desempenho das atividades acadêmicas dos docentes.Com tais 
resultados, será possível obter uma resposta para cada modelo, possibilitando 
inclusive, se promover ajustes para novas perspectivas a qualquer tempo e qualquer 
lugar. No entanto foi apresentado o projeto ao Coordenador do Curso de Tecnologia 
e a alguns Professores da área e ficaram evidentes as possibilidades, não apenas, de 
ampliação no que se refere ao referido estudo, mas também, de uma maior 
integração durante o processo de ensino e aprendizagem.Acredita-se, que a partir do 
momento da implantação do ambiente virtual de aprendizagem Moodle podemos 
ter várias formas de reavaliaçãopor conta da adaptação às novas tendências 
pedagógicas. Para trabalhos futuros podem ser incluídas também, avaliações de 
impactos e resultados de aplicações da ferramenta e para isso, o estudo sugere que 
constantemente sejam acompanhados. 
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A diabetes mellitus é capaz de alterar o processo de cicatrização, levando a 
cronificação da ferida. Nos últimos anos, a incidência de feridas crônicas, consequentes 
da diabetes, aumentam de forma alarmante e a falta de tratamentos eficientes para 
estas afecções a tornam um fardo clínico e econômico. Uma estratégia promissora 
para o tratamento de feridas crônicas diabéticasé a utilização da nanotecnologia 
para o desenvolvimento de nanocarreadores contendo fatores de crescimento (FCs) 
que estimulam e auxiliam a cicatrização de feridas crônicas, assim como o 
desenvolvimento de suportes celulares, nomeados scaffolds, com o objetivo de criar 
um microambiente favorável para o reparo tecidual. O presente estudo trata-se de 
uma revisão bibliográfica sistemática dos estudos in vivo recentes sobre a aplicação 
da nanotecnologia na produção de scaffoldscontendo FCs para o uso em feridas de 
pacientes diabéticos. A revisão bibliográfica sistemática foi conduzida através da 
identificação e seleção de estudos científicos relevantes publicados entre janeiro de 
2008 e março de 2018, utilizando as seguintes bases de dados: MEDLINE, PubMed e 
Science Direct. Os descritores utilizados foram: cicatrização, diabetes mellitus, úlceras 
diabéticas, suportes celulares, fatores de crescimento, nanotecnologia. Foram 
selecionados um total de 15 estudos in vivo com a aplicação de scaffolds contendo FCs 
em feridas diabéticas. Os principais FCs exógenos utilizados para o tratamento de 
feridas diabéticas são o fator de crescimento epidérmico (EGF), fator de crescimento 
fibroblástico básico (bFGF), fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e fator 
de crescimento insulínico (IGF). A encapsulação destes ativos em lipossomas ou 
nanopartículas poliméricas demonstrou aumentar o tempo de meia-vida destes 
fatores no leito da ferida, controlar sua liberação no sítio da lesão e proteger contra 
degradação enzimática local pelas proteases, aumentando sua atividade 
terapêutica. Por sua vez, os estudos in vivoanalisados utilizaram nanocarreadores 
contendo FCs incorporados em scaffoldss intéticos, como os derivados de poliésteres, 
ou naturais, como a quitosana, ácido hialurônico e colágeno. De forma geral, os 
estudos selecionados observaram uma diminuição do tempo de cicatrização em 
modelos de ratos ou camundongos com diabetes induzida por estreptozotocina, e 
uma melhoria significativa dos processos de reepitelização, vasculogênese e deposição 
de colágeno em comparação aos grupos controle. Além disto, os scaffolds 
nanotecnológicos indicam serem biocompatíveis e reduzirem a inflamação local. A 
administração exógena de moléculas bioativas, como FCs, encapsuladas em 
nanocarreadores e veiculadas em scaffolds bioativos, tem se demonstrado uma 
abordagem promissora para o tratamento da cicatrização de feridas diabéticas. 
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Os acidentes causados por serpentes peçonhentas são considerados problema de 
saúde pública, especialmente no Brasil, país de clima tropical, onde permite a 
diversidade de gêneros. Devido à alta incidência e a morbimortalidade, o acidente 
tornou-se um agravo de notificação compulsória. O presente estudo tem como 
objetivo apresentar o perfil epidemiológico dos acidentes ofídicos do estado de 
Pernambuco. Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, retrospectivo com 
uma abordagem quantitativa, cuja fonte de dados foi o Sistema de Informação de 
Agravos e Notificação (SINAN), considerando os casos notificados e confirmados de 
acidentes ofídicos no período de 2010 a 2015 referentes ao estado de Pernambuco. As 
variáveis selecionadas foram: Sexo, faixa etária, microrregião IBGE de residência, ano 
e mês do acidente, tipo de serpente e evolução do caso. Para tabulação e análise dos 
dados foi utilizado o software Microsoft Office Excel 2010. No período referido, foram 
notificados 52.325 casos confirmados de acidente ofídico, sendo o ano de 2015 com a 
menor incidência de 6.728 e o ano de 2014 com a maior incidência de 12.776. O mês 
de menor incidência foi Dezembro com 3.197, e de maior incidência foi Maio com 
5.120 casos. A faixa etária menos atingida foram os menores de 1 ano, com 780 casos e 
a mais atingida foi entre 20-39 anos com 16.771 casos. A variável sexo feminino foi a 
mais acometida, com 27.874, seguido do sexo masculino com 24.446. Nesta variável 
foram ignorados 5 casos. Com relação a microrregião, Fernando de Noronha teve 
menor incidência, com 10 casos, e  Recife maior incidência, com 21.358 casos. Quanto a 
variável do tipo de serpente, o gênero Bothrops teve o maior número de casos com 
1.315, seguido de Crotalus com 501, Micrurus com 152 e Lachesis com 20. Houve 666 
casos com não peçonhenta e 49.671 casos ignorados ou em branco. Com relação a 
evolução do caso, 8 acidentados  por Bothropos evoluiu para óbito, seguido de 7 
acidentado por Crotalus, 3 por não peçonhenta e 65 óbitos tiveram o tipo de 
serpente ignorado ou em branco. A epidemiologia é de extrema importância para 
reconhecer o perfil dos acidentes ofídicos a partir dos dados notificados. Reforçar a 
educação em saúde e incorporar as notificações dos casos no dia a dia são atitudes 
que podem reduzir a morbimortalidade dos acidentes ofídicos. 
 
Palavras-chave: Envenenamento por Serpentes; Epidemiologia; Toxinologia. 
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As peçonhas de serpentes são, provavelmente, os mais complexos de todos os venenos, 
atuando tanto na imobilização da presa quanto na digestão dos tecidos animais. São 
constituídas por cátions metálicos (Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Co e Zn), 
carboidratos (frequentemente na forma de glicoproteínas), nucleosídeos, aminas 
biogênicas, lipídeos e aminoácidos livres. Entretanto, os principais componentes da 
peçonha são as proteínas e os peptídeos (90 – 95% do peso seco), responsáveis pela 
maioria das atividades biológicas. Para determinar a gravidade do envenenamento 
e alterações fisiopatológicas o paciente é submetido a coleta de material biológico 
para devida avaliação. O presente estudo tem como objetivo determinar os testes 
laboratoriais frequentemente utilizados e correlacionar esses com as seguintes 
alterações ocasionadas no organismo humano, tentando assim, enquadrar essas 
variações nos seguintes grupos: Bothrops, Crotalus, Lachesis ou Micrurus. Trata-se de 
uma revisão da literatura especializada (artigos científicos, Tese de Doutorado e 
trabalhos de conclusões de cursos) na base de dados: Google Acadêmico, entre os 
anos de 2010 e 2017. Também foi analisado o Manual de Diagnósticos e Tratamento 
de Acidentes por Animais Peçonhentos do Ministério da Saúde. Com o estudo foi 
possível determinar que os testes realizados para identificar alterações laboratoriais 
causadas pela ação das peçonhas das serpentes no organismo humano são: 
coagulograma, hemograma, técnicas de imunodiagnóstico e o exame de urina. 
Observou-se que na maioria dos artigos analisados, o acidente botrópico, sempre 
apresentava um elevado grau de Tempo de Coagulação, assim como, o Tempo de 
Tromboplastina Parcialmente Ativa. Caso o paciente envenenado, tivesse o seu 
atendimento tardio, os níveis de Ureia, Creatinina, Potássio e Hemossedimentação se 
tornariam elevados. Já o Crotálico, o Tempo de Coagulação pode permanecer 
normal ou elevado, com os níveis de Creatinina, AspartatoAminotransferase, 
AlaninoAminotransferase, Desidrogenase Láctica, Mioglobina Sérica e Mioglobinúria 
elevados, caso não tratados, os níveis de Creatinina, Ureia, Ácido úrico, Potássio e a 
Desidrogenase Láctica ficarão bastante elevados. Em relação ao acidente laquético, 
percebe-se que são utilizados os mesmos exames clínicos ao do botrópico, já que 
possuem características semelhantes, mas diferem deste por apresentar a síndrome 
vagal. Por fim, de acordo com os dados supracitados, fica evidente que os exames são 
indiscutíveis para a análise e interpretação dos danos causados pelas toxinas das 
serpentes peçonhentas no ser humano.  
 
Palavras-chave: Envenenamento por Serpentes, Testes Hematológicos e Exames 
laboratoriais. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

40 

ATIVIDADE ANTIOXIDANTE PARCIAL DA POLPA DE OITI (LICANIA 
TORMENTOSA) 

*LIMA, T. A. L1, *RODRIGUES, K. A. B. 2, *OLINTO, A. P. F.3, 
NASCIMENTO, C. O4, CORREIA, J. M. 5 eBEZERRA, V. S6 

 
 

1,2,3Aluno do Curso de Bacharel em nutrição da Faculdade São Miguel  – Recife/PE, 
País: Brasil; 4,5,6 Docente da Faculdade São Miguel – Recife/PE. 

 
 
A Licania tomentosa (Benth) Fritsch; conhecida popularmente por oiti ou oitizeiro, é 
um frutocaracterístico da mata atlântica. A espécie L. tomentosa Benth pertence à 
família Chrysobalanacea, sua madeira é usada para embarcações, construção civil, 
Na região Nordeste do Brasil, algumas dessas espécies estão amplamente distribuídas, 
como é o caso de L. tomentosa (Benth) Fritsch. As análises revelaram que o oiti 
apresenta características físico-químicas interessantes para o processamento da polpa 
e sucos. Uma vez que o fruto apresenta um sabor adocicado, alto teor de umidade, 
baixo teor de gordura, altos teores de fibras pectina, cinzas e ferro. Sabe-se também 
que a procura por alimentos de alto valor nutricional cresce gradativamente e que os 
hábitos alimentares adquiridos na infância tendem negativamente na vida adulta, a 
fabricação de produtos com alto valor biológico seria uma alternativa positiva. 
Segundo Teixeira, o oiti demostrou ser um fruto que pode ser utilizado na produção 
de ração animal e que o fruto tinha um alto poder antioxidante devido ao seu alto 
teor de compostos fenólicos. O presente resumo teve como objetivo fazer uma revisão 
de literatura da quantificação de compostos fenólicos do oiti. A análise dos compostos 
fenólicos da polpa foi feita por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e teste 
de capacidade antioxidante dos extratos hidroetanólicos. Os resultados mostraram 
que as concentrações das soluçõesdos extratos da polpa apresenta um bom conteúdo 
de compostos fenólicos totais e flavonoides sendo responsável por 50 da atividade 
in vitro, visto que seriam necessárias mais análises antirradicais para termos uma 
melhor definição sobre sua atividades antioxidante. A partir desta breve revisão fica 
clara a relevância dos estudos feitos em frutas atípicas e em seus descartes, visto que 
estes podem servir para o enriquecimento nutricional na alimentação e como 
suplementos com elevado teor bioativo de baixo custo e fácil acesso. 

    
     

Palavras-chave: Análise antioxidante; Compostos Bioativos; Compostos Fenólicos. 
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O estudo dafotoestabilidadeavalia o quão um fármaco é susceptível a degradação 
por ação da luz. Trata-sede uma importante ferramenta para a indicação da 
estabilidade tanto de fármacos quanto de formas farmacêuticas dentro da indústria, 
sejam eles na forma sólida ou em líquida. Assim, esse trabalho visa instruir quanto a 
reação de fotólise e compilar informações importantes a respeito dessa reação na 
indústria farmacêutica. A reação de fotólise é iniciada após a absorção de radiação 
ultravioleta (UV), onde a maioria dos fármacos apresentam máximos de absorção na 
região do ultravioleta do espectro eletromagnético. A UV é muito energética e pode 
propiciar a quebra de muitas ligações químicas, ocorrendo assim à degradação das 
moléculas. Desta forma é importante conhecer a fotoestabilidade drogas utilizadas 
como medicamentos e os produtos de degradação formados devido a fotólise, além 
de avaliar a toxicidade destes últimos. Para tanto, pode-se estressar a amostra 
expondo-a a comprimentos de onda curtas ou longas dentro da faixa de 400 – 1580 
footcandles, sob temperatura ambiente. O período de exposição pode variar de 
algumas horas a vários meses, dependendo da intensidade da fonte luminosa e a 
sensibilidade do fármaco a fotólisedepende do comportamento de decomposição 
observado. A ação da luz UV afeta as ligações químicas fornecendo energia para a 
separação doselétrons compartilhados entre os dois átomos dessa ligação, podendo 
resultar em formação de radicais livres no processo de oxidação, lise da molécula 
formando dois radicais e isomerização. Exemplos de substâncias ativas passíveis de 
sofrer fotólise são as vitaminas, o ácido fólico, corantes, dipirona, ácido 
meclofenâmico, metotrexato, fentotiazinas, hidrocortisona e metilprednisolona, 
dentre outros. O conhecimento da susceptibilidade à fotólise permite ao farmacêutico 
lançar mão de estratégias que evitem essa reação, como o uso de embalagem 
adequada que impeça o contato da luz com o medicamento. 
 
Palavra–chave: Estabilidade de fármacos; Fotólise; Degradação por fotólise.  
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O estudo da estabilidade dos fármacos se estende em grandes etapas, que são 
necessárias para garantir a eficácia e segurança dos medicamentos. Este estudo é 
dividido em uma série de testes, denominados de testes de estresses, que visam 
provocar a degradação dos fármacos, obter seus produtos de degradação e estudá-
los com profundidade. A termólise se refere as reações que ocorrem por ação do calor, 
que acontece na maioria dos fármacos, já que o calorfunciona como catalisador para 
realização dos mais variados mecanismos de degradação de fármacos. Nesse sentido, 
esse estudo objetivou abordar a reação de termólise e abordar casos que envolvam 
essa reação como crítica. O estudo foi realizado através da análise de artigos 
científicos, nas línguas inglês e português, nos anos de 2007 a 2017. A termólise, 
também conhecida como decomposição térmica é definida como uma reação 
química onde uma substancia quebra-se em pelo menos duas novas substancias 
químicas quando é aquecida. A reação é usualmente endotérmica já que o 
aquecimento é requerido para romper as ligações do composto durante a 
decomposição. A temperatura de decomposição térmica de uma substancia é a 
temperatura na qual a substância decompõe-se em menores moléculas de outras 
substancias ou em seus átomos constituintes. O fármaco que é submetido a uma 
determinada temperatura deve ser acompanhado para minimizar sua influencia nos 
resultados dos testes e assim ter uma verificação do seu comportamento direcionado 
ao seu estresse (Brasil, 2012). A temperatura que é aplicada no fármaco, consegue 
mudar a sua forma polimorfica do estado metaestável amorfo para o estado 
cristalino estável e fundir o mesmo conforme for o seu aumento. Esse aumento de 
temperatura causa um aumento relativo na velocidade de degradação das drogas 
em formulações sólidas, podendo ser descrita pela equação de Arrehnius. A cinética 
de Arrehnius é a expressão mais utilizada para se estabelecer a temperatura 
apropriada e a duração máxima do contexto de degradação térmica. Formas de 
evitar e/ou retardar a termólise em medicamentos é através do armazenamento 
seguro em local com temperatura adequada, podendo inclusive ser necessária sua 
manutenção na geladeira. Vários são os fármacos que carecem desse cuidado, tais 
como a Coenzima Q10 e diversas vitaminas, os quais podem ser mantidos dentro do 
padrão de qualidade se tomados os devidos cuidados. Assim, nota-se que o 
conhecimento acerca da susceptibilidade à termólise é de suma importância para a 
realização de estratégias que permitam a produção segura e eficaz dos 
medicamentos.  

       
   
Palavras-chave: Termólise dos fármacos; Degradação forçada dos fármacos;                           
Estabilidade dos medicamentos termolíticos. 
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Devido à expansão dos comércios públicos para a venda de comida de rua e do risco 
higiênico sanitário existente há uma indispensabilidade de uma administração 
pública por parte dos ambulantes que atendam as necessidades de boa parte da 
população brasileira com uma alimentação expressa, visto que o número de refeições 
realizadas em ambiente domiciliar diminui consideravelmente, onde muitas pessoas 
optam pelo serviço considerado expresso de alimentos. Os mercados públicos de 
Recife são locais históricos na comercialização de alimentos, entretanto, caso não 
possua boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos, pode colocar em 
risco a saúde dos consumidores. O estudo buscou desenvolver uma lista para verificar 
a aplicação das boas práticas de fabricação e armazenamento de alimentos 
comercializados no Mercado Público da Boa Vista, Recife, Pernambuco, com a 
finalidade de investigar as condições de segurança alimentar, bem como as condições 
higiênicas em que os alimentos eram preparados e como eram distribuídos, 
evidenciando não só a questão dos alimentos e sim se os produtores têm a consciência 
das boas praticas de manipulação. A pesquisa foi baseada em técnica qualitativa, 
por meio de uma visita observacional das boas práticas de manipulação aos 
estabelecimentos de Lanches (incluindo queijos e frios) utilizando-se um roteiro de 
inspeção (check-list) para verificação das condições higiênico-sanitárias. Os critérios 
abordados no roteiro foram: Instalações, Utensílios, Manipuladores e Matéria-Prima. 
Foi identificado que os estabelecimentos apresentam risco de contaminação dos 
alimentos por contato com animais e pragas, e proximidade com lixeiras. Todos os 
manipuladores utilizavam adornos e alguns tinham contato direto com dinheiro, 
além de apresentarem esmalte nas unhas. Além disso, não foi visto cartazes 
informativos com orientações sobre higiene sanitária básica no local. Diante do 
exposto, sugerem-se medidas mais efetivas dos poderes públicos que contribuam 
para melhorar a qualificação e conscientização dos vendedores e comerciantes, a fim 
de minimizar a veiculação das doenças de origem alimentar através destes.  
 
Palavras-chave: Higiene, Comércio informal, alimentos. 
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A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma doença multifatorial podendo ser causada de 
forma isolada ou através de fatores genéticos, como a diabetes mellitus, dislipidemia, 
obesidade entre outros. O interesse no desenvolvimento deste estudo veio a partir de 
parâmetros observacionais sobre a área da farmacologia e nutrição, onde foi 
observado que a necessidade de estudos que possam auxiliar nas avaliações clínicas, 
como no caso as interações entre medicamento e alimentos nos idosos em uso de 
medicamentos anti-hipertensivos. O objetivo deste trabalho é avaliar as interações 
dos anti-hipertensivos e como eles podem afetar de forma direta ou indireta o 
tratamento do paciente, e quais suas principais consequências. O estudo é do tipo 
descritivo, de abordagem quantitativa, onde será aplicado um questionário com os 
idosos que frequentam a clínica escola da Faculdade São Miguel. Através desta 
pesquisa serão apresentados os fármacos que são mais ingeridos pelos idosos, essa 
avaliação será fundamental para análise dos parâmetros nutricionais, clínico e 
farmacológico. Ao final do estudo será elaborado quadro que tem o intuito de 
apresentar dados informativos sobre o medicamento e seu impacto na nutrição, além 
de informações sobre o que foi desenvolvido na pesquisa. O resultado obtido até o 
momento através do levantamento da literatura, com os estudos preliminares, foi 
constatado que algumas classes de anti-hipertensivos como betabloqueadores, como 
o propranolol, ao ser ingerido com leite aumenta a biodisponibilidade do fármaco no 
organismo, e o atenolol não pode ser ingerido com suco de laranja, pois reduz sua 
absorção; a furosemida pertencente a classe dos diuréticos, o qual foi visto que há 
interação com alimentos ricos em sódio devido a diminuição na absorção de sódio 
pelo organismo são alimentos que contém sódio: carnes, queijos, vegetais enlatados 
além do sódio ele pode causar a depleção de potássio. Portanto, este estudo poderá 
vir a auxiliar na verificação de possíveis alterações fisiológicas, física e químicas 
provocadas pelas interações fármaco e nutriente, sendo assim auxiliar na dieta do 
paciente, fundamentando a importância do nutricionista sobre o entendimento desse 
assunto durante sua avaliação e prescrição nutricional, além do acompanhamento e 
intervenções adequadas junto à equipe multiprofissional. 

Palavras-chave: interação, nutriente, anti-hipertensivo. 
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A procura por alimentos de rápido e fácil consumo vem impulsionando mercado de 
alimentação, a barra de cereal é uma opção de alimento prático onde pode ser 
utilizado diversos ingredientes em sua elaboração, agregado a esta condição, que 
seja nutritivo. Considerando esta análise, em vista deste novo cenário, o objetivo 
deste trabalho é verificar a aceitabilidadee a intenção mercadológica de uma barra 
de cereal cereal de fácil consumo e nutricionalmente adequada, formulada a partir 
de produtos regionais acerola e palma forrageira com quinoa, desenvolvida na 
Faculdade São Miguel, Recife-PE no curso de Nutrição através do projeto de 
iniciação científica. Conforme revisão bibliográfica e elaboração do projeto científico 
desenvolvido durante os meses de junho a setembro de 2017, será realizado um teste 
afetivo com escala hedônica de 7 pontos, para 100 provadores não treinados, 
recrutados por conveniência, desde que seja maiores de 18 anos, gozem de boa saúde 
e assinem o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE). O teste será executado 
no laboratório de análise sensorial da Faculdade São Miguel, conforme o estabelecido 
pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). A avaliação sensorial será executada em cabines 
individuais, com luz e temperatura adequada e ausência de ruídos e odores 
estranhos, serão consideradas as amostras de melhor qualidade e servidas em porções 
de 30g em pratos descartáveis, acompanhado de água e lixeira para descarte. Após 
degustação será preenchido a ficha de avaliação com questões referentes a 
aparência, odor, cor, sabor, textura e aspecto global, e intenção de compra. Serão 
consideradas aceitas as amostras que obtiverem notas de 5 a 9 na escala hedônica do 
teste sensorial, refletindo a aceitação dos provadores e sua intenção de compra. 
Consideramos que, com a aprovação dos provadores, a barra de cereal de acerola, 
palma e quinoa seja uma opção de alimentação saudável e com intenção 
mercadológica, como também, possa contribuir para futuras pesquisas científicas da 
Faculdade São Miguel. 
 
       

     
Palavras-chave: Teste Sensorial, Inovação, Produtos Regionais. 
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A lactose é um dissacarídeo hidrolisado pela enzima intestinal lactase, liberando seus 
componentes monossacarídeos para absorção na corrente sanguínea e está presente 
no leite e seus derivados. Na ausência desta enzima, a lactose é fermentada no cólon 
causando desconforto por distensão intestinal, flatulência e diarreia. A ricota é um 
queijo de origem italiana fabricado em diversos países, conhecida por queijo de 
albumina, por se constituir basicamente desta proteína e de lactoglobulina. O 
presente estudo tem como objetivo avaliar as alterações percebidas no sabor da 
ricota produzida sem lactose em relação ao produto convencional com lactose. 
Foram utilizadas doze (12) litros de leite UHT (Ultra-Haute Température, 
temperatura ultraelevada) integral para a fabricação de seis amostras de ricota. Das 
seis amostras três apresentavam sabor natural e três foram temperadas com orégano 
e cebola. Os dois tipos de preparação foram divididos em tratamentos: amostra 
convencional, amostra com lactase e amostra com leite sem lactose. A avaliação 
sensorial foi executada no laboratório a partir das amostras A (natural): A1 - com 
lactose; A2 - sem lactose; A3 - com lactase; e amostras B (temperada): B1 - com 
lactose; B2 - sem lactose; B3 - com lactase. A análise sensorial foi realizada por dez 
pessoas numa escala de seis notas: péssimo; ruim; indiferente (não há preferência de 
sabor entre as amostras); bom; ótimo; excelente. Também foi solicitado aos 
participantes que justificassem possíveis diferenças de sabor sentidas nas amostras e 
que indicassem qual delas era a mais saborosa.  Após análise foi relatado que as 
amostras não apresentaram diferenças estéticas entre elas (com exceção das 
amostras temperadas por conta da adição de orégano e cebola), na consistência e 
textura. As amostras A2, B1 e B2 foram classificadas com sabor indiferente ou ruim 
por 90% dos participantes; 10% classificaram os sabores de todas as amostras como 
indiferente; 10% relatou que a amostra A1 como a mais saborosa; o restante dos 
participantes, 70% classificaram as amostras A3 e B3 como as mais saborosas 
tornando-se a preferência. Os resultados apresentados surpreenderam pelo fato das 
amostras A3 e B3, sem lactose tratada com a enzima lactase serem classificadas como 
excelente. Esse resultado mostra que uma dieta com ricota sem lactose é possível de 
ser feita a partir de produtos encontrados em mercados e farmácias, sem alterações 
estéticas, na textura ou consistência do produto, além de torna-lo mais saboroso.  
 
Palavras-chave: análise sensorial, queijo ricota, intolerância a lactose. 
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Brasil; 5Docente da Faculdade São Miguel – Recife /PE. 
 
A prática de exercícios físicos tem crescido bastante no Brasil. Juntamente com este 
crescimento, também tem um aumento no consumo de suplementos alimentares na 
busca de potencializar o desempenho durante os treinos e as adaptações induzidas 
pelo treinamento físico como: ganho de massa magra, queima de gordura, entre 
outros. A creatina, que é sintetizada a partir de três aminoácidos, glicina, arginina e 
metionina, é um dos principais suplementos utilizados pelos praticantes de exercícios 
físicos. O objetivo desse estudo é investigar os benefícios e possíveis efeitos colaterais do 
consumo de creatina em indivíduos que praticam exercícios de curta duração. 
Realizou-se uma pesquisa bibliográfica na Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, 
Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício e livros de bioquímica. A 
creatina (ácido α-metil guanidino acético) é uma amina de ocorrência natural 
encontrada primariamente no músculo esquelético e sintetizada endogenamente 
pelo fígado, rins e pâncreas. É encontrada no músculo, onde éfosforilada através de 
um ATP com a ação da enzima creatina-quinase (CK), resultando na creatina-
fosfato, um composto de alta energia, que fornece uma reserva pequena, mas 
rapidamente mobilizável de fosfatos, os quais podem ser transferidos reversivelmente 
ao difosfato de adenosina, formando ATP, a fim de manter os níveis deste composto 
durante os primeiros minutos de contração muscular intensa. A suplementação de 
creatina melhora o desempenho de exercícios de alta intensidade e curta duração, e 
durante o treino de força pode permitir que os atletas completem mais repetições por 
série de um determinado exercício, já que ela tem efeito positivo no ganho de força, e 
ainda permite que eles se “recuperem” mais rapidamente entre as séries. Faz sentido 
acreditar que a suplementação de creatina não seja eficiente em exercícios de maior 
duração por causa da contribuição relativamente pequena da creatina-fosfato na 
produção de energia em tarefas que duram mais de um minuto e meio. Diversos são 
os estudos que demonstram que há um aumento de massa magra com o uso da 
suplementação de creatina. No entanto, ainda há discussões se esse aumento está 
relacionado com mecanismos da hipertrofia ou se há apenas retenção hídrica. Além 
disso, foram levantadas suspeitas de que a suplementação com creatina poderia 
estar relacionada a casos de disfunção renal. Porém, foi comprovado que este 
suplemento não afeta a função renal. De acordo com os resultados encontrados, a 
suplementação de creatina melhora o desempenho de exercícios de alta intensidade 
e curta duração e não afetam a função renal de humanos saudáveis. 
 
Palavras-chave: Suplementos, Creatina, Desempenho Físico. 
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BIOGEOGRAFIA DAS SERPENTES DE IMPORTÂNCIA MÉDICA DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO 
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Brasil,5Docente da Faculdade São Miguel – Recife/PE. 
 
Pernambuco é um estado rico em biodiversidade de Ofídios. Há serpentes 
peçonhentas e não peçonhentas, habitando os mais variados ambientes, inclusive 
ocupando ambientes urbanos devido a destruição das barreiras naturais e elevado 
crescimento populacional. As serpentes de Importância Médica com ocorrência em PE 
fazem parte da Família Viperidae, Elapidae e Colubridae. O presente estudo tem 
como objetivo construir uma lista comentada das serpentes de Importância médica 
com ocorrência em PE. Trata-se de um estudo de natureza bibliográfica sendo 
selecionados artigos, Teses, Dissertações e Monografias publicadas no período de 2009 
a 2017, no idioma português, os critérios de inclusão foram trabalhos que abordaram 
sobre a biologia, ocorrência e hábitos alimentares. As serpentes de importância 
médica com ocorrência no estado de PE pertencem as Famílias Viperidae (gêneros 
Bothrops, Crotalus, Lachesis), Elapidae (gênero Micrurus) e Colubridae (gêneros 
Boiruna ePhilodryas). A P.olfersii, diurna esemi-arborícola, se alimenta de roedores, 
lagartos e anuros, vivem em área de mata, cerrado, caatinga, floresta subperenifólia, 
peçonha semelhante ao botrópico.  P. patagoniensis, terrícola, diurna, se alimenta de 
anfíbios e mamíferos. Boiruna sertaneja, terrestre, noturna e diurna, dieta envolve 
outras serpentes, encontra-se na caatinga, sua peçonha causa edema e equimose. 
Boiruna maculata, de hábito noturno, encontra-se em área de mata, cerrado. 
Micrurus ibiboboca são fossoriais e noturnas, dieta é serpentes e anfisbenídeos, 
peçonha é hemolítica, hialuronidase, fosfolipásica e mionecrótica. Micrurus 
leminiscatus, fossoriais, habitat restrito ás florestas tropicais e equatoriais e ao 
Pantanal, todo vale amazônico, cerrados, litoral. Crotalus durissus cascavela, 
terrestre, dieta de pequenos mamíferos e aves habita a caatinga, regiões secas, litoral 
de PE e região norte. B. eruthromelas, são terrestres, alimentam-sede pequenos 
roedores, habitam a caatinga, brejos de Altitude e semiárido. Bothrops leucurus, 
terrícolas, alimentam-se de lagartos, anfíbios e roedores, encontrando-se no Estado 
do Al até o ES, zona da mata do Nordeste. B. bilineata, são arborícola e noturna, 
alimenta-se de anfíbios e répteis, habitando em florestas tropicais da AM e Mata 
Atlântica. Lachesis muta rhombeata, são de hábito noturno, dieta de mamíferos 
pequenos, endêmica, mata Atlântica, do norte do estado do RJ até a PB, possui a 
peçonha que engloba diferentes proteínas. Foram encontrados na literatura 11 
espécies de serpentes de importância médica em PE. Onde os viperídeos são a família 
de maior abundância e importância médica visto que podem causar agravos a 
saúde pública. 
 
Palavras-Chaves: Ofidismo, Serpentes, Pernambuco. 
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A alimentação escolar é um dos sustentáculos para o processo de aprendizado de 
alunos, desta forma a garantia de boas práticas deste serviço em escolas é essencial 
sendo a mesma não só importante para o crescimento, e manutenção de subsídios 
nutricionais, mas como para o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem e o 
melhor rendimento escolar. Tais procedimentos têm como finalidade garantir a 
qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos, mantendo-os sem 
agentes contaminantes como substâncias ou agentes de origem biológica, química ou 
física, não presentes no alimento posterior a contaminação. O presente estudo 
realizou uma breve revisão sobre problemas de infecções ocorridas por contaminação 
de alimentos. Foi realizada busca de artigos científicos a partir da base de dados 
online Scielo, em setembro de 2017, compreendendo um intervalo de cinco anos 
(2012-2017). As palavras-chave utilizadas para a busca foram: alimentação, 
qualidade, microbiologia. Os artigos foram avaliados e classificados de acordo com o 
ano, periódico em que foram publicados e tema abordado. Constatou-se que os 
problemas de infecções ocorridas por contaminação de alimentos podem ocorre pelas 
más condições de produção, armazenagem, processamento, manipulação e 
conservação dos alimentos ou até mesmo à falta de saneamento do local em que o 
alimento é manipulado. Um dos agentes mais freqüentemente encontrados são 
Enterobacteriaceae, E. coli , B. cereus, C. jejuni, C. perfringens, L. monocytogenes, 
Salmonella spp.,e S. aureus  tais agentes podem causar sintomas como náuseas, 
vômitos,  diarréia, dores abdominais, dentre outros sintomas mais graves como febre, 
cefaléia, abortos, meningite e encefalite. Muitos destes microrganismos vivem em 
diversas partes do corpo humano onde normalmente não são agentes patogênicos, 
mas quando presentes nos alimentos podem causar infecções ou intoxicações. Os 
dados evidenciam a importância de que todas as pessoas que forem ter contato com 
alimentos ou o ambiente e materiais em que serão manipulados, devem ser 
qualificados nos requisitos de higiene pessoal. A higiene ambiental da cozinha escolar 
deve iniciar com o processo de higienização da estrutura física, realizadas de maneira 
freqüente para minimizar os riscos de contaminação dos alimentos assim como 
realizar a limpeza do reservatório de água e os legumes, verduras e frutas quando 
processados ou ingeridos crus, devem antes ser lavados e desinfetados. O 
armazenamento dos alimentos também faz parte deste processo devem ser 
armazenados em local limpo e organizado, para garantir o máximo sua proteção 
contra agentes contaminantes. 
 
Palavras-chave: Alimentação, qualidade, microbiologia.  
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BOTULISMO DE ORIGEM ALIMENTAR: UMA REVISÃO 
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O botulismo é uma doença grave que pode levar a óbito. Dados publicados na 
literatura sobre surtos de botulismo de origem alimentar foram analisados com o 
objetivo de identificar medidas de prevenção e controle da ação deste 
microrganismo nos alimentos. O presente estudo trata-se de uma revisão da 
literatura. Os artigos foram selecionados através da leitura dos títulos e resumos 
dos artigos encontrados em bases de dados na área de saúde com acesso via 
internet, Scielo e Liilacs e Medline.  Os critérios de inclusão foram: Artigos que 
abordaram os temas doenças transmitidas por alimentos, e gastroenterites 
publicados em português no período de 2008 a 2013. Para os temas botulismo e 
botulismo infantil no período de 2004 a 2014. Foram selecionados 21 artigos sobre 
doenças de origem alimentar, gastroenterites, surtos alimentares, toxinfecção 
alimentar, contaminação microbiológica em seus títulos ou resumos. Para análise 
dos dados foram montadas três categorias: Agente etiológico, Botulismo de origem 
alimentar e Botulismo infantil. O botulismo é uma doença que ocorre subitamente 
com sintomas neurológicos, evolui rapidamente causando a morte entre 30 e 65% 
dos casos. Através do consumo de alimentos contaminados sendo mais comuns os 
embutidos e conservas caseiras que não passaram por um método térmico correto 
ou armazenado de forma que favoreceram a germinação dos esporos do 
Clostridium botulinium. A toxina botulínica é caracterizada por sete tipos 
diferentes representadas de A a G. A, B e F são mais prejudiciais ao homem, o 
tempo de incubação depende da quantidade de toxina ingerida bem como o 
meio de contaminação que varia entre 12 horas a três dias. Os tipos de transmissão 
podem ser de origem alimentar que estar relacionado ao manuseio e 
armazenamento inadequado dos alimentos, botulismo infantil ocorre à 
colonização intestinal após a ingestão de esporos de Clostridium botulinum, 
acomete crianças menores de um ano devido à prematuridade de sua flora 
intestinal, o mel tem sido a fonte exclusiva registrada de alimento condutor do 
agente etiológico do botulismo infantil. 

Palavras – chave: Botulismo, Doenças de Origem Alimentar. 
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Já existem alguns jogos/aplicativos para auxiliar no tratamento de crianças autistas. 
Entre eles estão o Cangame Maker, ABC Autismo e Aiello. O objetivo deste trabalho 
é apresentar os aspectos desses jogos, utilizados em fables maker. O Cangame Maker 
tem como objetivo promover o desenvolvimento cognitivo e social da criança através 
de rotinas de aprendizado personalizado, criando um conteúdo, utilizando fotos, 
textos, áudio e vídeo, enquanto registra a evolução do seu aprendizado. O ABC 
Autismo tem a estrutura baseada em quatro níveis de dificuldades, onde cada um 
trata de habilidades diferentes. Como as habilidades de diferenciar objetos, de 
raciocínio lógico e a habilidade baseada no TEACCH no qual é ensinado 
reconhecimento de vogais e formação de palavras. O Aiello na alfabetização dos 
autistas onde se tem uma amostra e duas opções, no qual a criança deve associar 
nomes a imagens ajudando a ampliar seu vocabulário. O Fables Maker traz os 
principais aspectos e atividades dos jogos citados anteriormente que é baseado em 
imagens pré-existentes (baseadas em fábulas infantis), reconhecimento de voz, texto 
de apoio e áudio, podendo ser utilizado pelas crianças com a ajuda dos pais, 
educadores e profissionais de saúde que acompanham o seu desenvolvimento 
cognitivo. O Fables adota as premissas do método ABA (Análise Aplicada do 
Comportamento) em suas atividades. A versão beta do jogo possui apenas uma 
atividade, onde a criança terá oportunidade de aprender habilidades como: 
transposição e discriminação de cores e formas. Em comparação aos outros jogos 
citados acima, o Fables tem em sua mecânica a possibilidade de editar o layout e os 
sons com o objetivo é evitar qualquer tipo de constrangimento social na criança, caso 
ela tenha algum problema referentes a tais aspectos. O Fables Maker utiliza os 
aspectos que deram certo em alguns aplicativos e tenta melhorá-los de forma 
atrativa e interativa para a criança autista com atividades que moldam o 
aprendizado da criança de acordo com o método ABA. 

Palavras-Chave: Cangame Maker; ABC Autismo; Aiello. 
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A Pitomba é um fruto pertencente a família Sapindaceae encontrada no Cerrado e 
Caatinga das regiões Norte e Nordeste. Rica em diversos Fitoquímicos como flavonas, 
flavonóis, xantonas, alcaloides e saponinas, do ponto de vista nutricional exerce 
função antioxidante. O fruto que é chamado de drupa tem forma arredondada, com 
cerca de três cm de diâmetro, com casca sem pêlos, de cor amarelo-esverdeada. O 
caroço, muito adstringente, é usado contra diarréia crônica. Contém uma ou duas 
sementes. As frutas crescem em cachos com 10 a 25 unidades, e uma árvore pode 
chegar a produzir cem cachos, sua polpa pode contribuir em proporções consideráveis 
com a ingestão dietética recomendada, sendo fontes alternativas de nutrientes. A 
pitomba é um fruto bastante aproveitado. Tanto os frutos, as cascas, folhas e a 
madeira podem ser utilizados. A polpa pode ser utilizada in natura e na fabricação 
de compotas, geleias e sorvetes. O objetivo deste trabalho foi analisar e fazer uma 
comparação centesimal da polpa e geleia de pitomba. Os frutos da pitomba foram 
obtidos em feiras livres na cidade do Recife e Jaboatão dos Guararapes. Estes foram 
lavados em água potável, selecionados e devidamente higienizados com hipoclorito 
de sódio a 2% por 15 minutos, retirados à casca e sua polpa com auxílio de uma faca 
comum, colocados em sacolas plásticas com capacidade para 500g e armazenadas 
em congelador até o início das análises. A geleia de pitomba foi preparada a partir 
da polpa e adicionada a sacarose, pectina e ácido cítrico. Foram realizadas analises 
em triplicata de pH (phmetro), sólidos solúveis totais (SST) como refratômetro de 
bancada, Aw (atividade de água) em Aqualab e umidade segundo método descrito 
por Adolf Lutz  nos dois tipos de amostras e  análise colorimétrica pelo sistema CIE Lab  
na geleia. Ao analisar o teor de umidade de cada amostra o percentual obtido foi de 
77,38 ± 4,1 % para a polpa e 41,12 ±1,2 % para a geleia, o pH  ficou em torno de 4,85  e  
de 3,45  para polpa e geleia respectivamente, O  SST  determinou 22°Brix   enquanto 
a geleia produzida com esse fruto mostrou uma determinação de 62°Brix, a  
colometria  da geleia estava dentro dos limites aceitáveis. Pode-se observar que a 
geleia de pitomba favorece o aproveitamento e as características organolépticas da 
polpa, aumentando o tempo de prateleira e diminuindo a perecibilidade do 
produto. 
 
     
Palavras-Chave: Composição Centesimal; Frutos do cerrado; Perecibilidade. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

53 

CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DOS MICRORGANISMOS PRESENTES 
NOS MATERIAIS DE ESTÁGIO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 

 
SANTOS, J. S.¹, DE BARROS, J. F. B.², PEREIRA, N. Y. C. DA C.³, DE LEMOS, 

W. B.4, GOMES, D. N. F.5 e NOVA, M. X. V.6 
 

1Aluna do Curso de enfermagem da Faculdade São Miguel  – Recife/PE, Brasil; 
2Aluna do Curso de enfermagem da Faculdade São Miguel – Recife/PE,Brasil; 3Aluna 

do Curso de enfermagem da Faculdade São Miguel  – Recife/PE, Brasil; 4Aluno do 
Curso de enfermagem da Faculdade São Miguel – Recife/PE,Brasil; 5Docente da 

Faculdade São Miguel – Recife/PE,Docente da Faculdade São Miguel – Recife/PE6. 
 
Os estagiários de enfermagem estão constantemente expostos ao contato com 
materiais biológicos como sangue, excrementos humanos, secreções de feridas, escarro 
e outros provenientes de pacientes potencialmente contaminados com infecções e 
doenças transmissíveis.  Esse contato coloca em risco não só a saúde do estagiário, 
mais também de outros pacientes por meio de infecções relacionadas à assistência à 
saúde (IRAS) que está associado à disseminação de vários microrganismos como 
Escherichia coli, Pseudomona ssp, Klebsiella sp, Proteus sp, Enterobacter sp, Serratia 
sp, Streptococcus sp, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermitis, Candida 
albicans. A principal via de transmissão desses microrganismos implicados na 
ocorrência das IRAS ocorre entre as mãos e os jalecos dos profissionais e estagiários da 
saúde, entretanto os materiais de uso individuais não foram verificados na literatura 
pesquisada. Deste modo essa pesquisa tem como objetivo determinar as 
características epidemiológicas dos microrganismos presentes nos materiais de estagio 
como caneta, cadernos, estetoscópios, esfigmomanômetros e outros dos acadêmicos 
de enfermagem. A metodologia do presente estudo foi dividida em três etapas. A 
primeira etapa foi à coleta de dados nos materiais de estagio dos acadêmicos de 
enfermagem por meio de swab estéril e o tubo de cultura, a segunda etapa foi à 
incubação das amostras onde as mesmas foram transferidas para placas de Petri 
esterilizadas com meios ágar sabourad, a terceira etapa ocorreu à análise e 
identificação das colônias. Os resultados adquiridos até o momento foi que o meio de 
cultura apresentou uma alta concentração de Escherichia coli principalmente das 
amostras advindas dos celulares e canetas, esse grupo de bactérias habitam 
principalmente o intestino humano e podem causar inúmeros problemas de saúde 
como diarréia, infecções urinárias e respiratórias, aumentando os agravos na saúde 
do paciente elevando as taxas de infecções, a mortalidade e os custos institucionais e 
também da população principalmente os idosos e crianças. Conclui-se que os 
materiais de estagio como canetas e cadernos são vetores na disseminação de 
microrganismo, enfatizando da Escherichia coli. 
 
Palavras-Chave: Enfermagem; microrganismos; epidemiologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

54 

CHATBOT NA ENFERMAGEM: O USO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 
NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM 

 
CURSINO, J. R. V.1 e FILHO, A. S. C.² 

 
1Aluno do Curso de graduação em enfermagem da Faculdade São Miguel – 

Recife/PE, Brasil; ² Faculdade São Miguel – Recife/PE,Brasil;³Docente da Faculdade 
São Miguel – Recife/PE. 

 
Introdução: A educação em saúde está se inovando a cada dia, uma dessas inovações 
é a utilização de chatbots, um programa que usa um banco de dados pré-
estabelecido para simular uma conversação humana. O uso dos chatbots para 
educação tem se mostrado promissor, da mesma forma, que o uso das tecnologias 
educacionais para a promoção da saúde vem se intensificando.  A junção dessas duas 
tecnologias para promover a educação na saúde é um fator relevante melhoria da 
qualidade da assistência na saúde. Objetivos: Avaliar a existência de chatbots usados 
na promoção da saúde e sugerir a criação de um chatbot para promover a saúde do 
homem. Metodologia: Inicialmente foi feita uma revisão da literatura nas bases de 
dados da BVS e da IEEE em busca de artigos com os descritores “promoção da saúde” 
e “tecnologias educacionais” nos últimos cinco anos, onde foram aproveitados 8 
artigos para o uso na confecção do trabalho. Depois dessa etapa vai ser construído 
um Chatbot para ser avaliado sua usabilidade e a satisfação do usuário. Resultados: 
Na literatura, os chatbots têm sido utilizados para ajudar alunos de medicina, VPbot, 
também tem servido como dietista para pacientes com diabetes, ViDi, além de ser 
relatado o uso em alguns outros casos, como fonte para tirar dúvidas e para auxiliar 
os no tratamento da patologia. A saúde do homem tem um grande desafio, além da 
população masculina ser culturalmente mais resistente quando se trata de buscar os 
serviços médicos, deixando muitas vezes para último caso, a dificuldade de 
acessibilidade tem interferido na receptação desses homens, no caso dos serviços de 
atenção básica, por conta do horário de funcionamento. O desenvolvimento e 
avaliação do chatbot será realizado nas próximas etapas da pesquisa. Conclusões: 
Utilizar tecnologias na promoção e no ensino em saúde tem sido promissor, o uso de 
chatbots na promoção da saúde tem perspectiva de se tornar um método de grande 
alcance, se essa promoção for focada na saúde do homem, que enfrenta dificuldades 
para chegar até os usuários, um melhor atendimento pode ser disponibilizado. A 
criação de chatbots para promover a saúde do homem é de uma grande 
necessidade, e essa criação pode ajudar a minimizar a dificuldade de acesso dos 
usuários e auxiliar na retirada de dúvidas sobre os direitos de acesso e de uso das 
redes de atenção à saúde. 
 
Palavras-Chave: Chatbot; Promoção da saúde; Tecnologias educacionais. 
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O transtorno do espectro do autismo (TEA) é caracterizado por alterações 
qualitativas nas habilidades de interação social, dificuldade de comunicação e o 
engajamento em comportamentos repetitivos e estereotipados. O TEA pode afetar 
crianças de qualquer raça ou cultura, os sintomas podem variar de acordo com os 
tipos de níveis (leve, moderado e severo). Desse modo, os comportamentos, 
habilidades, preferências e necessidades de aprendizagem são diferentes de criança 
para criança, e mudam ao longo do desenvolvimento. A análise do comportamento 
aplicada, ou ABA (Applied Behavior Analysis, na sigla em inglês), é uma abordagem 
da psicologia que é usada para a compreensão do comportamento e vem sendo 
amplamente utilizada no atendimento a pessoas com desenvolvimento atípico, como 
os transtornos invasivos do desenvolvimento (TIDs). Além disso, ABA é caracterizada 
pela coleta de dados antes, durante e depois da intervenção para analisar o 
progresso individual da criança e auxiliar na tomada de decisões em relação ao 
programa de intervenção e às estratégias que melhor promovem a aquisição de 
habilidades especificamente necessárias para cada criança. Tais habilidades se 
tornam principais pontos a serem explorados no tratamento, o qual pode apresentar 
aplicativos e outros meios de interação criados para terapeutas ensinar e ajudar a 
criança. Os terapeutas que utilizam o ABA, normalmente seguem as diretrizes de 
tratamento claras e mantém notas extensas sobre o progresso durante a terapia, os 
melhores resultados sejam eles em aprendizagem, habilidades sociais, funções 
cognitivas, auto-ajuda e comunicação são do tratamento com a metodologia ABA. 
Apesar das vantagens, existem algumas desvantagens, como: o plano de tratamento 
exige que as crianças autistas recebem tratamento durante 3 dias toda semana  
como afirma o site focado na doença, “Autism Speaks”, o que é inconveniente e 
extremamente caro, podendo chegar a valores superiores a 35.000 reais por ano; 
Poucas escolas oferecem o tratamento, e aquelas que oferecem costumam limitar a 
terapia para o horário escolar normal; Terapeutas mal treinados podem causar um 
comportamento robótico; Críticos do método estão preocupados que este tipo de 
terapia estimula a criança a suprimir emoções verdadeiras e auto-expressão, o que 
em última instância pode ser prejudicial. O ABA é o mais presente em 
jogos/aplicativos do que outras metodologias, possibilitando assim que o teraupeuta 
tenha ferramentas com diversas atividades a sua disposição. 
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Este artigo tem como relevância principal demonstrar os conceitos que norteiam a 
teoria da liderança complexa, voltada para a área educacional e sua grande 
influência na vida dos estudantes. Daremos ênfase também na utilização das 
ferramentas tecnológicas e no desenvolvimento motivacional, em sala de aula, na 
coordenação e ate mesmo na direção da instituição acadêmica de nível superior. 
Buscaremos desmitificar a postura da liderança educacional em relação ao uso de 
ferramentas tecnológicas, como também iremos desmitificar as limitações dos 
professores a desrespeito do uso de novas abordagens enfrente ao ensino tradicional. 
Sendo assim, o objetivo central, desta pesquisa, é a mudança de comportamento do 
discente em relação a liderança do professo diante ao desenvolvimento do 
conhecimento, no contexto atual. Para isso, faz-se necessário a participação 
consciente de todos os envolvidos – estudantes, coordenação demais professores e 
diretoria. Portanto, os resultados esperados desta pesquisa são; identificar como a 
liderança complexa do profissional de educação de nível superior se posiciona diante 
das dificuldades ou limitações de seus discentes, como os discentes reagem às novas 
abordagens e as novas tecnologias, de forma a manter estes motivados para alcança 
os resultados positivos. Tendo em vista que os líderes têm como um dos principais 
focos avaliar, desenvolver pessoas e processos, reter talentos e colocar em prática o 
desenvolvimento do plano de ação. No decorrer desta pesquisa foi possível observar a 
importância do líder educacional dentro da instituição de ensino, sabe-se que é 
importante sim um líder dentro de uma organização, mas poucos visam a 
importância de ter e aperfeiçoar o líder no local de ensino. Muitas instituições de 
ensino superior estão se tornando diferenciada por buscar melhoria continua, e além 
disso estimular os alunos á aprendizagem por meio da tecnologia, que é algo que 
vem se desenvolvendo muito na atualidade, e tem muito a ser aproveitado como 
benefício ao seu favor. O líder na educação também se utiliza de ferramentas para 
melhorar o amadurecimento profissional dos alunos, para estimular um ambiente 
melhor em sala de aula.  
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Uma das principais responsabilidades das creches e escolas é o fornecimento de 
alimentação, pois o desenvolvimento da criança é diretamente influenciado pela 
forma como ela se alimenta. A qualidade higiênica e nutricional do alimento que é 
fornecido deixou de ser um diferencial e passou a ser fundamental na produção e 
comercialização do mesmo. De acordo com o Ministério da Saúde, os surtos por 
toxinfecções alimentares em instituições escolares tem se tornado cada vez mais 
recorrente. Os programas de alimentação escolar podem oferecer riscos se não forem 
levado em consideração as boas práticas, pois os riscos de contaminação bacteriana 
através alimentos é consideravelmente grande. E o consumo desses alimentos 
contaminados pode levar o indivíduo a um quadro infeccioso. O objetivo do estudo 
foi avaliar a produção científica relacionada às condições higiênico-sanitárias dos 
alimentos em instituições escolares e creches públicas. Foi realizada uma revisão 
sistemática da literatura, a partir de bases de dados eletrônicas (Medline, Lilacs, 
Scielo) e em periódicos nacionais, foram incluídos cinco artigos. Os artigos avaliaram 
as condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos, observando os três aspectos 
principais de medidas preventivas: o ambiente, o alimento e o manipulador. Foram 
aplicados roteiros de observação, escore para classificação do risco de contaminação, 
check-list, lista de verificação, entre outros métodos de obtenção de dados. Os 
resultados apontaram com relação aos manipuladores, um comprometimento da 
qualidade higiênico-sanitária dos alimentos oferecidos aos escolares, principalmente 
no item higiene das mãos. Foi observada uma quantidade considerável de baixa 
escolaridade que está diretamente associada à falta de conhecimento sobre às 
consequências  das falhas nos processos de higienização e boas práticas. Também 
tiveram maior recorrência inadequações como alimentos não identificados, ou 
identificados de forma inadequada, portas sem protetor de rodapé, lixeiras sem 
fechamento automático, alimentos em temperatura inadequada na distribuição, 
falha da higienização dos alimentos no pré-preparo e falta de equipamentos. 
Através desse estudo podemos chegar a conclusão que os principais problemas das 
cozinhas em instituições tem relação à deficiência de treinamentos e supervisão 
continuada. Vale ressaltar que a alimentação fornecida nesses estabelecimentos 
chega a ser em grande parte, a única fonte de alimento garantido, portanto é de 
fundamental que os manipuladores tenham consciência da sua importância na 
produção de alimentos de boa qualidade, influenciando diretamente na saúde dessas 
crianças. Não só os manipuladores, mas também dos gestores dos Programas de 
Alimentação Escolar, que devem investir na adequação da estrutura física, 
monitoramento e qualificação dos profissionais. 

Palavras-Chave: Boas práticas; Alimentação escolar; Microbiologia dos alimentos. 
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A Política Nacional de atenção integral à Saúde do Homem (PNAISH) apresenta 
como diretriz central a integralidade da atenção à saúde da população masculina e 
possui como objetivo geral a promoção à melhoria das condições de saúde do 
homem, contribuindo para a redução da morbidade e mortalidade dessa população, 
através do enfrentamento dos fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso, às 
ações e aos serviços de assistência à saúde. A PNAISH visa à assistência à saúde, na 
perspectiva de uma linha de cuidado que atenda às necessidades de saúde 
articuladas aos três níveis de atenção, sendo a atenção básica a porta de entrada 
para o homem no SUS com garantia de continuidade da assistência e, na 
compreensão de que grande parte dos problemas que afetam a saúde masculina 
deve ser considerada em sua abrangência histórica, social, emocional, cultural e 
espiritual e, não meramente biológica (BRASIL, 2008). As três principais causas de 
mortalidade masculina no estado de Pernambuco, em homens de 20 a 59 anos, são 
as causas externas, doenças do aparelho circulatório, doenças do aparelho digestivo e 
neoplasias, tais indicadores encontram-se influenciados direta ou indiretamente pelo 
uso de substâncias alccoólicas, o que por sua vez evidencia a importância social de 
investigações que convergem a essa temática. Objetivos: Pretende-se traçar o perfil 
dos estudantes universitários em relação ao consumo de bebida alcoólica e as 
circunstâncias e consequências do consumo de beber. Método: Será realizado com 
todos os estudantes dos cursos de graduação da Faculdade São Miguel do sexo 
masculino de 20 a 59 anos em todos os turnos. Os dados serão coletados usando-se o 
questionário Alchool Use Disorders Identification Test (AUDIT), acrescido de questões 
relativas as seguintes variáveis: idade; local de residência; período do curso; 
reprovação; religião; raça; vínculo trabalhista; estado civil; escolaridade materna e 
paterna e; renda familiar. Os cálculos estatísticos serão realizados com o programa 
SPSS versão 13.0 (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos). Serão calculadas as 
distribuições absolutas e percentuais uni e bivariadas em nível de significância de 5%. 
Resultados: O projeto ainda encontra-se em tramitação no Comitê de ética e 
pesquisa, aguardando deliberção do mesmo para que seja iniciada a coleta de dados 
e posteriormente a análise e discussão dos mesmos. 
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O jaleco é um equipamento de proteção individual (EPI), serve como uma barreira, 
já que é inevitável aos trabalhadores e estudantes, principalmente da área de saúde, 
o contato direto com microrganismos que muitas vezes podem ser patogênicos. O 
objetivo deste trabalho foi analisar a presença de uma microbiota em jalecos 
utilizados pelosacadêmicos de saúde de uma Instituição de Ensino Superior de Recife 
– PE.Para tanto, utilizou-sede um estudo exploratório, transversal baseado na 
cultura de partes do punho e bolso de jalecos de acadêmicos do Curso de 
biomedicina da Faculdade São Miguel. Cada aluno participante respondeu a um 
questionário, quanto ao perfil comportamental destes em relação aos cuidados com o 
jaleco. A coletafoi baseada na técnica de Swab por meio de pressão no meio Mueller 
Hinton, as amostras foram colocadas na estufa a uma temperatura de 35ºC por 24 
horas.A partir das colônias obtidas, realizou-se a identificação em nível de gênero 
e/ou espécie dos microrganismosatravés dos meios: Agar Manitol, Agar MacConkey, 
Agar TSA, Agar DNase, Agar BHI eprovas bioquímicas Motilidade, teste do Indol, 
teste do H2S.Os dados foram analisados por estatística descritiva.Quanto aos 
resultados dos acadêmicos entrevistados, 10% relataram utilizar o jaleco apenas no 
laboratório e higienizava seu jaleco semanalmente, 60% levam o jaleco em bolsa 
especifica. Os dados mostram que a contaminação se fez presente em 100% dos 
jalecos sendo a região do bolso a mais contaminada. Os jalecos apresentaram uma 
microbiota de 70% Gram positivos, onde as espécies do gênero Staphylococcus sp, 
comensais da pele, eram prevalentes e cerca de 30% do total eram também 
colonizados com Gram negativos. Ainda, em 30% dos jalecos analisados foi 
identificado S. aureus, um relevante patógeno responsável por diversas infecções 
tanto no ambiente hospitalar quanto comunitário, o que reforça a relevância do 
adequado uso da vestimenta só em ambientes apropriados. Também foi observado 
nos jalecos2% positivo para coliformes. Observa-se que grande número de 
acadêmicos na área de saúde não restringe o uso do jaleco a ambientes específicos, 
ou seja, utiliza-o também em locais públicos como restaurantes, supermercados e 
ônibus, comportamento que deve ser repensado. Concluímos que os jalecos dos alunos 
do curso de Biomedicina da FSM estavam contaminados por microrganismos, de 
interesse clínico, podendo assim servir como fonte potencial de infecções cruzadas. 
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O uso de jaleco em locais públicos, como lanchonetes, bares, restaurantes e ônibus é 
uma cena bastante comum.  A disseminação de microrganismos através dos jalecos 
dos profissionais da saúde é um tema pouco estudado no Brasil, embora seja de 
grande relevância. O presente estudo teve como objetivo analisar 
microbiologicamente os jalecos dos acadêmicos da área de saúde em Instituição de 
Ensino Superior. Trata-se de um estudo exploratório, transversal e quantitativo que 
foi realizado com acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas da Faculdade São 
Miguel. A pesquisa foi realizada por meio de um questionário quando ao perfil 
comportamental dos estudantes da instituição de ensino sobre o cuidado com os 
jalecos. Em seguida foi realizada a coleta de amostras microbiológicas da região do 
bolso e punho através da técnica de swabs. As amostras foram colocadas em meio 
Agar Muller Hinton e incubadas a 35ºC por 24 horas, para crescimento. Após esse 
período com o auxílio de uma alça bacteriológica o material foi espalhado por toda 
a superfície do Agar disposto nas placas de Petri, em movimentos estriados. Os meios 
utilizados foram: Agar Manitol, Agar MacConkey, Agar TSA, Agar DNase, Agar BHI, 
foram realizadas as provas de Motilidade, teste do Indol, teste do H2S. Como 
resultado, todas as amostras apresentaram crescimento microbiológico com variada 
flora, com predomínio de cocos Gram positivos, a região do punho, mais 
contaminados que os bolsos. Quanto ao perfil de uso, a maioria, tem idade entre 20 e 
30 anos, 30% são do sexo feminino. Sobre a frequência de troca do jaleco, a maioria 
troca com sujidades visíveis. Após uso, 60% não lavam o jaleco separadamente, 30% 
não usam produto desinfetante e 10% utilizam a passagem a ferro como medida 
complementar de contenção microbiológica. Mesmo que a contaminação de roupas, 
especialmente dos jalecos, possa parecer óbvia, a análise e o registro da presença de 
bactérias podem constituir uma estratégia clara da importância do papel de cada 
um no combate à disseminação de microrganismos.  Concluiu-se que os jalecos 
estavam contaminados por microrganismos, necessitando esclarecimento adequado 
sobre o uso e manuseio do mesmo e importância da vestimenta na epidemiologia das 
infecções intra e extra-ambientes da saúde contribuindo para a disseminação de 
patogênos.  
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Elevada parte da população idosa utiliza fármacos com intuitos mantenedores da 
homeostase devido ao fator fisiológico comum da senescência celular que consonante ao 
histórico pessoal acarreta disfunções. Os princípios ativos possuem diversos efeitos, todavia 
nem sempre a condição é favorável. Por exemplo, entre os medicamentos abordados na 
pesquisa, os principais psicotrópicos e anti-hipertensivos, sãopromotores de alterações 
motoras e cognitivas, direta a nível do Sistema Nervoso Central e indiretamente, 
respectivamente, agindo de maneiras proporcionais em outros sistemas que incidem sobre 
a função psicomotora. Assim, o objetivo do estudo compete avaliar e compreender a 
ação do Fisioterapeuta na sistemática morfológica, cinética e funcional de pacientes 
anosos que possuem administração de fármacos responsáveis por essas consequentes 
alterações. O projeto busca no geral avaliar as condições fisiológicas do idoso frente ao uso 
medicamentoso averiguando a interação entre as partes e as disfunções psicomotoras 
empeçadas por suas induções, como as quedas, e compreender a diagnose correlata, 
dando paulatinamente bases científicas a qual o Fisioterapeuta poderá analisar e 
destrinchar amelhor abordagem para o processo reabilitativo podendo distinguir as 
reações naturais ou artificiais do paciente/cliente em uso do fármaco, além de possibilitar 
a capacidade de distinguir se a situação debilitante proveio ou não do medicamento. A 
Metodologia baseia-se na aplicação teórico-prática por meio de revisões bibliográficas 
associativas e visitas na Clínica Escola com obtenção dos prontuários do público alvo 
buscando as tendências centrais dos medicamentos utilizados mais seus transtornos 
correlatos aos idosos a fim de buscar métodos preventivos e reabilitativos equivalentes. 
Nisso, o decorrer do projeto revelou a gama problemática que os medicamentos obtidos 
nas fichas apresentam na literatura, como as alterações motoras hipotônica, hiporreflexa, 
e sonolentas provindas dos benzodiazepínicos, como o Diazepam e o Clonazepam, efeitos 
hipotensivos, estes ligados aos anti-hipertensivos, como o Hidrocloritiazida e Enalapril, 
efeitos hipoglicimiantes como a Insulina, além de ações na musculatura passiva 
gastrointestinal (Anti-Inflamatório não Esteróide), fatores esses que podem interferir na 
cinemática involuntária e voluntária, como a queda, acidente que assombra a população 
alvo respectiva. Com tudo, conclui que aplicações farmacológicas inseparáveis do 
cotidiano do idoso são direta e indiretamente referentes a alterações iatrogênicas que 
possam ocasionar ou vim a interferir no tratamento desses frente ao processo reabilitativo. 
 
Palavras-chave: Fármacos; Idosos; Processos Fisioterapêuticos Reabilitativos. 
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Brasil;² Faculdade São Miguel – Recife/PE,Brasil; ³ Docente da Faculdade São Miguel – 

Recife/PE. 
 
College é um sistema educacional voltado para o gerenciamento de projetos e artigos 
para submissão em eventos e avaliação de projetos. Removendo o modelo arcaico de 
submissão e congestionamento em processos. Seu principal objetivo é ajudar na 
administração dos artigos submetidos, havendo uma interação em tempo real do 
aluno com avaliador e avaliador com o coordenador, possibilitando que a 
plataforma web tenha um maior alcance dos acadêmicos que buscam submeter e 
avaliar artigos, agilizando os processos de julgamento e resposta. A plataforma foi 
desenvolvida com o Framework Laravel. Umas das maiores vantagens em cima da 
plataforma EasyChair,é que além de ser na língua portuguesa possibilitando todos a 
participar, possui também uma interface fácil de utilizar e navegar. As funções 
possibilitam que aluno se cadastre, submeta e acompanhe sua inscrição ao evento. O 
avaliador é convidado para avaliar um artigo, porém deverá se cadastrasse, assim 
como os demais usuários. O coordenador é quem convida, mantém e controla o 
cronograma do evento, além do mantimento das atividades dos usuários.Buscamos 
ajudar aos interessados que desejem ter seu artigo publicado e avaliado sem muita 
burocracia e em tempo hábil para ser avaliado por profissionais acadêmicos. Dessa 
forma, facilitará o acesso, utilização e acompanhamento de sua submissão ao 
sistema, em qualquer local e quando for desejado. Hoje, torna-se fácil implementar 
tecnologias no nosso ambiente, podendo utiliza-las em sua plenitude ou parte dela, 
contudo, na área académica e principalmente em gestão de artigos, os processos 
continuam arcaicos, acarretando uma má gestão dos processos. Com isso, buscamos 
automatizar e disponibilizar as informações desejadas, listando para os que assim o 
quiserem e possuírem as devidas permissões, além de manter os processos, delegar, 
receber feedback, não se perder no caminho de um processo e otimizar a gestão do 
tempo, levando em conta o cronograma e prazos para submissão.Tratando da 
submissão de artigos e projetos, nada melhor que uma ferramenta gerenciamento 
automatizado e confiável, atingindo o resultado esperado, e, ainda preservando o 
meio ambiente economizando papel e dando mais poder e ferramentas aos 
envolvidos nos eventos. 
          
Palavras-Chave: College; Gerenciador; Artigos e Projetos. 
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Tintas condutivas são utilizadas para diversas funções e isso requer que elas possuam 
resistência mecânica, seja fácil de preparar e possua boa condutividade, por causa 
disso se utiliza materias de custo elevado como a principal matéria, como o ouro e a 
prata. Atualmente utiliza-se o carbono em suas várias formas e com o auxílio de 
polímeros orgânicos isolantes, podem-se produzir as tintas para produção de muitos 
eletrônicos nas indústrias. O carbono grafite vem sendo uma ótima matéria prima 
para a produção de tintas condutivas, pois sai à frente de diversos materias utilizados 
frequentemente por ser de baixo custo e fácil acesso. O objetivo proposto é o 
desenvolvimento de tinta condutiva de baixo custo com boa eficiência e viabilidade 
econômica. Utilizou-se na primeira amostra dois mililítros de esmalte com um grama 
de grafite, obtendo uma concentração de 500g/l, na segunda amostra utilizou-se três 
mililítros de esmalte com um grama de grafite, obtendo uma concentração de 
333,33g/l e na trerceira amostra utilizou-se cinco mililítros de esmalte com um grama 
de grafite, obtendo uma concentração de 200g/l. A meta é a produção em escala 
piloto da tinta condutiva a base de carbono grafite e base/cola. Observou-se que 
primeira amostra apresentou uma resistência menor que as outras, mas ainda é 
preciso mais análises para se ter uma resistência menor ainda. 

      
     

Palavras-Chave: Tintas condutoras; Carbono grafite. 
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Os microrganismos podem colonizar e sobreviver em inúmeros locais e objetos 
inanimados, transformando estes em focos de contaminação, somos constituídos de 
uma microbiota natural, porém alguns microrganismos antes considerados não 
patogênicos aparecem associado a infecções, tornando-se assim um problema de 
Saúde Pública. Desta forma o objetivo desse trabalho foi isolar bactérias de 
importância clinica nas aulas práticas de bacteriologia. Foram coletadas 18 amostras 
no mês de setembro de 2017 com o auxilio de ``Swab´´ estéril e as mesmas 
foramcultivadas em meio de Miller Hinton onde permaneceu na estufa a 37°C por 24 
horas, no laboratório de Microbiologia e parasitologia da Faculdade São Miguel. 
Analisando-se posteriormente o crescimento microbiano por meio de análise 
morfológica realizada pela coloração de Gram para separação de Gram positivas e 
Gram negativas. Após a separação em microrganismo Gram positivos e Gram 
negativos, os cocos Gram positivos foram submetidos ao meio Ágar DNAse para 
identificação de Staphylococcus aureus. Os bacilos longos Gram positivo foram 
identificados por meio da coloração de Gram, para identificação dos bastonetes 
Gram negativos foram realizadas a prova bioquímica (SIM). Após a coloração de 
Gram e observação da morfologia, obteve-se o seguinte resultado: 61,1% de Gram 
positivas, sendo 63,63% cocos, 54,54% bacilos e 50% Gram negativos sendo, 33,33% 
bacilos. As bactérias Gram negativas conseguem sobreviver por mais tempo em 
ambientes inanimados comparadosas Gram positiva. Porém as bactérias Gram 
positiva como Staphylococcus sp, Enterococcus sp e Streptococcus sp, também 
conseguem sobreviver por meses, se as superfícies estiverem secas e por isso são as 
bactérias mais corriqueiramente isoladas. Em 38,88% das amostras foram 
identificadas como Staphylococcus aureus apresentou Manitol positivo, sendo possível 
observar a cor amarela. DNAse positiva, enzima capaz de hidrolisar o ácido 
desoxirribonucleico (DNA) presente no meio de cultura. O Staphylococcus aureus é 
uma bactéria pertencente ao grupo dos cocos Gram positivo e fazem parte da 
microbiota humana, entretanto podem provocardoenças que vão desde uma simples 
infecção até infecções mais graves, como pneumonia, meningite, endocardite e 
outras. A pesquisa evidenciou a presença de Enterobactérias nas amostras analisadas, 
bactérias de grande importância para a saúde, pois podem causar infecções 
gastrointestinais, urinárias e septicemias. Os resultados indicam que nem todas as 
pessoas possuem hábitos saudáveis de higiene de seus objetos pessoais. Conclui-se que 
os objetos pessoais, bem como as mãos podem ser um veículo de contaminação para 
seus usuários representando risco à saúde pública. 
 
Palavras-chave: contaminação; Enterobactérias; Staphylococcus. 
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A transformação da semente da pitomba em farinha pode ser um processo 
viabilizador e propulsor. Devido à praticidade de uso, redução da perecibilidade e do 
desperdício, além de ser uma opção de um alimento de alta qualidade nutricional 
rica em vários compostos como a lectina, além de varias propriedades medicinais. As 
sementes podem ser cozidas e usadas contra as diarreias e como adstringente, e 
também contendo ação pré-inflamatória segundo a literatura. Portanto o objetivo 
desse estudo foi avaliar a atividade antioxidante da semente de pitomba em extratos 
salinos. Para analise do potencial da atividade antioxidante dos extratos residuais da 
semente aamostra foi extraída a partir do fruto in natura, sendo triturada e em 
seguida diluída em triplicata na proporção 10:1 (DPPH : Extrato) . Foi utilizado o 
método de sequestro de radical livre 2,2-difenil-1-picrilidrazila (DPPH), o ensaio foi 
realizado em quinze minutos com leituras de absorbâncias lidas a cada 1 minuto em 
espectrofotômetro tendo o ácido gálico e tânico como Padrão de controle. O 
resultado apresentou valores de 0,642gml, 0,601gml e 0,980gml para a 
semente, acido gálico e ácido tânico respectivamente. Comparando o extrato da 
semente com o padrão de acido gálico, melhor resultado de antioxidante, observou-
se que o acido gálico atingiu o IC50 (concentração Inibitória de 50 do Radical) em 
8min enquanto a semente atingiu IC50 em 15min, comprovando a eficiência deste 
extrato. Diante disso, a semente da pitomba pode ser considerada uma fonte 
alternativa de nutrientes, sugerindo a utilização destas partes não convencionais 
como fonte de antioxidantes naturais, podendo ser utilizados na indústria de 
alimentos na produção de novos produtos e suplementos com elevados teor de 
compostos bioativos, sendo assim muito relevante para consumidores que buscam 
uma melhor qualidade da sua alimentação. Porém é necessáriatambém á aplicação 
de outro método antioxidante como o ABTS [2,2’-azino-bis (3-etilbenzotiazolin) 6-
ácido sulfônico] para comparar os resultados apresentados pelo método de DPPH. 
 

 
Palavras-Chave: Compostos Bioativos; Método DPPH Resíduos de plantas. 
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O aproveitamento de partes não convencionais dos alimentos tais como, cascas, talos, 
folhas, sementes de frutas e hortaliças além de contribuir para a redução no 
desperdício por serem descartados favorecem também na qualidade da dieta, pois o 
consumo de vegetais e frutas está associada com uma adequada ingestão de fibra 
auxiliando assim na prevenção e manutenção da saúde da população. O setor 
alimentício no Brasil por ser considerado um dos maiores que enfrentam o desperdício 
desses produtos tornou-se necessário a adoção de medidas alternativas com o intuito 
de minimizar a produção de lixo orgânico que por falta de informações a respeito do 
valor nutritivo e formas de aproveitamento acaba por uma grande perda de 
recursos alimentares. O presente estudo buscou através de pesquisas preparações de 
massas para elaboração de biscoitos visando o uso da sua totalidade de alimentos 
específicos como, tales de couve, batata inglesa, cascas de maçã, abacaxi, e outros 
ingredientes de caráter comercial para a formulação do sabor doce, com a finalidade 
também de avaliar as características organolépticas, físico-química, e a 
aceitabilidade do produto final. Para a produção da massa foi necessário desenvolver 
estudos preliminares com delineamento experimental para verificar a viabilidade dos 
ingredientes junto com suas características pouco aceitáveis. Os biscoitos serão 
realizados no Laboratório do Setor de Nutrição da Faculdade São Miguel, localizada 
em Recife – PE, com o auxílio de equipamentos para avaliar os parâmetros de teor 
de umidade, proteína bruta, teor de lipídeos, determinação de cinzas, pH e atividade 
da água (Aa). Em análise de comparação foram levados em consideração aos 
aspectos, aparência, cor, aroma, sabor, textura sendo assim foi identificado que 
preparações receberam nota maior que cinco (gostei moderadamente – gostei 
muito), amostras com maior teor de talos e cascas receberam maiores notas (7-9), 
indicando boa aceitabilidade pelos provadores. É possível concluir que é de extrema 
importância a conscientização e o incentivo de hábitos alimentares mais saudáveis 
através de uma educação nutricional havendo uma troca de conhecimentos e 
experiências com o intuito do aproveitamento de forma sustentável alimentos de alto 
valor nutricional, fornecendo assim métodos práticos que envolvam baixo custo, fácil 
preparo e boa aceitabilidade entre os consumidores.  
 

Palavras-Chave: Biscoitos; Frutas; Hortaliças. 
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A Licania tomentosa é conhecida popularmente por oiti ou oitizeiro, é um fruto 
característico da Amazônia e região nordeste, sendo  também muito utilizado para 
arborização. Seus frutos possuem coloração amarela a laranja, mesocarpo carnoso, 
fibroso,  e endocarpo membranáceo, descoloração branca a creme, medindo 
aproximadamente 6,19 cm de comprimento, 3,3 cm de largura. Sua  forma mais 
consumida é in natura possuem característica adocicada ealém de 
utilizados  também para outras preparações como geleia e sorvete. A pitomba fruto 
característico da região norte e nordeste, pertencente à família sapendaceae, que 
formam árvorescom de 5-15 m de altura, frondosa, ramos cilíndricos, estriado, 
acinzentado e lenticeloso possuiexcelentes características organolépticas como cor e 
sabor, em alguns lugares do Brasil também pode ser chamada de olho-de-boi, porém 
os nomes mais usuais é pitomba ou pitombeira. Podendo ser utilizadas em outras 
preparações facilitando seu reaproveitamento. O objetivo deste estudo foi analisar de 
forma comparativa a composição físico-química do oiti e da pitomba. Foi feita 
revisão literária em artigos científicos publicados em revistas e periódicos. Os 
resultados encontrados para polpa do oiti foram teores de cinzas de 1,50%, umidade 
de 58,14%, de sólidos solúveis totais de 26,32obrix, pectina de 1,69%, além de 1,43 mg 
de ferro, fibras  insolúveis de 1,84% e teor  de  proteína 2,25%. Enquanto a polpa da 
pitomba tem sólidos solúveis totais (SST) de 22°Brix, a umidade o percentual obtido 
foi de 77,38 ± 4,1 %, o pH  ficou em torno de 4,85.Conclui-se que comparando os 
resultados o oiti possui um teor de sólidossolúveis maior que o da pitomba, 
conferindo-lhe um sabor mais adocicado. Em relação a umidade a pitomba tem um 
teor mais elevado caracterizando uma perecibilidade maior na pitomba, o que 
mostra a necessidade de ser melhor aproveitada com a produção de outros produtos 
artesanais. Visto que mais estudos devem ser realizados para melhor aproveitamento 
dos frutos. 
 
Palavras-Chave: Análise Centesimal; Frutos; Teor de umidade. 
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A pitomba é a fruta da pitombeira, é composta porcasca, um caroço revestidopor 
uma polpa branca utilizada in natura. Apresenta sabor doce e pouco ácido. Dados 
da literatura demonstram que essa fruta é rica em vitamina C e outros compostos 
fenólicos de interesse nutricional. O objetivo desse estudo foi determinar a composição 
centesimal da casca de pitomba, bem comoavaliar a atividade antioxidante em 
extratos salinos. Para análise de minerais, a amostra em duplicata foi seca em estufa, 
prensada em prensa hidráulica eos minerais medidos por fluorescência de raios-X. 
Para determinação da atividade antioxidante dos extratos residuais da casca 
aamostra foi extraída a partir do fruto in natura, sendo triturada e em seguida 
diluída em triplicata em solução salina. Foi utilizado o método de sequestro de 
radical livre 2,2-difenil-1-picrilidrazila (DPPH) também em triplicata. O ensaio foi 
realizado em quinze minutos e as absorbâncias lidas a cada minuto em 
espectrofotômetro UV-VIS. Acido gálico e tânico foram usados como padrões. Os 
resultados obtidos mostraram que a casca da pitomba apresentaram valores de 
atividade antirradicalde 1,167gml, 0,601gml e 0,980gml para casca, ácido 
gálico e ácido tânico, respectivamente. Comparando o valor obtido para a atividade 
antirradical da casca com os padrões, pode-se observar que a casca apresenta um 
valor inferior que os padrões, indicando que esta parte do fruto não exerce atividade 
antioxidante, porem será necessário a aplicações de outros métodos que possa 
fornecer melhores resultados. Com relação a investigação dos minerais nesse material 
vegetal. Percebeu-se que a casca da pitomba apresenta teores de Cálcio, potássio, 
fosforo e magnésio de 55,58mg/g, 23,3mg/g, 4,78mg/g e 5,96mg/g respectivamente. 
Os outros minerais analisados apresentaram concentrações bem inferiores as 
recomendações diárias.  Esse alto teor de potássio pode ser interessante pois esse 
mineral é importante na contração muscular, transmissão nervosa ajudando a 
manter o batimento cardíaco normal, além de regular a acidez do sangue. Apesar 
desse mineral apresentar-se na casca em teores inferiores as recomendações diárias, o 
consumo de alimentos preparados com a casca da pitomba (ex. farinha), pode 
contribuir com as recomendações diárias. Esse fato também pode ser observado para 
os outros minerais analisados. Diante esse exposto, pode-se concluir que a casca da 
pitomba constitui-se fonte de compostos com propriedades químicas e biológicas 
interessantes que podem ser usadas na indústria de alimentos como suplementos e 
fonte de compostos bioativos de grande relevância para os indivíduos que procuram 
melhorar qualidade devida. 
 
Palavras-Chave: Amostra; DPPH; Minerais. 
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O Phishing é uma técnica de fraude utilizada por cyber criminosos, o termo Phishing 
é derivado da palavra “fishing” que significa “pescando”, ele é também um tipo de 
golpe de engenharia social, em que o atacante se passa por uma entidade confiável 
como bancos, lojas, organizações governamentais, entre outros, para recolher 
informações do indivíduo. Segundo Kevin Mitnick, ex-hacker e consultor de segurança 
da informação, que se utilizou de engenharia social em muito dos seus ataques. Este 
projeto tem por objetivo conscientizar os indivíduos sobre o Phishing, por meio da 
incorporação do mesmo como alvo do ataque, para que no futuro ele esteja ciente 
sobre a importância de não divulgar seus dados pessoais. O modo de conscientização 
utilizado foi o de colocar o indivíduo na circunstancia de alvo de um engenheiro 
social, através de conversas em redes sociais como Facebook, WhatsApp e aplicativos 
de relacionamento, utilizando perfis falsos, visando a obtenção de informações que 
poderiam ser utilizadas por um cyber criminoso. Depois de realizado ataque, falou- 
se ao indivíduo que se tratava de um projeto de conscientização sobre o Phishing e os 
perigos que o mesmo correu por conta do fornecimento de suas informações pessoais, 
que poderiam ser utilizadas contra ele. Com base nas perguntas contidas no manual 
de abordagem do projeto, foi possível dar início aos ataques, em que foram criados 
dois perfis falsos, um secundário e outro primário, em que as vítimas foram 
classificadas por idade, sexo, escolaridade, estado civil, e etc. Por meio deste projeto, 
com os resultados obtidos foi possível constatar o quanto vulneráveis os indivíduos 
estão a este tipo de ataque, e a realização da conscientização dos riscos de fornecer 
suas informações pessoais a desconhecidos. 
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70 

ENGENHARIA SOCIAL: UMA ABORDAGEM PRÁTICA 
 

DOS SANTOS, J. A.¹ e DE LIMA, S. M. L.2 

 
¹Aluna do curso de Segurança da Informação da Faculdade São Miguel – Recife/PE, 

Brasil; ² Faculdade São Miguel – Recife/PE,Brasil; ³ Docente da Faculdade São Miguel 
– Recife/PE.  

 
 
O Phishing é um termo de origem inglês, que significa “pesca”, ele é um dos tipos de 
golpe de engenharia que se utiliza de manipulações psicológicas como medo, 
confiança, curiosidade, culpa, instinto de ajuda, entre outros, que levam a vítima a 
responder perguntas sigilosas sem analisar cuidadosamente a quem está fornecendo 
as informações solicitadas. Com a divulgação impensada dessas informações sensíveis, 
o atacante pode utiliza-las para invasão, causando danos e roubo de informações no 
sistema de uma empresa ou roubo de identidade de uma pessoa física. Desta forma, 
o presente projeto tem por objetivo conscientizar os indivíduos sobre este tipo de 
ataque, através da colocação do mesmo como alvo, assim no futuro ele estará ciente 
sobre a importância de não divulgar suas informações pessoais para desconhecidos. O 
método de conscientização utilizado foi o de colocar o indivíduo em condição de alvo, 
através de conversas em redes sociais com perfis falsos, visando a obtenção de dados. 
As vítimas foram classificadas por idade, sexo, orientação sexual, escolaridade, estado 
civil, filhos, religião. Logo após concluído o ataque, foi informado ao indivíduo que 
tudo se tratava de um projeto de conscientização sobre o fornecimento de 
informações de cunho pessoal. E que através das perguntas que foram respondidas 
pela vítima, é possível que um estelionatário se utilize destas informações contra o 
mesmo ou contra a empresa em que trabalha. Foram criados dois perfis falsos, um 
primário e outro secundário que seria o “amigo” do primeiro perfil, e tomado certos 
cuidados, como a verificação da vítima, para a mesma não ser amiga ou conhecida 
do perfil original. Após isto se deu início as perguntas contidas no manual de 
abordagemdo projeto. Através deste projeto foi possível identificar o quão as pessoas 
desatentas estão sujeitas a ataques de Phishing, e ao mesmo tempo conscientizá-las 
sobre os riscos de informar seus dados a desconhecidos. 
 
Palavras-chave: Phishing, Redes sociais, Informações. 
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A Miastenia Grave (MG) atualmente é considerada uma doença de caráter 
autoimune, devido à ação de anticorpos diminuírem o quantitativo de receptores 
nicotínicos pós-sinápticos disponíveis (RNPSD), redução de biofase, na junção 
neuromuscular acarretando em redução da sensibilidade à acetilcolina (ACh) e 
comprometendo na transmissão de sinapse progressivamente. Objetivo: Abordar de 
maneira pontual, clara e concisa os aspectos farmacológicos da MG enfatizando a 
farmacocinética e farmacodinâmica. Metodologia: Trata-se de uma revisão de 
literatura, onde foi realizado um levantamento nos estudos publicados no período de 
2005 a 2017, utilizando as bases de dados Medline, Lilacs, Scielo e Pubmed e elegíveis 
para inclusão no presente estudo, artigos nos idiomas português e inglês, relacionados 
àfarmacocinética e farmacodinâmica da MG, amostras compostas por um ou mais de 
um tipo de fármaco e sem interferência de demais patologias além da MG. 
Resultado: Em virtude da especificidade proposta pelo estudo dentro dos critérios 
utilizado dois artigos foram encontrados, porém detalhes reduzidos, contudo, para 
suplementação foram utilizados livros de farmacologia, bulas de fármacos que fazem 
parte dos grupos antiacetilcolinesterase (AntiACh), imunossupressores (Prednisona) e 
quatro artigos antigos que nortearam com relação aos fármacos utilizados ao 
mecanismo de ação e todo contexto farmacológico de interesse deste estudo. 
Discussão: Os mais utilizados são AntiACh administrando-se via intramuscular devido 
a maior biodisponibilidade do fármaco, e como estimulação, evita que a ACh seja 
hidrolisada pelas enzimas, aumentando a disponibilidade e a sensibilidade dos 
RNPSD para a ACh e excitabilizando a membrana para a despolarização e o 
paciente com MG consiga melhorar na desenvoltura da contração muscular e 
reduzindo fadiga. Os imunossupressores produzem um efeito mais desejável com 
interação aditiva a bloqueadores de canais de cálcio. Apresentam-se em forma de 
comprimido onde existe uma diminuição da biodisponibilidade devido ao contato 
com as enzimas gástricas e a biotransformação pelo efeito de primeira passagem. 
Possuem absorção mais lenta e eliminação na grande maioria das vezes pelo fígado. 
Produz efeito direto nos linfócitos provocando a redução de sua ação e reduzindo os 
efeitos de neutralização nos (RNPSD) aumentando a disponibilidade para a ACh e 
melhorando o potencial de ação da membrana para a despolarização fisiológica 
normal. Entretanto, diminui a capacidade imunológica do indivíduo expondo a ação 
nociva de qualquer tipo de antígeno, microrganismo entre outros que possam causar 
dano. Conclusão: As pesquisas devem continuar com novos estudos com ênfase na 
farmacologia e conhecimento da MG, patologias neuromusculares e efeitos 
terapêuticos e toxicológicos. 

Palavras-Chave: Miastenia Grave, Farmacologia e Antagonistas; Inibidores. 
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O hábito alimentar tem início após os seis meses de idade, e é nesta fase que a 
criança passa a ter bons hábitos alimentares ou não, e esses irão influenciar o hábito 
alimentar até a fase adulta. Este estudo tem como objetivo descrever os fatores que 
influenciam os hábitos alimentares na fase pré-escolar e tratar-se de uma revisão 
literária que inclui artigos publicados dos últimos cinco anos, utilizando as bases de 
dados: Lilacs, Scielo, Medline, wholis. Alguns costumes durante a infância podem 
influenciar práticas alimentares, condicionadas pelo domínio aquisitivo e o nível de 
informação das famílias. Há baixas prevalências do aleitamento materno, apesar de 
ser importante nodesenvolvimento neuropsicossociale fator protetor do sobrepesoe 
obesidade infantil. A interação que é estabelecida entre os pais e a criança influencia 
sua alimentação; Forçar a criança a comer resulta em reações de oposição, 
diminuindo preferência pelo alimento. Práticas alimentares controladoras têm sido 
associadas a uma menor autorregularão, podendo impedir o autocontrole. A mídia 
enfatiza o consumo dos alimentos calóricos, com baixa qualidade e poucos saudáveis. 
As cantinas aos redores das escolas incluem os alimentos não saudáveis, podendo 
comprometer consumo alimentar das crianças. Foi verificado que a introdução de 
alimentos industrializados (biscoito recheados, refrigerantes, sucos artificiais, macarrão 
instantâneos) é pratica precoce na alimentação das crianças, e a falta de 
conhecimento da família e a promoção da mídia sobre esses alimentos reduz a 
ingestão de alimentos in natura. O hábito alimentar da criança está relacionado a 
fatores influenciadores, como o desmame precoce, influência familiar, mídia, 
ambiente escolar e o convívio com outras crianças e adultos, refletindo no estado 
nutricional das mesmas e a partir deste contexto, evidencia-se a necessidade de 
intervenções que tenham como foco a família e a escola, através de um 
acompanhamento multiprofissional precoce e constante, para promoção da 
segurança alimentar e nutricional na primeira infância.  

Palavras chave: Hábitos Alimentares; Pré-escolar; Fatores de risco. 
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A procura por alimentos saudáveis e de rápido consumo vem crescendo no Brasil. 
Essa demanda vem impulsionando o mercado de barra dietética que cresce cerca de 
20% ao ano, assim faz-se necessários estudos sobre o tema. O projeto de Iniciação 
Científica destina-se ao desenvolvimento de uma barra de cereal com produtos 
regionais e proteína vegetal. O presente trabalho tem como objetivo apresentar 
resultados preliminares da aplicação de métodos qualitativos de coletas, seleção e 
análise de dados para o desenvolvimento da farinha e geléia da palma forrageira 
(Opuntia ficus-indica), acerola em passas elaborada com o método de desidratação 
osmótica, formulação e modo de preparo do produto. Esses estudos foram realizados 
no período de junho de 2017 a outubro de 2017. Foi executada uma extensa revisão 
bibliográfica em bases científicas, sobre temas que permeiam esta construção 
experimental, possibilitando assim a observação de informações importantes sobre 
temas para a obtenção de subsídios teóricos. Os resultados obtidos foram à 
padronização e seleção de material científico para descrever a formulação da barra 
de cereal, sendo obtidas três formulações que diferem entre si nas quantidades de 
insumos secos, aglutinantes (carboidrato) e revestimentos. Para o projeto também 
foram selecionados dois modos de preparo, que apresentam diferenças no modo de 
aquecimento, a serem executados para realização de testes preliminares. O preparo 
da farinha da palma forrageira e geléia da palma forrageira que serão 
desenvolvidas com as raquetes da palma foram descritos o passo a passo do preparo, 
tempo e quantidades dos ingredientes. Para a obtenção da acerola em passas será 
utilizado o método de desidratação osmótica, a acerola passará por uma seleção, 
seguida pela desidratação osmótica, serão lavadas, secas e congeladas a -18° C, 
passando por branqueamento (80° C por 3 minutos), colocadas na solução 
desidratadora (60° C por 90 minutos), introduzidas na incubadora (30 minutos), 
depois serão secas em estufa até obter estabilidade e armazenadas em postes 
fechados. Todas as análises e testes serão realizados no laboratório de tecnologia de 
alimentos da Faculdade São Miguel, Recife-PE. Tais resultados, acrescidos dos estudos 
dos outros colaboradores, serão de suma importância para darmos seguimento ao 
projeto, obtendo assim um produto com boa aceitabilidade, possibilidade 
mercadológica, com valorização de produtos regionais e possa contribuir para futuras 
pesquisas científicas.  
   
Palavras-Chave: Elaboração de produto, Alimentos regionais, Desidratação 
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A equipe de enfermagem comparada a outros profissionais da saúde tem maior 
atuação nos cuidados com as feridas em diversos níveis de assistência. Esse cuidado é 
um processo dinâmico e complexo que exige da equipe de enfermagem compreensão 
prática e teórica sobre o assunto para realizar a prevenção e o tratamento de 
maneira adequada. Entretanto nem sempre é possível ter o conhecimento necessário 
para promover uma boa assistência ao paciente com feridas, por inúmeros fatores 
como a falta de tempo. Segundo Faria et al (2016) existe grande quantidade de 
profissionais da enfermagem com conhecimento inadequado sobre o cuidado com as 
feridas e Martins et al (2008) evidencia a necessidade da realização de uma 
educação continuada. Desta forma esse projeto tem como objetivo usar o Google 
classroom como tecnologia educacional voltado ao ensino de conteúdos elaborados 
sobre feridas para que os discentes e profissionais de enfermagem possam acessar, 
compartilhar e construir conhecimentos, melhorando assim o cuidado ao portador de 
ferida. A metodologia e materiais usados foram divididos em três etapas, na primeira 
etapa foi criar o ambiente virtual de aprendizagem no Google classroom com cinco 
módulos (apresentação, aspectos básicos, feridas agudas, feridas crônicas, curativos e 
cobertura). A segunda etapa foi a produção dos objetos de aprendizagem com 
conteúdo textual, visual e auditivo, embasado pela literatura científica. Utilizamos o 
site Powtoon para criar os vídeos animados e o software Filmora para desenvolver os 
podcasts, que em seguida foram adicionadas aos módulos do curso. A terceira etapa 
é a avaliação da satisfação e do aprendizado dos alunos. Como resultado parcial, 
concluímos o desenvolvimento do conteúdo do primeiro módulo (Apresentação) 
composto por um vídeo animado em HD, arquivo textual em pdf, podcasts e 
exercícios foram finalizados. Os conteúdos dos outros quatros módulos estão sendo 
produzidos para que em seguida possamos prosseguir com a avaliação da satisfação 
e aprendizagem dos alunos. Além disso está sendo produzido um jogo direcionado ao 
cuidado das feridas que vai ser vinculado ao curso. Concluiu-se que a utilização do 
Google classroom como tecnologia educacional é grátis, viável e caracteriza-se como 
uma excelente maneira de distribuir para os discentes e profissionais de enfermagem 
conteúdo embasada cientificamente necessário para uma assistência de qualidade 
ao portador de feridas. 
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Os defeitos cardíacos congênitos são anormalidades observadas ao nascimento, tanto 
na estrutura como na função cardiocirculatória, onde a sintomatologia e a 
complexidade dos cuidados diferem entre si, de acordo com os tipos de cardiopatias e 
suas repercussões hemodinâmicas. A realização da cirurgia em crianças com 
cardiopatias requer uma avaliação minuciosa de uma série de fatores demandando 
do enfermeiro uma constante atualização e perícia clínica, a fim de gerenciar os 
cuidados de enfermagem que contemplem integralmente o indivíduo. Para 
qualificação do cuidado faz-se necessário uma ferramenta que possibilite uma 
análise holística, considerando aspectos essenciais a serem abordados nos pacientes 
futuramente submetidos ao procedimento cirúrgico, assim temos a Sistematização de 
assistência de Enfermagem no perioperatório (SAEP). Este projeto tem por objetivo 
exaltar a importância da SAEP nas cirurgias cardíacas pediátricase adquirir por meio 
de intervenções a minimização de riscos e a resolubilidade de problemas freqüentes 
no perioperatório de pacientes pediátricos cardíacos. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória, descritiva e quantitativa, realizada na enfermaria pediátrica do 
hospital cardiológico PROCAPE, onde se avaliou a assistência prestada no pré, e pós-
operatório, visando a construção de um protocolo de cuidados que contemple a 
SAEP visto que na instituição ele encontra-se falho. Foi realizada inicialmente um 
histórico clínico e identificação de problemas no pré e pós operatórioe posteriormente 
identificado os principais diagnósticos de enfermagem (DE) fundamentados em 
características já presentes na criança ou em risco de serem desenvolvidas. Os 
principais DE  encontrados foram: Padrão respiratório ineficaz, Risco de queda, Risco 
de infecção, Perfusão Tissular periférica ineficaz, Débito cardíaco diminuído, Nutrição 
alterada e Conforto prejudicado. Como intervenções para os seguintes diagnósticos 
ressalta-se o monitoramento dos sinais vitais, oxigenoterapia sempre que necessário, 
observação dos fatores que predispõe a queda, fornecer alimento em horários 
fracionados e pequenas quantidades, auxiliar na deambulação assim como no 
autocuidado se necessário, higienização das mãos e uso das técnicas assépticas antes e 
depois de cada procedimento. Como resultados esperados objetiva-se obter nesse 
perioeratório uma reabilitação tranquila e livre de complicações. Para alcançar os 
padrões mais altos de excelência de cuidado faz-se necessária a educação 
permanente de toda a equipe, com objetivo de detectar precocemente os problemas 
que possam influenciar este processo, como também atuar em conjunto com a 
família através da educação em saúde. A SAEP é um importante instrumento para 
guiar as ações do enfermeiro, de forma que ofereça a garantia de uma assistência 
qualificada e livre de riscos. 
 
Palavras-Chave: Enfermagem; Cardiopatia Congênita; Intervenções 
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Nas interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhe são próximas e 
com o meio que as circunda, as crianças revelam seu esforço para compreender o 
mundo em que vivem, as relações contraditórias que presenciam e, por meio das 
brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão submetidas e seus anseios e 
desejos. (Referencial curricular nacional para a educação infantil, 1998). Com base 
nessas ideias, o presente trabalho pretende oportunizar aos alunos o contato com as 
mais diversas espécies de animais e plantas, levando-os a perceber que o ato de 
preservar a natureza é fundamental não só para a espécie humana, mas para a 
fauna e a flora. O principal objetivo foi desenvolver nos alunos a competência para 
produzir poemas, textos ou outros meios de formar o senso de preservação à 
natureza (mangue) e, também, a fauna e a flora; valorizar a leitura, o manguezal e 
seu ecossistema e os trabalhadores que dependem dele. A metodologia constitui-se 
de duas etapas: a primeira será com a visita ao manguezal onde os alunos poderão 
registrar o momento com fotos; a segunda será a exploração temática a partir de 
cartazes, poemas, músicas, interpretação textual e produção de textos (poema, 
acróstico, paródia...), desenhos, pintura e pesquisa na Internet. Para toda a 
exploração e culminância do projeto, os alunos poderão usar materiais como tintas, 
papéis, colas, cartolinas, som, CD e DVD, TV, lápis grafite e de cor, caneta, hidrocor, 
giz de cera, Internet, computador, TNT e objetos variados pertencentes à escola. As 
atividades propostas neste projeto oportunizam a produção e criatividade dos 
alunos, por isso a avaliação deve ser feita processualmente, partindo do interesse, da 
desenvoltura e da participação. Os alunos se comunicam através dos seus desenhos, 
dos gestos, da música, do afeto e dos significados que ela já traz do seu mundo fora 
da escola. Neste projeto, o aluno é estimulado a produzir e compreender. O professor 
registrará passo a passo os resultados obtidos durante as oficinas em sala de aula, nos 
relatos dos alunos e em qualquer outra expressão (artes visuais, musical, 
oralidade).Ao final da prática, constatar-se-á que as atividades desenvolvidas 
contribuirão para a construção e/ou reconstrução de conhecimentos científicos, bem 
como para o reconhecimentoda importância dapreservação como melhoria de 
qualidade de vida humana. 
 
Palavras-Chave: Ensino de Língua Portuguesa; Educação Ambiental; Manguezal. 
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Os adolescentes realizam muitas refeições fora de casa de alta densidade energética e 
baixo valor nutricional. Por este motivo é fundamental a oferta de refeições 
balanceadas e ações de educação nutricional a este público no ambiente escolar. 
Sabendo-se que a escola se constitui um espaço propício para fomentar os hábitos 
alimentares saudáveis e que a alimentação escolar deve ser de qualidade e em 
quantidade adequada, assim como a oferta mínima ou inexistente de alimentos 
processados e ultraprocessados. Este estudo teve como objetivo promover o consumo 
da merenda escolar a adolescentes, e tratar-se de uma ação em saúde realizada em 
uma escola pública de referência do ensino médio em Camaragibe. Foi utilizado um 
questionário para verificar a aceitação do cardápio, como também higiene e 
atendimento da equipe da cozinha, deixando espaço para críticas adicionais e 
sugestões. O questionário foi aplicado com 68 alunos (40%) que recebem a merenda 
escolar. Segundo o resultado da aplicação, 80% dos alunos referiram comer a 
merenda escolar diariamente e 62% dos alunos informaram que não levam nenhum 
outro tipo de lanche para a escola, se alimentando apenas do que é oferecido. Os 
alunos referiram não gostar muito da merenda porque o alimento é produzido com 
baixo teor de sal (NaCl). Quanto a higiene e atendimento da equipe da cozinha, os 
alunos gostavam do acolhimento das merendeiras e todas elas aplicavam as boas 
práticas de higiene no preparo das refeições.  Baseado nos resultados, que mostraram 
um alto grau de consumo da merenda, porém com críticas as preparações oferecidas, 
foi ministrada uma palestra explicativa sobre os alimentos selecionados para compor 
o cardápio, e os benefícios que os mesmos trazem consigo, quando ingeridos. Os 
alunos foram orientados sobre os riscos dos aditivos químicos nos industrializados, 
como lanches substitutos ou adicionais à merenda; também foi feito uma orientação 
sobre dar preferência aos alimentos oferecidos pela escola, pois esses, além de serem 
nutricionalmente saudáveis são disponibilizados gratuitamente pelo governo, que 
resulta em benefícios voltados à saúde e economia. 
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Os materiais em geral sofrem alterações, com o tempo, sob a ação do ambiente. O 
mesmo ocorre com os fármacos. Um problema comum e decorrente no dia a dia do 
profissional farmacêutico é a oxidação de drogas. Este processo pode originar graves 
consequências tanto para o estabelecimento como para quem ingere o 
medicamento. Este trabalho tem como objetivo explicar como ocorre a degradação 
forçada dos medicamentos susceptíveis a oxidação, bem como analisar e categorizar 
os fármacos que apresentem susceptibilidade a esse processo e facilitar o 
entendimento dos profissionais que manipulam medicamentos ou trabalham 
diretamente ligados a eles, através da análise bibliográfica em bases de dados. A 
oxidação se dá pela exposição de medicamentos ao ar (oxigênio), com o ganho de 
oxigênio ou perda de hidrogênio, sendo iniciada tanto pela luz, como pela 
temperatura e presença de metais. Essa reação caracteriza-se por uma série de 
reações simultâneas mediadas por radicais livres. Os compostos sujeitos a oxidação 
são os alcenos, aldeídos, esteroides e esteróis, antibióticos polienos, entre outros. Alguns 
fármacos conhecidos que são susceptíveis a esse processo oxidativos são a morfina, 
nitrato de miconazol e econazol, anfotericina B, entre outros. Todo processo oxidativo 
gera um produto de degradação. Esses produtos podem ser muito ou pouco tóxicos 
ao organismo, a alteração das estruturas de alguns medicamentos pode alterar a sua 
função, um exemplo é a morfina que quando ocorre à oxidação do grupo 6-OH, a 
cetona aumenta a atividade quando a dupla ligação não está presente, podendo 
fazer doses “terapêuticas” se tornarem altamente toxicas. Para evitar ou reduzir 
problemas com esse tipo de reação deve-se remover traços de metais, evitar luz, 
manter a temperatura, reduzir contato com o oxigênio e empregar excipientes 
antioxidantes à fórmula, método mais utilizado atualmente. 
 
Palavras-Chave: Degradação; Susceptibilidade e Oxidação. 
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A degradação que é causa pela ação da água é denominada hidrólise e é uma das 
condições mais comuns que influenciam na degradação de fármacos. Inúmeras 
formulações são instáveis nesse meio e, por isso, necessitam de intervenções que 
devem ser realizadas durante a formulação e armazenamento, preservando sua 
estabilidade e eficácia. Os métodos de avalição da estabilidade dos fármacos sobre 
condições de estresse são denominados testes de degradação forçada, cujo intuito é 
entender as características intrínsecas, comportamento deste frente a situações de 
estresse, assim como identificação dos produtos de degradação que poderão ser 
gerados. Analisar a degradação forçada de fármacos frente as condições de hidrólise 
referidas em periódicos nacionais e internacionais. Realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica a partir das bases de dados Scielo, Science Direct, e Google acadêmico 
utilizando-se os seguintes descritores: degradação forçada, hidrólise, e estabilidade de 
medicamentos. Foram selecionados 10 artigos publicados entre os anos de 2000 a 
2017, nos idiomas inglês e português. Testes de estabilidade produzem evidências 
sobre como a qualidade do produto é variável com o tempo, sendo possível 
determinar o prazo de validade e as formas corretas de armazenamento. A resolução 
brasileira que rege os estudos de estabilidade é a RE n°1/2005, a qual descreve que os 
produtos de degradação devem ser conhecidos e quantificados. Para a realização de 
estudos de degradação forçada em condições de hidrólise, deve ser considerado o pH 
do meio, pois as reações de hidrólise são habitualmente catalisadas em condições 
ácidas ou básicas. No caso de hidrólise ácida, utiliza-se ácido clorídrico, e para 
hidrólise básica utiliza-se o hidróxido de sódio. Frente a essas condições deve ser 
observado o comportamento dessa reação, caso haja uma ausência de degradação 
após 10 dias, o fármaco pode ser considerado estável, mas se for inferior a 10% as 
condições de estresse devem ser aumentadas. O objetivo desses testes não é degradar 
totalmente o produto, mas promover uma degradação pequena evitando-se 
produtos secundários. O estudo dos produtos de degradação por hidrólise tem sido 
uma das áreas que tem sobressaído na indústria farmacêutica, levando em 
consideração que grande parte das formulações tem água presente em sua 
composição. A segurança do medicamento é priorizada, porque se torna conhecido os 
produtos de degradação, e é modificado o acondicionamento do medicamento e/ou 
excipientes, para que a eficácia e a potência sejam adequadas ao especificado 
durante a fabricação.  
 
Palavras-chave: Degradação forçada, hidrólise, e estabilidade de medicamentos. 
 
 
 
 



 

 

 

80 
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A vulvovaginite é uma doença transmitida sexualmente que acomete o aparelho 
reprodutivo feminino. As vulvovaginites constituem-se em afecções que 
acompanham as mulheres sexualmente ativas, quanto os problemas ginecológicos.  É 
nesse contexto que as vulvovaginites vêm sendo foco para ações de ensino-
aprendizagem em que o aluno e o educador experienciam práticas significativas, que 
repercutem em uma atuação segura ao longo da formação. Dessa forma esse 
trabalho tem por objetivo abordar o uso de jogos educativos como estratégia de 
educação em saúde da mulher para o conhecimento das vulvovaginites em alunos 
de educação técnico científica. A pesquisa tem cunho exploratório de abordagem 
qualitativa, onde será avaliada a tecnologia educacional dentre os estudantes do 
curso técnico de enfermagem, através de umcurso interativo tendo como atividade 
fim o jogo “womenvs Vaginites”. O projeto foi dividido em cinco etapas: I - Revisão de 
literatura: onde foram coletadas pesquisa já realizada na área; II- Desenvolvimento 
dos objetos de aprendizagem: videoaula, fórum interativo e o jogo educativo; III - 
Desenvolvimento do jogo: uma forma interativa a respeito da vaginose bacteriana.; 
IV – Realização do experimento que vai ser realizado através de um curso interativo 
entre os estudantes para analise educacional pré e pós exposição; V - A análise dos 
dados coletados serão consideradas como categorias a priori os binômios sobre a 
interatividade: Participação-Intervenção, Bidirecionalidade-Hibridação e 
Potencialidade-Permutabilidade. Como forma de análise de dados, será analisado 
segundo conteúdo de Bardin, composta por três fases: 1- Pré análise - a qual é o 
momento para a organização do material; 2- Exploração do material e o 
tratamento dos resultados - onde serão produzidas a codificação, a classificação e a 
categorização do material; e 3- Inferência e interpretação - momento mais relevante 
onde realizará as reflexões e interpretações dos dados à luz da literatura e inferência 
do pesquisador. Será realizado um encontro educativo do qual possibilitará a 
inserção do projeto de ensino, pesquisa e extensão intitulado: “Vaginoses: Educação e 
prevenção” promovido pelo departamento de Enfermagem da Faculdade São 
Miguel que será avaliado a inserção do jogo “womanvs Vaginites” que está em fase 
de desenvolvimento e de testagem para verificar a importância do processo 
educativo constituído por momentos dialógicos vinculados consequentes reflexões 
sobre a sua condição de ser vulnerável a infecções no trato feminino. Espera-se que a 
aplicação do jogo educativo como estratégia educacional em saúde favoreça o 
consórcio entre informação, debate, reflexão, influência recíproca e participação 
grupal. 

Palavras– Chave: Vaginoses, Tecnologia, Educação e Saúde. 
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Com o aumento da quantidade de portadores de diabetes tipo 2, ocasionado 
mediante mudanças na rotina que leva à má alimentação, bem como a crescente 
dúvida em relação ao consumo dos alimentos nessa patologia, foi planejado a 
elaboração de um jogo virtual que auxilie os portadores dessa patologia, à melhorar 
sua qualidade de vida a partir de mudanças nos hábitos alimentares. Esse projeto é 
destinado não somente aos portadores de diabetes tipo 2, como também aos 
estudantes da área da saúde em que se deseja conhecer mais sobre o assunto. O jogo 
virtual irá auxiliar os portadores de diabetes tipo 2 a melhorar sua qualidade de 
vida, bem como prevenir a evolução dessa patologia para a diabetes tipo 1. O jogo 
virtual contará com um personagem principal, uma mulher adulta, portadora de 
diabetes tipo 2, com EER de 2000kcal. A tela do jogo contará com cenas cotidianas 
numa casa. O jogador irá realizar tarefas como: a escolha dos alimentos das 6 
refeições que serão ofertadas durante o dia, bem como as atividades que serão 
realizadas pelo personagem. O jogo virtual ainda está em processo de criação. 
Porém, espera-se mudanças positivas em relação aos hábitos alimentares dos 
jogadores, e como consequência, a melhoria na qualidade de vida dos mesmos. É 
necessário alertar as pessoas em relação aos problemas de saúde ocasionado pelo 
estilo de vida inadequado, que incluem a má alimentação e a falta de exercícios 
físicos. Vale salientar que, com a diminuição de tempo disponível em casa, é 
necessário facilitar a preparação e o consumo dos alimentos, de forma que não 
ocasione perdas de nutrientes dos mesmos. Contudo, esse projeto será de suma 
importância para o auxílio de uma boa manutenção da saúde com relevância na 
alimentação. Assim, os impactos positivos serão visualizados na melhora da 
qualidade de vida dos jogadores. 
 
Palavras-Chave: Jogo virtual; diabetes tipo 2; alimentação. 
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CRÔNICA: REVISÃO DE LITERATURA 
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A insuficiência renal crônica consiste na perda progressiva e irreversível da função dos 
rins. É bastante comum que os indivíduos acomentidos por essa condição apresentem, 
além de manifestações sistêmicas, manifestações orais. Sendo assim, o objetivo deste 
trabalho é apresentar as manifestações orais mais frequentes em pacientes com 
insuficiência renal crônica. Foi realizada uma revisão de literatura, através das bases 
de dados PUBMED, BBO, LILACS e MEDLINE. As estratégias de busca utilizadas 
foram as combinações dos descritores: chronic renal insufficiency e mouth 
manifestations; chronic renal insufficiency and mouth disease; insuficiência renal 
crônica e manifestações bucais; insuficiência renal crônica e doenças da boca. Foram 
selecionados estudos em português, inglês e espanhol, publicados entre os anos de 2011 
a 2017. Dentre as alterações bucais mais encontradas estão: xerostomia, estomatite 
urêmica, cárie dentária, ardência bucal, doenças periodontais, hipossalivação, palidez 
da mucosa, infecções por Candida albicans, alterações do paladar e halitose. O 
cirurgião-dentista deve conhecer as alterações orais que podem acometer esses 
indivíduos para que possa traçar estratégias de promoção da saúde e prevenção de 
agravos, minimizando, assim, o sofrimento das pessoas acometidas pela insuficiência 
renal crônica. 
 
Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica; Manifestações bucais; Doenças da 
Boca. 
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MASSAS DE BISCOITOS OBTIDAS ATRAVÉS DE PARTES POUCO 
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O desperdício de alimentos causa grande impacto na sustentabilidade dos sistemas 
alimentares, estudos realizados contabilizam que 6% dessas perdas se dão na 
América Latina e no Caribe. Ressaltando a importância de reduzir o desperdício 
fazendo a utilização de partes não convencionais de alimentos. O conhecimento da 
composição dos frutos, das características físicas e químicas e a quantificação de 
compostos bioativos são importantes para agregar qualidade e valor aos produtos 
obtidos a partir dessas matérias-primas. Contudo o projeto objetiva a utilização de 
partes pouco aproveitadas de frutas e hortaliças para a produção de biscoitos. 
Avaliando suas características organolépticas, características físico-químicas e 
aceitabilidade final. Para a formulação dos cookies, deve ser feita a seleção das 
partes a serem utilizadas das frutas e hortaliças, posteriormente realizando a 
higienização das mesmas, colocando-as em solução de hipoclorito de sódio a 200ppm 
por 15 minutos e lavando-as novamente em água corrente. Na produção dos 
biscoitos, o ideal é a elaboração da farinha dos alimentos para obtenção de 
características organolépticas mais aceitáveis, sendo feita através da trituração dos 
mesmos e em seguida a desidratação para reduzir a atividade de água, assegurando 
assim a conservação do produto final que será a mistura da farinha produzida com 
os demais ingredientes. Estudos preliminares demonstraram a inviabilidade de se 
utilizar níveis da farinha acima de 15%, por produzirem cookies com características 
sensoriais pouco aceitáveis. As análises físico-químicas que serão observadas 
compreendem o teor de umidade, proteína bruta, teor de lipídeos, determinação de 
cinzas, pH e atividade de água. Já na avaliação sensorial deve ser determinada a 
aceitabilidade do alimento, a partir das propriedades organolépticas, avaliando a 
qualidade do alimento. Os atributos sensoriais que devem ser levados em 
consideração são aparência, odor, gosto, textura e som (relacionado a textura). Os 
resultados obtidos por estudos observados mostraram que os cookies possuem baixo 
conteúdo de proteína e carboidratos disponíveis, quando comparados com hortaliças 
e frutos desidratados. Em comparação com biscoitos industrializados, os cookies 
elaborados possuem menor valor energético, e a quantidade de fibras é semelhante.  
A conclusão obtida em trabalhos direcionados ao tema indica que as farinhas 
produzidas são matérias-primas de baixo custo sendo uma alternativa a mais para 
utilização em produtos hipocalóricos ricos em fibras, com a possibilidade de adição 
das mesmas podendo substituir a quantidade total de farinha de trigo mantendo as 
qualidades sensoriais do produto. 

Palavras-Chave: Biscoitos; Frutas; Hortaliças. 
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As carências nutricionais da população estão relacionadas com a ingestão pobre em 
nutrientes e hábitos alimentares inadequados, que podem propiciar diversas 
manifestações patológicas. O consumo de alimentos fontes de vitaminas e minerais 
como frutas e vegetais contribui para uma baixa incidência de doenças causadas 
pelo estresse oxidativo no organismo, como doença coronariana, pressão alta, câncer, 
aterosclerose. Toneladas de alimentos são desperdiçadas anualmente gerando 
impactos ambientais, sociais e econômicos que podem ser minimizados através do 
comportamento e informações educativas para população de como reduzir o 
desperdício de alimentos e obter benefícios para saúde. O aproveitamento de partes 
normalmente desprezadas de alimentos é uma alternativa para diminuir esse 
descarte de produtos e promover a criação de subprodutos ricos em nutrientes. O 
objetivo desse trabalho é desenvolver três tipos de biscoitos diferentes do tipo cookie 
obtidos através de partes eliminadas do consumo de frutas e hortaliças. O primeiro 
terá em sua composição talos de couve e cascas de batata inglesa, o segundo cascas 
de maçã e de abacaxi e o terceiro contendo todos os quatro ingredientes, em todos 
eles serão adicionados elementos para melhoria das propriedades organolépticas. 
Para avaliação desse novo produto será feita análise físico-químicas e avaliação 
sensorial. Na análise físico-química será avaliada a proteína bruta, teor de umidade, 
teor de lipídeos, determinação de cinzas e pH . Quanto a avaliação sensorial será 
realizada com 50 provadores não-treinados, sendo crianças de 5 a 12 anos de uma 
escola municipal do Recife-PE, para determinar a aceitabilidade do alimento de 
acordo com suas propriedades sensoriais, o material utilizado serão provas dos 
biscoitos produzidos e uma ficha para teste de aceitação com escala hedônica facial. 
Em um artigo sobre a elaboração de produtos provenientes de resíduos alimentares 
foi notável observar que 31,7% dos resíduos representados pela casca do abacaxi são 
grandes fontes de fibras solúveis e insolúveis. As partes eliminadas da batata inglesa 
possuem quantidades significativas de magnésio e cálcio. Em outro estudo realizado 
com cascas de frutas e hortaliças para produção de farinha pode-se perceber menor 
teor calórico e fontes de 28,27% do ácido oleico. Levando em consideração o 
desperdício de alimentos e o aproveitamento de cascas de frutas e vegetais, essas 
partes descartadas apresentam alto valor nutritivo, espera-se ter um produto com 
característica próxima ao produto original, facilitando a sua aceitação. Logo será 
possível melhorar a veiculação de nutrientes com produtos desperdiçados ou de baixo 
custo a uma população considerada vulnerável. 
 
Palavras-Chave: Aproveitamento; Alimentos; Nutrientes. 
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Em 1960 Klaus Patau descobriu uma anomalia através de observações a um neonato 
que possuía más formações múltiplas. Essa patologia conhecida como Trissomia do 
cromossomo 13 ou Síndrome de Patau (SP) é uma doença congênita rara, o fenótipo 
inclui alterações no sistema nervoso central (SNC), problema cardíaco, lábios 
leporinos, sindactilia entre outros. O portador dessa doença nessas condições na 
maioria das vezes não sobrevive à primeira semana de vida. Conhecer, caracterizar e 
analisar os procedimentos usados e suas principais técnicas é o marco, através deles é 
possível o real diagnóstico laboratorial da patologia. O presente trabalho trata-se de 
um levantamento atualizado dos métodos de diagnósticos utilizados para 
identificação da SP. Foram pesquisados artigos científicos baseados nos dados do 
Google acadêmico, Pubmed e Scielo, idioma português e inglês entre os anos de 2009 
a 2017. Também foram realizadas pesquisas em sites de laboratórios como: Gene, 
Fetalmed e Genia Brasil, além de dados de entrevista virtual a algumas mães cujo 
seus filhos eram portadores da Síndrome. O estudo foi obtido de oito artigos e sites de 
laboratórios, sendo possível observar que no momento há três métodos utilizados 
para diagnóstico da doença. Em ordem de utilização são eles: a aminiocentese 
(método invasivo) que é realizada através de uma agulha que perfura a bolsa e 
extrai uma amostra do líquido amniótico, Vilo Corial (Método invasivo), que nesse 
método são extraídos fragmentos da placenta e o teste não invasivo (NIPT) 
“Panorama TM” que usa como material sangue materno. Há diagnóstico para 
doença, porém não há cura viável, mas algumas intervenções cirúrgicas podem ser 
feitas para diminuir o risco de morte e conseguir melhoria em alguns sintomas. A 
doença é genética, autossômica, pode estar associada à idade avançada da mãe 
devido a não disjunção dos cromossomos em óvulos, durante o processo de anáfase1 
da meiose originando gametas com 24 cromátides resultando em um embrião com 
trissomia 13. É evidente, portanto que a doença tem origem no óvulo e não se pode 
prever, o prognóstico é grave, a ciência ainda não encontrou cura para SP, apenas 
intervenções cirúrgicas e tratamentos para amenizar os sintomas, entretanto um 
diagnóstico com precisão que é feito no início da gestação pode tranquilizar ou 
preparar os pais antes do nascimento. Sendo assim, ao nascer o bebê terá um 
ambiente mais confortável para lutar contra a morte. 

   
Palavras-Chave: Síndrome de Patau; Diagnóstico; Biomédico. 
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A alimentação adequada aliada com a prática de exercício físico é de suma 
importância na obtenção da hipertrofia muscular. Atualmente vem se tornando 
frequente a procura pela atividade física, pelo fato da mesma propiciar efeitos 
benéficos a saúde. Todavia, é de grande relevância aliar uma alimentação 
adequada em macro e micronutrientes, visando assim, bons resultados e evitando 
possíveis complicações, como fadiga muscular, deficiências nutricionais e hipoglicemia. 
A alimentação pós treino objetiva restabelecer as reservas hepáticas e musculares de 
glicose e otimizar a recuperação muscular, que são adquiridas através da ingestão de 
proteínas de alto valor biológico e carboidratos simples, logo após o treino. Foi 
orientar sobre a importância da alimentação adequada no pós treino, exemplificar 
receitas saudáveis e práticas para o pós treino, bem como responder dúvidas 
frequentes sobre o que comer após o exercício físico. O estudo foi realizado através da 
realização de uma ação social na academia saúde e movimento no bairro de Caetés 
1 na cidade de Abreu e Lima, com demonstrações de preparações com ingredientes 
que ajudam a potencializar o treino, sendo explicado a importância da alimentação 
adequada após o exercício físico, mostrando receitas práticas e saborosas para o pós 
treino, enfatizando a importância de procurar um nutricionista, para que possa ser 
orientado de forma individualizada. Através dessa ação foi concluído que ainda há 
uma grande quantidade de pessoas que praticam atividade física sem saber como é 
grande a influência da alimentação sobre a mesma, não sabem as opções de 
alimentos que ajudam a melhorar sua performance e atingir seus objetivos. 
Observou-se que poucos praticantes de atividade física tem conhecimento sobre a 
alimentação adequada e individualizada que cada um deveria ter. 
 
Palavras-Chave: Nutrição; conhecimento; pós treino. 
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O PAPEL DA ENFERMAFEM NO CUIDADO À CRIANÇA COM CARDIOPATIA 

CONGÊNITA 
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J. V. M.4, MORAIS, R. J. DA A.5 e COUTINHO, V. M.6 

 
1Alunas do Curso Bacharel em Enfermagem da Faculdade São Miguel  – Recife/PE, 

Brasil; 2 Docente da Faculdade São Miguel – Recife/PE. 
 
As cardiopatias congênitas são anormalidades que surgem no período embrionário 
comumente associado a fatores genéticos e ambientais. Essas patologias geralmente 
podem ser corrigidas através de cirurgias, promovendo uma melhor qualidade de 
vida para criança. Com a complexidade que envolve esse procedimento, a equipe de 
enfermagem tem o propósito de garantir cuidados específicos no perioperatório para 
que haja o restabelecimento e a recuperação da saúde da criança.  O objetivo desse 
estudo é apresentar o papel da enfermagem no cuidado ao paciente com 
cardiopatia congênita. Trata-se de uma revisão integrativa realizada através de 
artigos científicos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)- BDENF, LILACS e 
SCIELO, por meio dos descritores “Cardiopatias Congênitas” e “Enfermagem”. Foram 
encontrados 611 artigos, dos quais foram selecionados 12, considerando os critérios: 
texto completo disponível, no formato de artigo original; publicados entre 2011 e 2017; 
disponíveis na língua portuguesa e dentro da temática sugerida na pesquisa. Os 
mesmos foram lidos e categorizados de acordo com ano de publicação, tipo de 
estudo e temática. Dos artigos selecionados, 8,33% foram publicados em 2011, 50% em 
2012, 25% em 2014 e 16,66% em 2015. Quanto ao tipo de estudo 50% eram 
transversais, observacional de abordagem quantitativa, 25% qualitativo, 16,66 
descritivo de abordagem quantitativa e 8,33% eram do tipo coortes 8,33% dos artigos 
selecionados abordavam a vivência dos pais quanto ao diagnóstico e tratamento das 
cardiopatias congênitas, e suas consequências emocionais e cotidianas. 8,33% 
traçaram o perfil sócio demográfico das crianças submetidas a correção cirúrgicas. 
25% trataram sobre o perfil nutricional das crianças cardiopatas congênitas, suas 
alterações no desenvolvimento e história familiar. 16,66% abordaram o papel do 
enfermeiro na assistência pós-operatório de cirurgias cardíacas pediátricas e os termos 
técnicos utilizados entre a equipe. 16,66% observaram a prevalência de cardiopatias 
congênitas em pacientes com trissomias, sendo a mais prevalente a síndrome de 
Down. Outros 25% abordaram o diagnóstico de enfermagem em crianças com 
cardiopatias congênitas, o planejamento do cuidado e sua implantação precoce para 
garantir a estabilidade hemodinâmica. A equipe de enfermagem promove o 
cuidado e a assistência transversal e humanitário para recuperação da saúde da 
criança e sua ressocialização. Observa-se a quantidade insuficiente de publicações 
relacionadas a assistência de enfermagem a esse binômio mãe-criança. A educação 
em saúde para os genitores e as crianças com cardiopatias congênitas são estratégias 
para ajudar a compreender o estado saúde-doença, assim atendendo a 
singularidade de cada família. 
 
Palavras-Chave: Cardiopatia Congênita; Enfermagem; Cuidados de Enfermagem. 
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    O PAPEL DA RESILIÊNCIA NA EDUCAÇÃO: 
COM EFEITOS E RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
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Recife/PE. 
 
Atualmente estamos vivendo em uma rotina de muitas tarefas, que necessitam de 
organização e princípios que sendo bem trabalhados causam impactos na vida das 
pessoas, refletindo diretamente na aprendizagem, considerando os jovens que não 
possuem esta vivencia na área acadêmica e que presenciam nas primeiras aulas um 
choque de realidade para atender as exigências do aprendizado, eles precisam se 
adequar a essas situações sendo necessário um bom desenvolvimento para atender as 
expectativas. Ao analisar na educação, um ponto principal para ser usado é a 
resiliência um termo importantíssimo que recentemente ganhou espaço aprofundado 
dos estudos da física e da psicologia sendo fundamental para equilibrar e superar as 
dificuldades que eventualmente são vivenciadas na educação, como os exercícios de 
estudo, as rotinas das provas, o desempenho das notas, na perspectiva dos resultados, 
e logo depois na conclusão do curso. Então é essencial trabalhar a resiliência de cada 
jovem e de cada docente, pois ele tem resultados diretamente com a aprendizagem 
intensificando os efeitos trazidos pela educação. Portanto este artigo científico tem 
como objetivo abordar os conhecimentos do termo “resilience” para repassar ao leitor 
os métodos, e diversos conceitos para compreensão e assim aplicar dos exemplos 
mencionados, sabendo lidar com situações para a prática de melhorias nas ações, 
trazendo bons resultados na vida das pessoas. Sendo a pesquisa explicativa e 
qualitativa para complementação dos assuntos pesquisados, foram feitos 
questionários para os estudantes acadêmicos de diversas áreas do conhecimento, 
como alunos dos cursos de tecnologia em recursos humanos, logística, tecnologia da 
informação e acadêmicos de letras entre outros. Diante dos fatos concluiu-se que, a 
resiliência tem bons impactos na educação com um principio de atingir os objetivos 
sem interferir nas situações de dificuldade e sem sofrer nenhum dano, assim utilizando 
dos métodos aprendidos é utilizado no dia a dia pelas pessoas que essencialmente 
causam uma forte resiliência com ações de motivação e segurança na vida dos jovens 
que já sabem equilibrar e superar as situações de dificuldade transformando em 
oportunidades e estratégicas para um futuro promissor. 
 

Palavras-chave: Resiliência; Educação; Aprendizagem. 
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O PAPEL DO ENFERMEIRO NO PROCESSO DE VIVÊNCIA DA MÃE DE UMA 
CRIANÇA COM CARDIOPATIA CONGÊNITA 
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Reconhecendo a importância da mãe na adaptação e desenvolvimento de crianças 
cardiopatas e o nível de enfretamento desta situação, é fundamental a 
implementação de intervenções que levem estes aspectos em consideração, com o 
objetivo de identificar, planejar e implementarações eficazes e adequadas a cada 
situação em particular. No caso da doença cardíaca congênita, espera-se que os 
profissionais da saúde sejam instrumentalizados a atuar de forma interdisciplinar e 
integral não apenas no tratamento e controle da doença em si, mas também nas 
relações familiares e na promoção do desenvolvimento da criança. Caracterizar o 
quanto as mães de crianças portadoras de cardiopatia congênita estão informadas 
acerca desta condição de saúde; Identificar os comportamentos e dificuldades 
maternas durante a vivência com a criança com cardiopatia congênita; Orientar as 
mães a respeito dos cuidados específicos a criança cardiopata que se submete a 
cirurgia cardíaca. Trata-se de uma pesquisa-ação, que intrinsicamente é de 
abordagem qualitativa, fruto do projeto de extensão da faculdade São Miguel. Serão 
realizadas intervenções educativas junto as mães das crianças cardiopatas, que se 
encontram internadas no setor de pediatria do hospital PROCAPE, em conjunto com 
os profissionais de enfermagem do referido setor. Por meio dos grupos operativos, 
serão realizadas reflexões com o intuito de discutir a vivência desta mãe, como 
também suas dificuldades, receios, dúvidas e assim promover mudanças de atitudes e 
de comportamentos destas, além de instigar os profissionais de enfermagem que 
lidam diariamente com o binômio mãe-criança cardiopata a assumirem seu real 
papel e ter essa visão integral e holística. A partir desse projeto espera-se 
proporcionar um melhor acolhimento, levar conhecimento e esclarecer dúvidas das 
mães com filhos cardiopatas que serão ou não submetidos à cirurgia, buscando 
reduzir a ansiedade e o medo dessas mães, gerado muitas vezes pela falta de 
conhecimento acerca do processo saúde-doença do seu filho, o que traz muitas 
incertezas quanto ao procedimento cirúrgico. Além desse espaço criado durante a 
própria hospitalização da criança, empoderando a mãe nesta situação, a elaboração 
do guia com o plano de cuidados aumentara a confiança da mesma para cuidar de 
seu filho após a alta. 
 
Palavras-Chave: Cardiopatia; Cuidados de Enfermagem; Mães. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

90 

O PROCESSO DE DESIGN PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM GAME DE 
APRENDIZADO DA ANATOMIA HUMANA BASEADO EM REALIDADE 

VIRTUAL 
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O estudo de anatomia humana para os cursos de saúde tende a ser mais prazeroso e 
interessante quando é combinado com os critérios de gamificação, juntamente com o 
uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para engajar os alunos, além de tornar a 
experiência mais divertida. Tomar a atenção dos alunos de um jeito diferente pode 
ser uma forma inovadora de aprendizado, fazendo com que eles tenham um foco 
nos estudos com práticas interativas. O objetivo desse projeto é o design e 
desenvolvimento de uma plataforma de realidade virtual com vários minigames 
para o processo ensino-aprendizagem dos alunos de saúde na anatomia humana. 
Para a escolha dos tipos de minigames que iriam ser abordados, foi utilizado o 
método de design centrado no usuário em várias etapas: Análise bibliográfica, 
levantamento dos competidores, entrevista com usuários para definir os requisitos 
necessário para criação do game, análise de contexto, personas e cenários com 
especialistas para geração de protótipos interativos utilizando a técnica de 
prototipagem de baixa e alta fidelidade assim como diagramação UML e casos de 
uso na implementação do game. Como resultado, foi desenvolvido o primeiro 
minigame que teve como desafio a criação de um cenário que fosse parecido com 
alguma atividade relativa ao corpo humano. O tema abordado foi o sistema urinário 
cujoobjetivo era selecionar as substâncias boas e colocar elas em seu devido lugar 
enquanto elas percorriam por uma esteira, enquanto as substâncias consideradas 
ruins apenas deixar elas seguir sem que elas fiquem na esteira errada, sabendo que as 
boas iriam para a corrente sanguínea e as ruins para a bexiga. O jogo foi criado 
utilizando o Unity (é um motor de jogo 3D proprietário) para a programação foi 
utilizado a linguagem de programação C#. Após os rascunhos e a modelagem da 
esteira, o início da criação ficou um pouco complexa, como representar de uma 
forma que desse para entender o funcionamento do sistema urinário. Para uma 
melhor interação e imersão, decidimos a utilização da tecnologia VR com o controle 
de movimentação para facilitar o aprendizado dos alunos. Utilizando a tecnologia 
dos games no ensino qualquer complexidade se torna apenas mais um desafio a ser 
conquistado. O projeto permitiu fazer uma possível solução para sanar a dificuldade 
de aprendizado em sala de aula utilizando novas tecnologias em formato 
gamificado, imersivo e interativo. A plataforma fez com que os estudantes 
experienciassem novas tecnologias como Realidade Virtual, para aumentar a imersão 
nos conteúdos do ensino de saúde, trazendo-os para dentro dos sistemas e seus 
subsistemas do corpo humano, fazendo com que eles se sintam parte do sistema, 
sendo o componente principal que coordena o funcionamento dos sistemas, 
aprendendo todos os componentes que fazem parte e como eles funcionam. 
 
Palavras Chaves: Gameficação; Realidade virtual; Interação. 
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O REFLEXO DAS CORES NO DESIGN DE INTERFACE DO JOGO DE 
REALIDADE VIRTUAL DE ANATOMIA DIGITAL 

 
ALBUQUERQUE, P. N.1, VITOR, D.², SILVA, A. R.³, MOURA, M.4 

e FILHO, A. S. C. 5 

 
1Aluno do Curso de Jogos Digitais da Faculdade São Miguel – Recife/PE, Brasil; 2 

Docente da Faculdade São Miguel – Recife/PE. 
 
As artes foram criadas pensando em trazer harmonia, e que fosse refletida de forma 
positiva e igualitária entre todos os usuários, Trazendo bem-estar e conforto. No 
Logótipo do Oriente Games foram utilizadas duas cores de impacto. São duas cores 
com temperaturas diferentes, o azul que é uma cor fria e o rosa uma cor quente, essa 
ideia possibilita aos usuários várias formas de se identificar com a mensagem que foi 
passada através do conjunto das cores, a análise fica ao critério do próprio usuário. O 
principal objetivo é trazer uma identidade visual que facilite o processo de 
aprendizagem dos estudantes da área de saúde. Sobre a arte do cérebro que 
simboliza a representação da plataforma “anatomia digital”, foi nela utilizada a 
técnica triangle pattern, que permite fundir vários triângulos para que se formasse 
uma só imagem com variações da mesma cor dentro do contexto da silhueta do 
cérebro. O software utilizado para a criação dessas figuras foi o illustrator cc da 
Adobe. As artes em 3D foram desenvolvidas através do Blender3D, as substâncias do 
mine game e a sala receberam imagens criativas pensando na estrutura física do 
jogo. A paleta de cores resulta em uma combinação de resultados harmoniosos que 
se difundem de diferentes formas. Uma imensa combinação de resultados variados 
entre as vastas derivações de suas próprias cores, a simbologia das substâncias 
utilizadas no minigame muda suas cores para que os usuários associem os elementos 
de forma prática, visto que não existe um padrão de cores referente às substâncias 
utilizadas, por isso surgiu a idéia de criar cores complementares ou cores derivadas 
que proporcionasse um contraste entre a letra e o fundo da imagem. As substâncias 
utilizadas foram: uréia, sulfato, sódio, potássio entre outras. E as cores 
correspondentes, por exemplo da glicose foram: o azul e o laranja, essas cores 
complementares são aquelas que, dentro do círculo cromático, estão posicionadas nas 
extremidades opostas. Quando surge uma comparação, apresentam maior contraste 
entre as mesmas. As cores tem como significado expressar particularmente a 
identidade de cada substâncias e conseqüentemente através do reflexo das cores 
distinguir suas funções. A partir da identificação das cores fica mais fácil de assimilar e 
captar a interação entre o usuário e o jogo, trazendo assim facilidades na hora do 
estudo. 
 
Palavras - Chave: Cores; Substâncias; Usuários. 
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O USO DA NANOENCAPSULAÇÃO EM COMPOSTOS BIOATIVOS: UMA 
REVISÃO DE LITERATURA. 

 
FORTUNATO, W. S. L. ¹, SIQUEIRA, J. C.2 e FILHO, A. S. C.3 

 
1Aluna do Curso de Nutrição da Faculdade São Miguel  – Recife/PE, Brasil; ² 

Faculdade São Miguel – Recife/PE,Brasil;3Docente da Faculdade São Miguel – 
Recife/PE, Brasil. 

 
Por meio da ingestão de alimentos podemos proteger o nosso organismo contra 
várias doenças crônicas tais como a obesidade, diabetes mellitus, hepatopatias, 
cânceres e dislipidemias. Com isso, a atenção de pesquisadores e da indústria de 
alimentos é atraída para desenvolver alimentos ricos em compostos biologicamente 
ativos para a promoção da saúde. A nanoencapsulação é uma tecnologia promissora 
para encapsular compostos bioativos promovendo assim uma eficiente absorção, 
proteção e controle da liberação dos compostos. Identificar na literatura quais são os 
experimentos da nanoencapsulação dos compostos bioativos, bem como seus 
benefícios e malefícios para o organismo humano. Foi realizada uma revisão de 
literatura por meio de buscas dos estudos publicados nas bases: Google acadêmico e 
Scielo, utilizando os descritores: Nanotecnologia, Nanoencapsulação e Bioativos, 
publicados nos últimos 5 anos, na língua português. Após a leitura crítica do título, 
resumo e artigos dos 49 trabalhos encontrados, foram selecionados 7 artigos 
científicos. Os critérios de inclusão foram: Artigos em português contendo metodologia 
e resultados estruturados. Os critérios de exclusão foram: Artigos em outras línguas 
que não em português, e não ter a metodologia descrita. Através da avaliação dos 
estudos, observou-se que os compostos bioativos apresentam maior estabilidade à 
diferentes condições expostas na forma nanoencapsulada que na forma livre e que a 
nanoencapsulação pode ser uma ótima alternativa para a aplicação desses 
compostos nos alimentos, além de proporcionar alto potencial na utilização de 
enriquecimento nutricional. Mas, os estudos enfatizam que são necessárias mais 
pesquisas sobre a técnica, visto que os parâmetros avaliados são em pesquisas in vitro 
o que não demonstra o comportamento dos compostos nanoencapsulados in vivo. Os 
estudos demonstram o crescimento da nanotecnologia na área de alimentos, 
especificamente na parte de nanoencapsulação para o desenvolvimento de novos 
métodos de diagnóstico e terapia para diversas doenças. Contudo, os estudos 
enfatizam que são necessárias muitas pesquisas, principalmente in vivo. Ainda assim, 
a nanoencapsulação demonstra ser uma ótima alternativa para a aplicação de 
compostos biologicamente ativos em alimentos. 
 
Palavra – Chave: Mellitus; Nanoencapsulada e acadêmico.  
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ORIGEM E UTILIZAÇÃO DO FRUTO ACHACHAIRU (Garcina humilis) 
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O Achachairu (Garcinia sp), da família Clusiaceae, planta oriunda de Santa Cruz na 
Bolívia, é um fruto de sabor excelente, com polpa branca comestível de sabor 
agridoce, casca amarela alaranjada (maduro) e com duas sementes, pesando 
geralmente 30 gramas. O achachairu é um fruto não-climatérico e de safra curta. Na 
Bolívia, a safra acontece entre novembro e fevereiro, enquanto no Brasil a safra 
acontece entre fevereiro e abril. O Achachairuzeiro prefere o clima tropical e 
subtropical e adapta-se à outras condições climáticas, porém seu cultivo é realizado 
em todas as regiões brasileiras, no entanto é pouco conhecido e confundido com 
outras espécies de frutas. A qualidade do fruto depende do cultivo e do tempo de 
colheita e consumo. Apesar da sua importância comercial na área de cultura ainda é 
incipiente o acervo de inforrmações e conhecimento acerca da fruta. O presente 
trabalho objetivou buscar a origem e o histórico do fruto, sua utilização e benefícios. 
O método utlizado para desenvolvimento desde trabalho consistiram em uma 
revisão de literatura, por meio da pesquisa exploratória. Consultando para tanto, 
artigos científicos e revista online, obtidos nas bases de dados Periódicos Capes, Scielo 
e Sci-Hub. Foram selecionados materiais dos últimos dez anos nos idiomas inglês, 
espanhol e português. Verificou-se que o fruto do achachairu apresenta polpa não 
aderente a casca, base estreita, possui relevantes valores nutricionais que trazem 
benefícios a saúde humana em razão da abundância em água, carboidratos e fibras, 
não sendo uma boa fonte de lipídios e proteínas, também possui ação antioxidante 
que se dar por conta das altas concentrações de compostos fenólicos e vitamina C, 
quanto a sua utilização a polpa pode ser misturadas em preparações culinárias com 
outras frutas ou em saladas, já as cascas e sementes são usadas para elaboração de 
bebida refrescante. Diante dos resultados ficou evidenciado que apesar de trazer 
benefícios, ainda existe necessidade de mais pesquisas a cerca do fruto, para que haja 
um entendimento mais científico em relação a forma de utilização, consumo, e 
valores nutricionais. 
 
         
Palavras-Chave: Achachairu; Benefícios; Utilização. 
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As infecções em serviços de saúde (ISS) ocasionam grandes problemas á saúde 
pública, causando o aumento dos casos de mortalidade e morbidade, além do 
aumento do custo a unidade de internação e impacto psicologico no paciente e na 
sua família. Essas infecções estão quase sempre relacionadas à assistência à saúde 
prestada, onde ocorre a transmissão cruzada de microrganismos, estes disseminados 
pelos profissionais e também pelos estagiários da área de saúde, especificamente 
discentes de enfermagem, pois eles estão rotineiramente em contato com inúmeros 
pacientes de diferentes patologias e usam por necessidade materiais individuais para 
promover a assistencia como, estetoscópio, cadernos, canetas, celulares, óculos, 
canecas, entre outros materiais. Portanto, este projeto tem o objetivo de analisar se os 
materiais portados por estudantes do curso de enfermagem são um possível vetor de 
disseminação de microrganismos no âmbito hospitalar. O presente estudo foi dividido 
em três partes, sendo realizado na primeira etapa a coleta de dados dos materiais de 
estagiodos acadêmicos de enfermagem por meio de swab estéril mais o tubo de 
cultura, a segunda etapa foi à incubação das amostras onde as mesmas foram 
transferidas para placas de Petri esterilizadas com meios ágar sabourad e a terceira 
etapa ocorreu à análise e identificação das colônias.Diante da contagem bacteriana 
destes materiais de estudo, foi possível encontrar uma alta concentração de 
Escherichia Coli, que é uma bacteria encontrada normalmente no trato intestinal do 
ser humano, estas podem não ser um perigo para pessoas que tem uma imunidade 
estável, mas podem causar infecção urinaria, intestinal, diarreia, e outros males em 
pessoas que encontam-se como sistema inumologico deprimido, que é o caso da 
maioria que está hospitalizada. Sendo assim possível concluir até o presente 
momento, que os materiais de estagio dos discentes de enfermagem são considerados 
vetores de disseminação de microrganismo, especialmente Escherichia Coli,no 
ambiente hospitalar. 
 
Palavras-Chave: Enfermagem; microrganismos; infecção hospitalar. 
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O suicídio é um problema crescente na saúde pública.  Os maiores índices apontam 
para faixa etária entre 15 e 29 anos e inclusive idosos. A qualificação permanente das 
equipes de saúde é uma das diretrizes do Ministério da Saúde, tendo em vista que a 
detecção precoce e tratamento das doenças mentais que se associam ao suicídio são 
importantes para a sua prevenção. O acompanhamento de enfermagem a esses 
pacientes é de fundamental importância para atender as demandas clínicas e 
psíquicas. Analisar na literatura publicações relacionadas ao papel do enfermeiro na 
prestação do cuidado ao paciente de risco ao suicídio. Trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura realizada através de materiais científicos indexados na 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram utilizadas para a busca dos artigos as 
seguintes bases de dados: LILACS, SCIELO e BDENF e os descritores: 
“suicídio/estatísticas e dados numéricos”, “suicídio no Brasil”, e “enfermagem”. Na 
busca foram encontrados 206 artigos, dos quais apenas 04 atenderam ao objetivo. 
Considerando os critérios de inclusão: texto completo disponível, artigo original, na 
língua portuguesa, publicação entre 2012 e 2017 e dentro da temática sugerida na 
pesquisa. Dos artigos selecionados cerca de 75 % foram publicados no ano de 2012, 
25% no ano de 2013. Quanto ao desenho do estudo, 75% de abordagem quantitativa 
descritiva, 25% qualitativo. Em relação à temática 50% descreveram o perfil 
epidemiológico dos indivíduos que tentaram suicídio e as dificuldades encontradas 
para estabelecer atividades de prevenção, 25% demostraram a importância da 
abordagem do enfermeiro como gestor do cuidado e retrataram a assistência de 
enfermagem como facilitadora da relação diagnostica e 25% descreveram as 
situações de crescimento das vulnerabilidades do adoecimento do paciente idoso. O 
tema em tela merece maior investimento em produções cientificas por parte dos 
profissionais de enfermagem. Pois, a produção literária e as discussões acadêmicas 
oportunizam o empoderamento profissional e subsidiam uma prática pautada no 
conhecimento baseado em evidencias. 
 
Palavras-Chave: Suicídio no Brasil; enfermagem; suicídio/estatísticas e dados 
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A adolescência é uma das fases de desenvolvimento humano que fica entre a 
infância e a vida adulta, marcada por intensas transformações onde duas são mais 
relevantes: a capacidade reprodutiva e a formação da identidade social, onde a 
sexualidade é um elemento significante na formação da identidade do adolescente, 
manifestada por múltiplas identificações, como a descoberta do outro como objeto 
de amor ou desejo e da descoberta de si e das relações com os familiares (BRASIL, 
2008; ARAÚJO, 2011). Neste período, é necessário reconhecer os processos sociais e 
biológicos que se encontram na base da qualidade de vida dos adolescentes e que os 
tornam mais suscetíveis a problemas de saúde (VIEIRA, 2006). Desse modo, é certo 
que a saúde reprodutiva dos adolescentes é preocupante, uma vez que as questões 
relacionadas à sexualidade criam situações de forte impacto social, tais como as IST’s 
e a gravidez na adolescência (MARTINS, 2005). Neste contexto, o presente estudo 
visa verificar o conhecimento de alunos do Ensino Fundamental do município de 
Paudalho, PE quanto às formas de contaminação pelas Infecções Sexualmente 
Transmissíveis e o uso adequado de métodos contraceptivos. O estudo foi realizado 
na Escola Municipal Manoel da Rosa e no Colégio Municipal de Guadalajara, e foi 
composto de 104 alunos, sendo 56 meninas e 48 meninos com idades entre 11 e 17 anos. 
Utilizou-se de um questionário semi-estruturado e os dados coletados foram 
submetidos à análise de porcentagem e apresentados por meio de gráficos. Os 
resultados obtidos demonstraram que 33,7% dos alunos não sabem o que significa 
IST’s e não recordaram de nenhuma IST. A necessidade de acompanhamento desses 
alunos é mais uma vez introduzida quando foi constatado que apenas 1 menino e 5 
meninas realizaram uma consulta com um urologista/ginecologista e que 41,1% deles 
desconhece o significado e a função dos métodos contraceptivos. Sendo assim, é 
necessário promover uma educação sexual adequada, voltado para a necessidade 
do adolescente visando a melhora sua qualidade de vida. 
          
Palavras-Chave:Adolescência; Infecções Sexualmente Transmissíveis; Contracepção. 
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As doenças diarréicas agudas (DDA) são caracterizadas pela perda de água e 
eletrólitos, esse acontecimento aumenta o volume e a frequência das evacuações, 
além de diminuir a consistência das fezes, podendo apresentar muco ou sangue. São 
diversos os agentes etiológicos que desencadeiam a doença, porém, o que 
determinará a gravidade da patologia será a suscetibilidade do organismo do 
indivíduo e o grau de exposição aos enteropatogênicos. Dentre os agentes etiológicos, 
o rotavirus é o mais presente em casos de DDA. O monitoramento desse tipo de 
processo epidemiológico se dá pela vigilância através de sentinelas denominadas 
como Sistema de Monitorização das DDA, cujos objetivos principais são monitorar os 
novos casos desse tipo de doença, verificar a etiologia dos casos e reduzir sua taxa de 
incidência e letalidade. O presente trabalho tem como objetivo analisar o perfil 
epidemiológico das Doenças Diarréicas Aguda no estado de. Trata-se de um estudo 
epidemiológico descritivo com dados coletados do Sistema de Informação de 
Vigilância Epidemiológica (SIVEP) encontradas no boletim epidemiológico de Julho 
de 2017, em artigos obtidos nas bases de dados Scientific Electronic Library Online 
(SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde. Em Julho de 2017 foram notificados 58 surtos 
por Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), envolvendo 725 doentes, registrados 
por 38 municípios. Dentre os objetos de investigação estava à água de consumo 
humano onde de 167 amostras, 17 mostraram resultado positivo para agentes 
biológicos como Escherichia Coli, Salmonella, Shigella, Norovirus e Adenovirus, 11 
mostraram resultado positivo para agentes químicos, 136 apontaram resultados 
negativos. Sendo assim, as DDA estão diretamente relacionadas com os surtos citados 
acima, já que alimentos e água estão ligados a casos de gastrenterites causadas por 
agentes patológicos que contaminam os mesmos. A DDA em Pernambuco foi 
classificada como Zona de Alerta, tendo como base a classificação das Gerências 
Regionais de Saúde (Geres) por cidades, em 50% das semanas. Entre as doze Geres, 
nenhuma apresentou duas ou mais semanas epidemiológica (SE) com valores acima 
do esperado (zona epidêmica). Em 14,1% dos municípios a DDA permaneceu em zona 
epidêmica por duas ou mais SE consecutivas e 43,8% em zona de Alerta. Entretanto, 
na última semana do mês (SE 30), 10,3% e 33,5% dos municípios apresentaram-se em 
Zona Epidêmica e em Zona de Alerta. Faz-se necessário a mobilização geral da 
população, com o intuito de alertar as secretarias municipais de saúde do estado 
para monitorarem e reduzirem significativamente o número de casos desse tipo de 
doença.  
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As cardiopatias congênitas são consideradas uma importante causa de mortalidade infantil, 
tendo uma incidência que varia de 2 a 10/1000 nascidos vivos.Essas crianças geralmente 
apresentam um alto grau de comprometimento clínico, onde a sintomatologia e a 
complexidade dos cuidados diferem entre si, de acordo com os diversostipos de cardiopatias e 
suas repercussões clínicas e hemodinâmicas (MELOet al, 2012 ). A realização do tratamento 
cirúrgico de crianças com cardiopatias requer uma avaliação minuciosa e cuidados, que vão 
desde a confirmação do diagnóstico, procedimento cirúrgico e acompanhamento do desfecho 
no pós-operatório.Esse projeto tem por objetivo traçar perfil sócio demográfico e clínico das 
crianças que irão se submeter ao processo de cirurgia cardíaca. Trata-se de uma pesquisa 
descritiva, exploratória e com abordagem quantitativa, realizado no Pronto Socorro 
Cardiológico de Pernambuco - Prof. Luiz Tavares – PROCAPE/UPE, localizado no bairro de 
Santo Amaro na cidade do Recife, Pernambuco. Como resultado parcial, se obteve uma 
amostra de 20 crianças. Após a análise, foi possível observar que 45% das crianças tinham 
idade entre 1 e 5 anos, 50 % eram do sexo feminino e 50% do sexo masculino, 70 % ainda não 
estão na escola. Em relação as cardiopatias mais frequentes, 35% das crianças eram 
portadoras de Comunicação intraventricular (CIV), 10 % apresentavam Tetralogia deFallot, 
10% Persistência de canal atrial (PCA), 10% Comunicação intra atrial (CIA), 10% com Estenose 
pulmonar. Em relação ao período do descobrimento da patologia, 45% do nascimento ao 
primeiro ano, 15 % recentemente em menos de 1ano. No que diz respeito a realização de 
correções cirúrgicas posteriores, 65% da amostra já realizou. Em relação aos sinais e sintomas 
mais frequentes, 80% apresentavam dispneia, 40% cianose, 30% taquicardia e 30 % anorexia. 
Com a análise dos dados, é possível observar uma gama de complicações decorrentesdestas 
cardiopatias, e se faz necessária uma assistência de enfermagem qualificada em todo o 
período perioperatorio, com objetivo de detectar precocemente os problemas que possam 
influenciar neste processo, como também atuar em conjunto com a família através da 
educação em saúde. (MONTEIRO et al., 2012).Foi possível concluir que o índice de crianças 
portadoras de cardiopatias e` crescente , e que as complicações interferem diretamente na 
qualidade de vida destas , portanto se faz necessário um acompanhamento multiprofissional, 
avaliando cada criança de forma singular e integral com a finalidade de promover uma 
assistência humanizada e resolutiva. 
 
Palavras-Chave: Frequentes; Cardiopatas; Perioperatório.  
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Adoecimento de uma criança é um impacto para família e acompanhar esse filho 
durante a hospitalização gera mudanças de rotinas e conflitos pessoais, 
principalmente quando se trata de procedimento cirúrgico. Afalta de conhecimento 
da doença, medo e angústias podem levar a conflitos pessoaisprovocando alterações 
em saúde física e mental dos genitores destas crianças. Os profissionais de saúde 
devem planejar uma assistência não somente a criança enferma, mas sim ao binômio 
cuidador-criança, promovendo atenção de forma integral (COUTO, 2013). O objetivo 
desta pesquisa é analisar o perfil dosgenitores cujos filhos encontravam-se internados 
para tratamento cirúrgico dacardiopatia congênita. Trata-se de um estudo 
descritivo, de abordagem quantitativa, realizado a partir de um questionário pré-
estabelecido com os genitores das crianças portadoras de cardiopatias internadas no 
hospital PROCAPE no período de 31 de agosto a 05 de outubro de 2017. As variáveis 
selecionadas foram: sexo, idade, escolaridade, religião, estado civil, renda familiar e 
profissão. Durante o período da pesquisa foram entrevistados 23 genitores, sendo o 
sexo feminino mais prevalente com 91,3% e o masculino com 8,69%. Quanto à idade 
17,39% estão na faixa etária <20 anos, 21,73% estão entre 21 a 30 anos, 43,47% estão 
entre 31 a 40anos e outros 17,39% tinham >40 anos. Referente à escolaridade, 4,34% 
são analfabetos, 52,17% não concluíram o ensino fundamental, 8,69% concluíram o 
fundamental, 8,69% não concluíram o ensino médio e 26% concluíram ensino médio. 
Na religião 65,21% são católicos, 21,73% evangélicos e 13,04% sem religião. Quanto ao 
estado civil, 8,69% são solteiras, 47,82% são casadas, 4,34%, são divorciadas e 39,13% 
estão em união estável. No que se refere à renda familiar, 52,17% sobrevivem com <1 
salário mínimo, 43,47% sobrevivem entre 1 a 3 salários mínimos e 4,34% não tem 
renda familiar. Já na profissão 30,38% são agricultores, 26,4% não trabalham, 8,68% 
são domésticas e outros 34,54% são profissões distintas.A partir desta pesquisa, 
percebe-se um déficit de conhecimento por parte dos genitores do real estado de 
saúde da criança, com existência de muitas dúvidas a respeito do próprio cuidado. 
Suapermanência integral junto à criança acarreta muitas vezes em desgaste 
psicológico e sobrecarga do cuidado familiar. A equipe de enfermagem, através de 
estratégias como a educação em saúde,tem papel fundamental no reforço da 
assistência, deve ir além da criança, deverá sersincronizada com o cuidado da família 
como um todo, quanto a todo processo desde o diagnóstico até a alta. 
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Caracterizada como uma categoria esportiva de elevada complexidade, a ginástica 
rítmica (GR) demanda muito esforço físico direcionado a elasticidade, agilidade e 
equilíbrio. Esse esporte exige de seus participantes um conjunto de atributos que nem 
sempre estão associados ao funcionamento fisiológico ideal do corpo. Quando 
inseridos em uma rotina de treinos excessivos as ginastas são induzidas à busca de um 
padrão físico subjetivo, não levando em consideração fatores como uma rotina de 
hábitos alimentares saudáveis, o uso adequado de suplementação e a desidratação 
corpórea. O referido estudo busca analisar o perfil nutricional e dietético de crianças e 
adolescentes praticantes dessa modalidade esportiva; descrever as características 
antropométricas; avaliar e determinar a composição corporal e ressaltar a 
importância de uma supervisão nutricional apropriada para essa categoria. O 
projeto será submetido por meio da Plataforma Brasil, ao Comitê de Ética e Pesquisa 
envolvendo seres humanos para aprovação. A coleta deste estudo foi realizada 
inicialmente a partir da avaliação antropométrica, com posterior aplicação do 
recordatório de 24 horas em atletas de GR, do sexo feminino, de 11 a 19 anos, 
integrantes da equipe principal de treinamento do Centro Esportivo Santos Dumont 
em Recife – PE. As medidas a serem tomadas foram medidas de massa corporal (kg) 
obtido com uma balança medica Filizola com precisão ate 100 gramas; estatura (cm) 
mensurada com estâdiometro (SannyÓ) firme a parede, sem rodapé, estando a 
atleta sem adereços nos cabelos e em posição ortostática; dobras cutâneas (mm) 
tricipital , subescapular, supra-ilíaca, peitoral, abdominal, axilar média e coxa, 
realizadas com o adipômetro da marca Cescorf Científico. Foram ainda avaliados os 
Índices de Massa Corpórea (IMC), os indicadores Altura para Idade (A/I), Peso para 
Idade (P/I) e IMC para Idade (IMC/I), todos classificados por percentis nas curvas de 
NCHS (2000). Após avaliação antropométrica dos esportistas, obteve-se o percentual 
de 16% identificados como baixo peso, 20% como obesidade, 28% eutroficos e 36% 
com sobrepeso. Ficou, portanto, conhecido com base nas medidas feitas em diferentes 
partes do corpo, o perfil nutricional dos atletas e será de suma importância para o 
desenvolvimento do projeto cientifico que visa acima de tudo melhorar os aspectos 
nutricionais relacionados à desnutrição ou sobrepeso, assim como a existência de 
carência nutricional e a identificação especifica do perfil antropométrico para 
progresso efetivo do desempenho neste esporte. 
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A Ginástica Rítmica (GR) é uma modalidade esportiva de alta dificuldade técnica, 
em que o alto nível de desempenho é comumente alcançado em idade muito jovem, 
de maneira que pressupõe a necessidade do início do treinamento tão cedo quanto 
possível (MIYASHIRO, 2003). A prática regular de exercícios físicos na infância é 
importante em função de favorecer o crescimento, desenvolvimento, aprimoramento 
da coordenação motora e do convívio social. Além disso, oferece à criança e ao 
adolescente oportunidade para o lazer, integração social e desenvolvimento de 
aptidões que levam a uma maior auto-estima e confiança. Porém as jovens 
praticantes de esportes que exigem um peso corporal baixo, como a Ginástica 
Rítmica (GR), geralmente possuem uma dieta hipocalórica e um treinamento físico 
intenso. Esta conduta pode resultar em falhas no crescimento, atraso da puberdade, 
bem como pode acarretar alterações físicas, psicológicas e, consequentemente, a 
diminuição do rendimento desportivo. Este projeto visa avaliar o perfil 
antropométrico e alimentar, determinar a composição corporal e destacar a 
importância de um acompanhamento nutricional nessa modalidade de atletas de 
Ginástica Rítmica de nível competitivo regional com idade entre 11 e 19 anos que 
realizam seus treinamentos no Centro Esportivo Santos Dumont em Recife-PE. A 
coleta de dados consistirá deavaliação antropométrica e dietética, mediante 
recordatório 24h. Ao longo dos anos destaca-se a influência da manipulação 
dietética, como um fator para otimizar o desempenho de atletas, o que faz com que 
a nutrição se apresenta como uma importante ferramenta para a prática desportiva. 
Em se tratando de jovens atletas, faz-se necessário um controle alimentar que 
forneça energia e nutrientes, em quantidades adequadas de macro e 
micronutrientes, nas diferentes fases do treinamento, pré, durante e pós-competição. 
A alimentação balanceada aliada à atividade física pode otimizar o potencial 
genético de crescimento e desenvolvimento. As crianças e adolescentes praticantes de 
atividade física têm necessidades aumentadas devido o crescimento, 
desenvolvimento maturacional, manutenção de tecidos, atividades intelectuais, além 
do treinamento. Dessa forma, a necessidade calórica deve ser estimada baseada na 
ingestão alimentar diária, índice de crescimento, idade e atividade física (MOCELLIN, 
et al., 2017). Devem ser fornecidas informações ao adolescente praticante de GR, 
além de familiares e treinadores para garantir a adoção de hábitos alimentares 
adequados para a manutenção da saúde, que exerçam efeitos positivos sobre o 
desempenho intelectual e esportivo dos atletas. 
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Phishing é um tipo de ataque engenharia social que utiliza por meio de manipulação 
de sentimento, confiança ou curiosidade para obter informações das suas vítimas.O 
objetivo dos estudos referente aos ataques de phishing nas redes sociais foram feitos 
para indicarmos o nível de vulnerabilidade dos usuários quanto a coletas de 
informações pessoais,por meio das redes sociais e pessoas mal intencionadas.A 
pesquisa foi levantada com base em análises de conversas feitas pelos pesquisadores 
que utilizaram perfis falsos nas redes sociais mais utilizadas como facebook,instagram 
e alguns sites de relacionamentos como o Badoo, tinder, par perfeito dentre outros. 
Havíamos uma expectativa maior de apuração de dados com fotos cedidas por 
voluntários que variam de sexo, idade e estado civil. Após algumas semanas de 
análises de vulnerabilidades nas redes sociais, seguindo o roteiro de perguntas e 
respostas mais frequentes nos ambientes virtuais, identificamos um alto índice de 
coleta de dados partindo de vítimas do sexo masculino que variam entre 20 a 28 
anos em redes de relacionamentos. Estudo de caso foi feito no Badoo seguindo roteiro 
de perguntas e informações frequentes conversamos com uma vítima do sexo 
masculino que tem 20 anos, e notamos claramente que não tinha nenhum tipo de 
cuidado, quanto a restrição de informações e rotinas pessoais; com apenas  minutos 
de conversa a vítima cedeu dados como endereço completo e rotina diária de 
parentes que residiam no mesmo local.Através do estudo de caso citado, 
identificamos que por mais que seja enfatizado constantemente sobre importância 
do sigilo das informações pessoais e rotinas dos usuários, muito deles ainda não 
tomam o devido cuidado quanto a segurança da informação e tendem a ser vítimas 
de extorsão, sequestro de familiares e/ou vítimas de clones de cartões de créditos etc.  
 
Palavras-chave: Phishing; segurança dos dados; redes sociais. 
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Todos os dias milhões de ameaças virtuais são espalhadas pela internet. Segundo o 
Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Segurança (Cert.br) indicam que, de 
2013 para 2014, o número de notificações de cibe ataques reportadas à entidade 
aumentou 197%: de 352.925 incidentes para 1.047.031, a maioria absoluta (44%) 
composta de tentativas de fraudes. Por isso se dá a importância desta 
conscientização. Boa parte dessas ameaças pode ser classificada como Engenharia 
Social. O Phishing é um dos seguimentos da Engenharia Social. Como o nome sugere 
(“phishing” em inglês corresponde a “pescaria”), a vítima é manipulada e, portanto, 
passa a acreditar na falsa identidade do estelionatário. Consequentemente, a vítima 
fornece suas informações sigilosas com ou sem o uso da tecnologia. A metodologia 
proposta diz respeito a criação de perfis falsos nas redes sociais tanto de propósito 
geral quanto de relacionamento amoroso. Então, foram criados dois perfis, um 
primário masculino e um secundário feminino. O perfil primário seria responsável em 
coletar as informações importantes das vítimas usando as técnicas de Phishing 
enquanto o secundário seria um apoio caso as vítimas desconfiassem de algo. Nas 
informações pessoais dos perfis falsos foram inseridos dados pessoais não atrativos 
como: escolaridade incompleta, sem emprego, fumante, uso de bebidas alcóolicas, 
sustentado pelos pais, já experimentou drogas, etc. Percebeu-se que mesmo tendo 
um perfil desqualificado as solicitações de amizades enviadas às vítimas não foram 
rejeitadas na sua grande maioria, porém, na questão em começar um diálogo as 
vítimas têm mais receios. O perfil secundário, por ser feminino, teve maior aceitação 
em suas solicitações de amizades enviadas, fato já constatado por CORTELLA em seu 
TCC onde concluiu que o gênero é um fator importante durante o processo de 
avaliação.Os perfis femininos tiveram uma aceitação de 54% por parte dos homens 
enquanto apenas 18% das mulheres aceitaram a solicitação CORTELLA (2003). Isso 
também tem se comprovado na presente pesquisa. 
 
Palavras-Chave: Engenharia Social; Phishing; Perfis Falsos. 
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O Phishing faz uso de manipulações psicológicas que levam a vítima a responder 
perguntas sigilosas sem analisar a quem está fornecendo estas informações solicitadas, 
estes dados podem acabar sendo usados para invasão de um computador pessoal ou 
uma sub-rede empresarial. Estas informações sigilosas podem ser usadas contra a 
própria vítima no futuro para possíveis ataques. Esta pesquisa tem como objetivo 
geral conscientizar os indivíduos sobre a importância de não fornecer suas 
informações pessoais ou de local de trabalho para desconhecidos. Na primeira fase da 
pesquisa foi realizado um estudo sobre possíveis técnicas de extração de informações 
sigilosas por formulários de questionários e por perfis falsos em redes sociais. Durante 
esta fase analisamos estudos científicos e jornalísticos quanto as técnicas usadas no 
phishing com o objetivo de destacar que as técnicas usadas no phishing são capazes 
de manipular os sentimentos das vítimas em potencial. Na segunda fase 
consideramos usar as técnicas usadas por Cortela que é a técnica mais próxima aos 
resultados que pretendemos alcançar. CORTELA (2013), por exemplo, defende que o 
uso de informações detalhadas, histórico pessoal, álbuns de fotos, entre outros itens 
tornam o perfil mais apresentável e suscetível a ser aceito por um usuário 
desconhecido. Durante a primeira fase de abordagem, criou-se perfis de gêneros 
distintos com características pouco apresentáveis demonstrando uma pessoa 
desleixada, a qual não estuda, não trabalha, é sustentada pelos pais, fumante e 
consumidor de bebidas alcoólicas e drogas. Mesmo com uma índole duvidável 
tiveram um grande nível de aceitação, havendo recebido bastantes solicitações de 
amizades, tanto de homens como mulheres, sendo de diversos lugares, apesar dos 
perfis não serem tão apresentáveis e tão pouco conter muitas informações observou-
se que o perfil de gênero feminino foi o que mais recebeu solicitações de amizade e 
pedidos de conversa comparado ao masculino. Em um único dia de conversa, por 
exemplo, foi descoberto todo o cotidiano, endereço completo, senha de redes sociais, 
informações intimas de familiares, fotos intimas e interesse amoroso de várias vítimas. 
CORTELA (2013) concluiu que o gênero é um fator importante durante o processo de 
avaliação. Os perfis femininos tiveram uma aceitação de 54% por parte dos homens 
enquanto apenas 18% das mulheres aceitaram a solicitação. 

           
Palavras-Chave: Phishing; Informações; Vítimas. 
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O Phishing faz com que as pessoas, de um modo geral, fiquem suscetíveis a sofrerem 
golpes de estelionatários. Comumente, o criminoso se faz passar por instituição séria, 
como um órgão governamental ou uma pessoa física com perfil bastante atraente. 
Dessa forma, as vítimas disponibilizam suas informações pessoais e/ou confidenciais 
sem a consciência do ato cometido. Como consequência, o criminoso pode utilizar 
essas informações sigilosas de forma ilegítima, como por exemplo, fraudes, vantagens 
financeiras ilícitas e entre outros. O projeto proposto visa promover a conscientização 
da sociedade, quanto ao Phishing, com o objetivo de prover proteção relativa a 
informações íntimas e sigilosas. A metodologia proposta diz respeito ao uso de redes 
sociais para propagação do Phishing no sentido de verificar o nível de 
vulnerabilidade da sociedade em relação a esse golpe. Então, as abordagens, às 
vítimas, foram através de perfis falsos cujo conteúdo multimídia (áudio e/ou 
imagens) foram adquiridas por meio de voluntários os quais disponibilizaram suas 
informações para a execução da metodologia criada. O perfil criado, na primeira 
sprint de execução, foi concebido com características pouco apresentáveis 
demonstrando uma pessoa desleixada, a qual não estuda, não trabalha, é 
sustentada pelos pais, fumante e consumidor de bebidas alcoólicas. A intenção é 
confrontar as conclusões descritas por CORTELA (2013), o qual defende que o uso de 
informações detalhadas, histórico pessoal, álbuns de fotos, entre outros itens tornam o 
perfil mais apresentável e suscetível a ser aceito por um usuário desconhecido. No 
trabalho proposto, como resultado preliminar, o perfil criado foi bem aceito havendo 
bastantes solicitações de amizades, tanto de homens quanto mulheres, sendo de 
diversos lugares apesar do perfil não ser tão apresentável e tão pouco conter muitas 
informações. Em um único dia de conversa, por exemplo, foi descoberto todo o 
cotidiano, endereço completo, além de informações íntimas familiares de uma dada 
vítima, em potencial. 
 
Palavras-Chave: Phishing; Vulnerabilidade; Golpe de estelionatário. 
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Todos os dias milhões de ameaças virtuais são espalhadas pela internet, porém a mais 
perigosa delas com certeza e a Engenharia Social, onde usa a falha mais antiga de 
todas, o ser humano. Segundo o Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de 
Segurança (Cert.br) indicam que, de 2013 para 2014, o número de notificações de 
Ciberataques reportadas à entidade aumentou 197%: de 352.925 incidentes para 
1.047.031, a maioria absoluta (44%) composta de tentativas de fraudes. Por isso se dá 
a importância desta conscientização. Boa parte dessas ameaças pode ser classificada 
como Phishing e Engenharia Social. Como o nome sugere (“phishing” em inglês 
corresponde a “pescaria”), a vítima é manipulada, consequentemente, a vítima 
fornece suas informações sigilosas com ou sem o uso da tecnologia. A Engenharia 
Social persuade e manipula a emoções do indivíduo para que ele faz que o 
estelionato quer sem a vítima saber. Essas duas formas de ataques são capazes de 
coletar informações e dados pessoais importantes. Com isso, os criminosos podem 
conseguir nomes de usuários e senhas de um site qualquer, como também são 
capazes de obter dados de contas bancárias e cartões de crédito. No presente 
momento da coleta dos dados já obtivemos fotos cedidas por voluntários de 
maioridade que assinaram termo consciente do uso de suas imagens com o fim de 
criação dos perfis Fakes para os futuros estudo de caso da pesquisa. A princípio do 
estudo de caso é perceptível a facilidade com que usuários aceitam solicitações de 
pessoas que não conhecem (pessoa do perfil Fake) em suas redes sociais. Isso 
demonstra a clara realidade da vulnerabilidade dos usuários atuais e facilidade de 
infiltração, mesmo com muitas matérias falando a respeito da crescente onda dos 
crimes de estelionato, por meio das redes sociais. Podemos ver também que usuários 
adolescente e pré-adolescente são mais dispostos a se envolverem com pessoas 
estranhas e de longe o que pode ser um risco muito sério para esses jovens. Segundo 
CORTELA (2013) em seu TCC concluiu que o gênero é um fator importante durante o 
processo de avaliação. Os perfis femininos tiveram uma aceitação de 54% por parte 
dos homens enquanto apenas 18% das mulheres aceitaram a solicitação. Isso também 
tem se comprovado na presente pesquisa as mulheres têm muito mais chances que os 
homens sobre os Fakes. 

      
Palavras-Chave: Engenharia Social, Fakes, Phishing. 
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Os jalecos são utilizados em diversas áreas e tem como finalidade evitar 
contaminações externas a quem estiver usando, por isso é propicio a conter diversos 
agentes microbianos, principalmente se forem expostos a ambientes inadequados e 
sua limpeza não for feita de forma correta. O estudo teve como objetivo avaliar a 
região de bolsos e punhos dos jalecos de acadêmicos do Curso de Farmácia de uma 
Instituição de Ensino Superior de Recife - PE. Trata-se de um estudo quantitativo, 
transversal e exploratório. Respeitados os princípios éticos, aplicou-se questionário 
sobre o modo de uso e se realizou a análise microbiológica. Para esta pesquisa forma 
avaliados 10 acadêmicos por meio da técnica de fricção por swab, em seguida 
inoculada em meio de cultura Agar Muller Hinton. Após essa etapa, as amostras 
foram plaqueadas nos meios de cultura Agar EMB, Agar MacConkey, Agar BHI, Agar 
DNase, e Agar Manitol para a identificação Staphylococcus aureus, e a coloração de 
Gram para identificar as demais bactérias. Os resultados mostraram que 70% dos 
entrevistados higieniza seu jaleco após cada utilização e 30% higieniza com o 
aparecimento de manchas visíveis, 30% levam o jaleco em sacolas especificas, e 70% 
levam soltos na bolsa. Os dados mostram que a região mais contaminada dos jalecos 
foi o bolso. Na análise microbiológica 60% das amostras deram positivas para cocos 
gram-positivos e 40% gram-negativa. Comprovou com Ágar Manitol a presença de 
Sthapylococcus aureus em 30% das amostras. O uso de jalecos tem a finalidade de 
proteção dos profissionais durante a realização de procedimentos a pacientes. No 
entanto, a utilização indevida dos mesmos, pode causar sérias consequências para a 
saúde pública. Os resultados preliminares desse trabalho mostram a importância de 
conscientização sobre uso adequado e manuseio do jaleco. Concluiu-se que as 
vestimentas dos acadêmicos são verdadeiros veículos de microrganismos, facilitando a 
disseminação das infecções intra e extra-ambientes da faculdade sendo necessárias, 
medidas de educação em biossegurança, como a higienização das mãos e instruções 
para uso correto das vestimentas. 

Palavras - chave: Contaminação, Biossegurança, Staphylococcus aureus. 
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Cardiopatia congênita refere-se a anormalidades do coração e de grandes vasos que 
se apresentam no nascimento. Essa malformação cardíaca é a anomalia congênita 
isolada mais comum, e é responsável por 3% a 5% das mortes no período neonatal. 
Sua identificação, o mais precocemente possível é primordial, diante da implicação 
prognóstica e devido ao rápido agravamento clínico e a alta mortalidade. Sua forma 
de tratamento é principalmente a cirúrgica proporcionando assim melhora no 
quadro funcional do coração diminuindo os sintomas, possibilitando assim uma 
melhor qualidade de vida da criança. É uma cirurgia complexa sendo necessário uma 
assistência de Enfermagem qualificada, de forma humanizada e individualizada, o 
que requer do Enfermeiro conhecimento e habilidade sobre as diversas situações que 
o paciente possa apresentar. Para o desenvolvimento do plano assistencial é 
indispensável rigoroso levantamento de informações, direcionado, principalmente, 
para avaliação da função cardíaca. O estudo objetivou investigar os principais 
Diagnósticos de Enfermagem (DE) no período pré e pós operatório de cirurgia 
cardíaca pediátrica para a correção da cardiopatia congênita, considerando os sinais 
e sintomas apresentados antes e após as cirurgias. A amostra constituiu-se de 24 
crianças internadas para procedimento cirúrgico em um Hospital público de Recife e 
a coleta de dados foi realizada por meio de um questionário com dados pessoais e 
clínicos da criança. As crianças apresentaram dezessete (17) categorias diagnósticas 
diferentes no pré e pós operatório de cirurgia cardíaca. Os identificados com maior 
frequência foram com 75% Padrão respiratório ineficaz, 50% Perfusão tissular 
periférica prejudicada, 45,8% Risco de infecção, 41,7% Risco de queda, 29% Débito 
cardíaco diminuído, 29 % Nutrição prejudicada e 29% conforto prejudicado. No 
período pós-operatório 50% tem perfusão tissular prejudicada caracterizada pela 
cianose. O Risco de infecção está presente em 100% das crianças que realizaram 
cirurgia e está relacionado ao procedimento cirúrgico, ao internamento, a ferida 
operatória, necessitando existir ações que minimizem esse risco. O DE possibilita o 
cuidado geral relacionado à promoção da saúde, nutrição, eliminação, infecção, 
atividade e repouso, segurança e proteção, norteando o cuidado mediante as 
manifestações clínicas. O seu reconhecimento, de acordo com as respostas das 
crianças, no cotidiano hospitalar, viabilizará a identificação dos resultados positivos e 
intervenções adequadas, possibilitando a construção de um protocolo de cuidados de 
enfermagem.  

    
Palavras-Chave: Diagnóstico de enfermagem; Cirurgia cardíaca e Assistência 
perioperatória. 
 
 



 

 

 

109 

PRODUÇÃO E ANÁLISE SENSORIAL DA GÉLEIA DO ACHACHAIRU 
(GARCINA HUMILIS) 

 
QUEIROZ, N. L.1, LIMA R. L.2, COLACO R. L. S.3, MELO G. K. S. S.4, 

BEZERRA V. S. 5 e NASCIMENTO C. O.6 
 

1234Aluno do Curso de Nutrição da Fcauldade São Miguel – Recife/PE, Brasil,; 56 
Docente da Faculdade São Miguel – Recife/PE. 

 
 
O Achachairu (Garcinia sp), da família Clusiaceae, planta oriunda de Santa Cruz na 
Bolívia, é um fruto de sabor excelente, doce-aciculados, cor amarelo-alaranjados com 
fortmato globoso-oblongos e massa de 30 gramas. O achachairu é um fruto não-
climatérico e de safra curta. Na bolívia, a safra acontece entre novembro e fevereiro. 
o interesse comercial das frutíferas exóticas e da necessidade de obtenção de dados 
para os cosumidores e produtores, o presente trabalho obejetivou produzir geleia 
tradicional do fruto Achachairu e análise sensorial do produto acabado. Foram 
utilizados frutos maduros, depois de realizada a devida higienização, foi retirado a 
casca e a polpa da fruta, depositando separadamente a polpa, a semente e a casca 
em saquinhos para congelamento, aonde todos foram armazenados em congelador. 
Para a produção da geleia, foram misturados à polpa, a pectina, suco de limão e a 
sacarose em proporções variadas até obtenção da geleia. Foi utilizado 1 litro de água 
da maça (pectina), levando-se ao fogo brando até seu completo conzimento, onde 
foi misturado a água e 200g da polpa. Em seguida, foi acrescentado 200g de açúcar 
cristal e 3 gotas do suco de limão, e cozida por cerca de  35 a 40 min, no fim do 
processo foi armazenada a 4°C. A análise sensorial foi realizada através da 
degustação e questionário, ondea aceitabilidade sensorial dos atributos cor, 
aparência, aroma, sabor, textura e aceitação global das geleias, foi realizada uma 
escala hedônica estruturada de nove pontos variando de ‘’1. desgostei muitíssimo’’ e 
‘’9 gostei muitíssimo’’. A análise sensorial foi realizada em cabines individuais, com 50 
provadores não treinados, ambos os sexos, que consentiram em participar da 
pesquisa, assinando um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. De acordo com 
os resultados obtidos na análise sensorial a nota mais atribuida foi 9 (gostei 
muitissimo), a qual refere-se 50% dos provadores e a segunda nota foi 8 (gostei 
muito), com 32% totalizando 82% dos avaliadores que gostaram da géleia. A geléia 
fabricada apresentou uma otima aceitação pelo sabor adocicado, pela maioria dos 
provadores e as caracteristicas dentro de padrões aceitavéis em comparação com as 
outras geleías. 
 
         
Palavras-Chave: Geléia de achachairu; Análise sensorial; Características. 
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O Achachairu (Garcinia sp), da família Clusiaceae, planta oriunda de Santa Cruz na 
Bolívia, é um fruto de sabor excelente, doce-aciculados, cor amarelo-alaranjados com 
formato globoso-oblongos e massa de 30 gramas. O achachairu é um fruto não-
climatérico e de safra curta. Na Bolívia, a safra acontece entre novembro e fevereiro. 
O interesse comercial das frutíferas exóticas e a necessidade de obtenção de dados 
para os cosumidores e produtores, o presente trabalho obejetivou produzir geleia 
tradicional do fruto Achachairu e caracterização parcial. Foram utilizados frutos 
maduros, depois de realizada a devida higienização, foi retirado a casca e a polpa da 
fruta, depositando separadamente a polpa, a semente e a casca em saquinhos para 
congelamento, aonde todos foram armazenados em congelador. Para a produção 
da geleia, foram misturados à polpa, a pectina, suco de limão e a sacarose em 
proporções variadas até obtenção da geleia. Foi utilizado 1 litro de água da maça 
(pectina), levando-se ao fogo brando até seu completo conzimento, onde foi 
misturado a água e 200g da polpa. Em seguida, foi acrescentado 200g de açúcar 
cristal e 3 gotas do suco de limão, e cozida por cerca de  35 a 40 min, no fim do 
processo foi armazenada a 4°C. A caracterização do pH foi determinado por metodo 
eletroquímico, e sólidos solúveis foram avaliados por meio da leitura refratométrica 
direta. Os resultados mostraram um teor de sólidos solúveis de 70,3 °Brix e o pH de 
3,18, esses valores encontram-se de acordo com a legislação vigente, que exige teor 
superior a 62% p/p (Brasil, 1978). A polpa apresenta 15 ºBrix e pH de 4,1, valores 
diferentes aos reportados neste trabalho, visto que na produção da geleia é 
acrescentando sacarose levando a um aumento do valor do Brix e alteração do valor 
de pH como consequência. A geleia fabricada apresentou uma caracterização nos 
padrões aceitavéis em comparação com outras geleias. 
 
Palavras-Chave: Geléia de achachairu; Características; Brix. 
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Enzimas são proteínas especiais que realizam o processo de catálise de reações 
biológicas. Elas aumentam muitas vezes a velocidade de uma reação. Dentre as 
enzimas usadas em processos biológicos, tem-se as proteases. Essas enzimas são 
responsáveis pela degradação de proteínas a peptídeos e aminoácidos. A utilização 
de proteases como biocatalisadores é de grande interesse para processos industriais, 
pois estas são rápidas, eficientes e ambientalmente sustentáveis sendo a maior parte 
das enzimas empregadas na indústria obtidas de fontes vegetais, animais e 
microbianas. Para suprir a grande demanda por enzimas no mercado mundial, tem-
se estudado o uso de enzimas vegetais, uma vez que estasapresentam menor 
toxicidade que as enzimas encontradas em animais e em micro-organismos. Além 
disso, diminuírem o custo de produção pois sãoobtidas facilmentee não passam por 
diversos processos de extração e purificação como ocorre nas enzimas de animais e 
micro-organismos.Este trabalho tem como objetivo fazer um levantamento 
bibliográfico acerca das enzimas vegetais com atividade proteolíticaempregadas na 
indústria alimentícia. Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura, realizada 
entre o período de 1997 a 2017, o qual realizou-se consulta a livros, periódicos 
científicos, busca em banco de dados a partir das fontes Medline e Lilacs. A pesquisa 
dos artigos foi realizada entre maio e setembro de 2017. Utilizou-se os descritores 
tecnologia de alimentos, enzimas vegetais, proteases vegetais e milk-clotting. 
Encontrou-se 6 artigos, os quais os Os principais resultados encontrados foram: (1) as 
proteinases aspárticas cardosina A e cardosina B obtidas na flor de 
Cynaracardunculus são dois dos coalhos vegetais mais utilizados na manufatura de 
queijos; (2) as enzimas vegetais encontradas em polpas e sementes de frutas 
amplamente utilizadas na indústria alimentícia são a papaína e a bromelina 
encontradas na Caricapapaya e Ananas sativa respectivamente; (3) devido ao 
grande número de estudos detectarem enzimas com atividade proteolítica em flores 
e frutas dá-se a possibilidade de que a  pitanga (Eugenia uniflora L) pode constituir-
se de uma fonte de proteases necessitando assim de estudos mais aprofundados para 
comprovar a hipótese.  Estes resultados mostram que enzimas vegetais com atividade 
proteolíticasão amplamente utilizadas na indústria alimentícia e podem ser 
facilmente obtidas e usadasem diversos processos industriais, além de ressaltar a 
importância do estudo de novas fontes de proteases vegetais para suprir a crescente 
demanda do mercado de enzimas. 
 
Palavras-chave: Tecnologia de alimentos. Enzimas vegetais. Proteases, Milk-clotting. 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a cada ano ocorre em média um 
milhão de suicídios no mundo. Causando grande impacto no âmbito social e 
econômico. Embora não exista um fator predominante responsável pelo 
comportamento ligado ao suicido é sabido que a vulnerabilidade pode está 
relacionada com certos grupos demográficos e seu estilo de vida. A etiologia está 
associada com a predisposição de ordem genética, hereditária, psíquica e ambiental. 
Situações de crise, assim como sentimentos de desesperança, desamparo e desespero 
se somam com a ambivalência, preconceito e o medo do desconhecido. Partindo do 
pressuposto de que o desconhecimento induz ao erro o autor acredita no poder da 
educação em saúde para a desmistificação do tema em tela e conseqüentemente a 
redução dos casos. Discutir a importância da educação em saúde na prevenção do 
suicídio. Trata-se de um relato de experiência, partindo da realização de uma 
palestra educativa que ocorreu no dia 19 de setembro de 2017 em comemoração ao 
Setembro Amarelo. O evento foi realizado no Presídio Lídia Queiroz, localizado no 
município de Vitória de Santo Antão/ Pernambuco no horário das 09h00min às 
11h30min, público alvo 70 detentos, homens adultos jovens e de terceira idade 
vinculados ao Programa de Educação para Jovens e Adultos (EJA). A 
palestraoferecida promoveu um impacto positivo. Logo os participantes se 
mostraram bastantes interessados em discutir o assunto, inclusive demonstraram certo 
conhecimento. Embora não tenha sido fácil tratar sobre subtemas como depressão, 
abandono, sofrimento, marginalização e rompimento de laços sociais e intrafamiliar. 
Ao término do encontro foi percebida a satisfação em participar da construção e 
disseminação de novos saberes. Desenvolver este evento representou um avanço 
significativo no que remete a saúde mental da população em questão. Fomentou 
também o estabelecimento de vínculos através da comunicação assertiva. Sabendo 
do poder de empoderamento da educação acredita se que este encontro promoveu 
a construção de novos conceitos atrelados ao suicídio e a mudança de paradigmas 
relacionados ao sofrimento mental.  
 
Palavras-Chave: Educação em saúde; Prevenção ao suicídio; Enfermagem. 
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O conjunto de sinais e sintomas surge diante da cronificação do estresse decorrente do 
trabalho. De acordo com Lorenz (2010) a doença é reconhecida como uma 
psicopatologia de cunho ocupacional, muito embora seu diagnóstico seja pouco 
utilizado está incluso no Anexo II do artigo 2º do Decreto 6.957/1999, regido pela 
Previdência Social. Alguns teóricos compreendem a SEP como sendo de cunho 
multifatorial, seguidos pela exaustão emocional (EE), a despersonalização (DS) e a 
falta de realização profissional (RP). Objetivo: Analisar na literatura publicações 
relacionadas aos fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome de Burnout.  
Método: Trata-se de uma revisão da literatura realizada através de materiais 
científicos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram utilizadas para a 
busca dos artigos as seguintes bases de dados: LILACS, SCIELO e BDENF e os 
descritores: “profissional da saúde”, “fatores de risco”, e “síndrome de burnout”. Na 
busca foram encontrados 05 artigos, dos quais apenas 03 atenderam ao objetivo. 
Considerando os critérios de inclusão: texto completo disponível, artigo original, 
publicação entre 2010 e 2017, disponíveis na língua portuguesa e dentro da temática 
sugerida na pesquisa. Resultados: Os estudos mais recentes realizados no Brasil 
apontam as mulheres jovens como sendo o grupo mais vulnerável aos fatores de risco.   
Sendo este atrelado a carga horária de trabalho, turno, condições de trabalho e as 
dificuldades em conciliar o exercício laboral e a família. Outros elementos também 
podem contribuir para maior vulnerabilidade ao desgaste físico e emocional, entre 
eles: falta de realização pessoal, sentimento de incapacidade e ausência de controle 
ligada a hierarquia institucional. Conclusão: Embora tenha sido pouco citado, porém 
o autor acredita na relevância do aspecto cultural e social, como fator capaz de 
influenciar o homem lhe proporcionando ação e percepção de mundo permitindo a 
este indivíduo tornar-se mais fragilizado ou não para as questões relacionadas ao 
trabalho, ou seja, o comportamento dos indivíduos para com as organizações e destas 
para a satisfação profissional gerando muitas vezes angustia e sofrimento. Mais 
estudos precisam ser desenvolvidos com esta temática para que se possam 
compreender melhor as variáveis. 
     
Palavras-Chave: Profissional da saúde; Fatores de risco e Síndrome de Burnout. 
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A Gliclazida (GLZ) é um medicamentohipoglicemiante oral,da classe das 
sulfonilureias (segunda geração) amplamente utilizada no tratamento do diabetes 
mellitus tipo II (DMII). Enquadra-se na classe II do Sistema de Classificação 
Biofarmacêutica (SCB) apresentando baixa solubilidade e alta permeabilidade no 
trato gastrointestinal (BAJPAIN, et al., 2016). Desta forma, por ser muito hidrofóbica e 
pouco solúvel em água, as oscilações em sua concentração plasmática mostram-se 
como um problema relacionado à sua terapêutica. O objetivo deste trabalho foi 
realizar uma revisão da literatura sobre os novos sistemas de liberação contendo o 
fármaco GLZ. A presente revisão foi realizada nas bases SCIENCE DIRECT, SCIELO e 
LILACS com os seguintes descritores: hipoglicemiantes, dissolução e tecnologia 
farmacêutica, previamente consultados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os 
critérios de inclusão foram artigos originais publicados entre 2012-2017, em língua 
inglesa, que abordaram o desenvolvimento de novos sistemas contendo aGLZ para a 
melhora de sua dissolução. Foram excluídos capítulos de livros, resumos, artigos de 
revisão, artigos publicados antes de 2012, ou que não seenquadraram no escopodeste 
trabalho. Foram encontrados onzeartigosno SCIENCE DIRECT, umartigono SCIELO e 
quatro artigos no LILACS, dos quais, foramexcluídos dois artigos do LILACS e cinco do 
SCIENCE DIRECT publicados antes de 2012, restandoao finalnoveartigos das bases.Os 
sistemas de liberação podem ser desenvolvidos para a modulação da liberação de 
fármacos ou incremento em sua taxa de dissolução, técnicas como a utilização de 
dispersões sólidas, microencapsulações e sistemas de bomba osmótica, foram 
empregadas como estratégias para melhorar a adesãoaofármaco no tratamento do 
DM II (ASAD, 2014; YANG, 2016). A técnica de bomba osmótica (membrana 
assimétrica) edispersões sólidas, foram desenvolvidas para a liberação controlada da 
GLZ, tendo como matrizo acetato de celulose. As caracterizações por FTIR e DRX 
comprovaramque o fármaco apresentouum estado amorfo e uma pequena parte no 
estado microcristalino, e no teste de dissolução (pH ácido e básico) foi observado 
prolongamento de sua liberação (YANG, et al., 2016). Desta forma, esses sistemas 
contribuíram para a cinética de liberação lenta da GLZ, evitando o aumento 
repentinoda glicemia após a ingestão de alimentos e otimizando sua resposta 
terapêutica ao aumentar sua solubilidade e consequentemente sua 
biodisponibilidade. 
 
Palavras - chave: Hipoglicemiantes; Dissolução, Tecnologia farmacêutica. 
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Para um estudante e profissional da saúde, a educação desde a faculdade até sua 
formação e construção da sua carreira é de grande importância. As metodologias de 
conhecimento se tornam diversas, e a tecnologia vem crescendo cada vez mais, 
auxiliando na obtenção de materiais para determinados assuntos, como para trazer 
conhecimento de forma inovadora e objetiva. Além disso, uma das dificuldades 
encontradas no processo de ensino-aprendizagem da cápsula endoscópica é a forma 
com que o conteúdo é abordado nos objetos de aprendizagem, que muitas vezes não 
são adequados para os estudantes. A cápsula endoscópica é uma micro câmera 
aglomerada por uma cápsula que tem como função filmar todo o sistema 
gastrointestinal, a fim de trazer uma confirmação melhor de um suposto diagnóstico, 
na investigação de doenças e na má absorção de nutrientes. O objetivo desse projeto 
é o estudo, desenvolvimento e avaliação de objetos de aprendizagem com o uso de 
novas tecnologias educacionais para o aprimoramento do processo de ensino-
aprendizagem sobre o uso da cápsula endoscópica na avaliação de doenças do 
sistema gastrointestinal seguinte de uma intervenção nutricional. O estudo constitui-
se da imposição da metodologia de ensino, pela produção tecnológica. O 
desenvolvimento da tecnologia necessitou do uso de materiais acadêmicos e uso de 
câmeras, onde foi gravado um vídeo de curta duração abordando o tema 
selecionado e desenvolvido um jogo que visa ensinar e medir o conhecimento sobre o 
sistema digestório.  E posteriormente o material construído será publicado na 
fanpage educacional e no google sala de aula, que será direcionado aos estudantes e 
profissionais da área da saúde. O assunto abordado no vídeo e no jogo é de grande 
conhecimento e de inovação no meio da saúde e tecnologia, sendo uma boa conduta 
para uma melhor investigação e conhecimento do estado interno do paciente, 
prosseguindo para uma intervenção nutricional. Mas de grande observação que a 
cápsula endoscópica é um método de custo mais elevado. E espera-se que os 
estudantes e profissionais da saúde se enriqueçam de conhecimentos através do 
assunto saúde e direito da população a assistência à saúde. Com a utilização de 
novas tecnologias na área da saúde é proporcionado ao aluno e profissional uma 
nova forma de aprender, uma vez que utiliza estratégias educacionais que facilita o 
aprendizado em uma perspectiva interativa e ao mesmo tempo autônoma, 
oferecendo oportunidades de novas experiências através do ensino por tecnologia. 
 
Palavras chaves: Tecnologia educacional, Cápsula endoscópica e Intervenção 
nutricional.  
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Os profissionais de saúde são responsáveis pelo controle e prevenção de doenças, com 
uma atenção maior para os profissionais de enfermagem, pois é a equipe que passa 
maior tempo no ambiente hospitalar e em maior contato com o paciente. 
Acadêmicos de enfermagem habitualmente levam celulares, canetas, relógios, 
estetoscópios entre outros objetos para auxilarem suas práticas hospitalares. Por estes 
objetos serem de uso comum, se tornaram objetos desta pesquisa para verificar se são 
vias de disseminação de microrganismos causadores de infecçoes em meio extra-
hospitalar como restaurantes, bares, lanchonetes, coletivos, suas casas, entre outros. As 
infecções acontecem principalmente pelo contato direto, ou seja, pelas mãos 
contaminadas e por consequência contato indireto, objetos contaminados, que 
podem levar à diversas doenças, infecções cruzadas, contaminação de parentes e 
amigos e trazer impactos sociais. Este estudo foi dividido em três etapas. A primeira 
etapa foi à coleta de dados nos materiais de estágio dos acadêmicos de enfermagem 
por meio de swab estéril e o tubo de cultura, a segunda etapa foi à incubação das 
amostras onde as mesmas foram transferidas para placas de Petri esterilizadas com 
meios ágar sabourad, a terceira etapa ocorreu à análise e identificação das colônias. 
A análise do material coletado mostrou presença significante de Escherichia coli 
principalmente em canetas e celulares. Esta bactéria esta presente normalmente no 
intestino, podendo causar infecções intestinais e urinárias em pessoas que entraram 
em contatos com os discentes de enfermagem e tem ou estão com o sistema 
imunológico baixo, como: crianças, idosos, portadores de HIV e acometidos por 
doenças. Através dos resultados preliminares obtidos já se pode afirmar que os 
materiais utilizados por acadêmicos de enfermagem são vetores de transmissão de 
microrganismos fora do ambiente hospitalar, mostrando um grande risco de 
contaminação em locais próximos aos hospitais e residências deste discentes onde 
todas as pessoas que entram em contatos com os mesmo e seus objetos estão expostos 
a contaminação. 

 

Palavras-Chave: Enfermagem; Materiais e Microrganismos. 
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Esta pesquisa tem como principal proposta, fazer um estudo de três pilares que 
influenciam na formação e comportamento de um bom profissional. Sendo assim, 
abordaremos os estudos de liderança, da motivação e da resiliência. Várias pesquisas 
são feitas com o objetivo de propor melhorias no que se refere a capacidade e 
competências profissional dos indivíduos diante disto, pretendemos investigar e 
analisar os modelos e métodos utilizados pelos professores em sala de aula, para 
assim propor melhorias. Sendo assim, o principal objetivo desta pesquisa é estudar a 
liderança, onde vários autores afirmam que este tem a capacidade de influenciar, 
despertar e levar os indivíduos a agir, de acordo com as necessidades determinadas 
pela organização. Também iremos nos aprofundar nas teorias da motivação, onde 
alguns autores ganham destaque sobre o assunto, estabelecendo suas teorias, sendo 
eles: Abraham Maslow que traz a teoria das necessidades; McClellandque por sua vez 
traz a teoria das necessidades adquiridas; Frederic Herzberg, com a teoria dos dois 
fatores; Douglas McGregor com a teoria X e Y entre outros (Ribas, 2011). E por fim, 
falaremos da resiliência, neste contexto, buscaremos investigar a resiliência e os temas 
acima. Existem três tipos de resiliência de acordo com Garcia (2001), a emocional, a 
acadêmica e a social. A resiliência emocional relaciona as experiências positivas que 
levam a sentimentos de autoestima, auto eficácia e autonomia, que capacitam a 
pessoa a lidar com mudanças e adaptações, obtendo um repertório de abordagens 
para a solução de problemas. A resiliência acadêmica engloba a escola como um 
lugar onde habilidades para resolver problemas podem ser adquiridas com a ajuda 
dos agentes educacionais. E a resiliência social envolve fatores relacionados ao 
sentimento de pertencimento, supervisão de pais e amigos, relacionamentos íntimos, 
ou seja, modelos sociais que estimulem a aprendizagem de resolução de problemas. 
Sendo assim, método de pesquisa utilizado foi uma revisão bibliográfica, e uma 
pesquisa de campo, onde utilizaremos questionário de avaliação, onde estes serão 
aplicados nos alunos por meio de oficinas realizadas em sala de aula, com os 
estudantes dos cursos da área da Tecnologia da Informação, da Faculdade São 
Miguel e os estudantes do curso de Recursos Humanos da Faculdade de Olinda. Esta 
pesquisa tem como proposito mensurar os impactos da aplicação destas 
teorias/pratica, e construir um modelo que venha estimular, melhorar e dinamizar as 
aulas através do uso de recursos, técnicas e ferramentas que otimizem o ensino e a 
aprendizagem nas instituições. 
 
Palavras-Chave: Motivação, Liderança e Resiliência. 
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O problema de aprender a partir de dados de distribuições que mudam ao longo do 
tempo é conhecido como Concept Drift. Esse termo refere-se à quantidade de dados 
que você está olhando para prever algo, e que de modo geral, também pode referir-
se a outros fenômenos, além do conceito-alvo, como uma entrada, mas, no contexto 
da Concept Drift, o termo se refere a um alvo variável. Antecipar-se para detectar a 
ocorrência de driftnos dados de entrada antes que eles sejam submetidos para 
predição (ou seja, antes do recebimento dos rótulos verdadeiros) parece ser uma 
abordagem mais satisfatória, uma vez que é possível ajustar o modelo previamente, 
de forma a lidar melhor com o novo cenário e evitar o erro de classificação. Este 
projeto de pesquisa tem como objetivo – Identificar na literatura através da Revisão 
Sistemática da Literatura - SLR a quantidade de artigods científicos que pequisaram 
sobre Classes Desbalanceadas onde ocorrem Concept Drift. As revisões sistemáticas é 
adequado em áreas com uma ampla gama de pesquisas, mas cujas questões 
principais permanecem sem respostas (PETTICREW & ROBERTS, 2006). O fato de 
não existir nenhuma revisão sistemática sobre concept drift e Imbalanced 
Classification de forma mais ampla reforça a importância desta pesquisa. Para a 
coleta dos artigos existentes na literatura foi utilizado a “string” de busca: ("concept 
drift" OR "drift detection techniques" OR "drift detection" OR "detecting change" OR 
"drift detectors" OR "concept drift detection") AND ("data streaming" OR "data 
streams") AND ("imbalanced classification" OR "imbalanced label" OR "imbalanced 
labels" OR "imbalanced class" OR "imbalanced class data" OR " imbalanced class 
labels" OR "class imbalance detector" OR "class imbalance datasets" OR "imbalanced 
dataset"), nos engenhos de busca: IEEE, ACM, SCOPUS e JSTOR onde foram aplicados 
os critérios de inclusão e exclusão em cada artigo coletado. Fora identificados na 
etapa de pré-seleção X artigos, e após aplicados os critérios de exclusão: Não 
acessados pela WEB; Que não sejam empíricos; Questão irrelevantes para a 
pesquisa;Artigos que expressam pontos de vistas pessoais; Que não sejam artigos 
completos; Repetidos; Semelhantes; Artigos não publicados em revistas ou 
conferências revisadas. E de inclusão: Trabalhos científicos que abordem em seus 
objetivos/ hipóteses/ perguntas de pesquisa ou analisem em seus resultados concept 
drift e Imbalanced Classification permaneceram Y artigos. 
 
Palavras-chaves: Concept Drift, Classes Desbalanceadas. 
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A modernidade é cheia de frustrações e demandas que acabam se traduzindo em 
problemas neuropsicológicos na população a nível mundial. Quando se trata do 
estresse, para muitas pessoas é tão comum que tornou-se um elemento presente no 
estilo de vida delas. Acontece que, quando uma pessoa está imersa diariamente nesse 
contexto, sua mente e corpo podem pagar o preço e as consequências podem ser 
sérias. Algumas situações podem causar estresse, sejam por causas externas ou 
internas. Alguns indivíduos ao passar por grandes mudanças na vida, ou mesmo 
mudanças temporárias podem desenvolver o estresse. Nesta perspectiva, voltamos o 
olhar para pacientes com graves problemas de locomoção, ou seja, pacientes 
acamados de curto a longo prazo que não estão habituados com essa realidade e 
acabam acometidos pelo estresse. Nesse contexto, a realidade virtual (VR) entra 
como ferramenta complementar à promoção e reabilitação da saúde. Tendo em 
vista a positividade do uso da VR na área da saúde, o estudo tem como objetivo 
analisar a literatura e um experimento social para extrair de ambos informações 
essenciais e positivas do uso da VR como ferramenta para promover a diminuição do 
estresse. O projeto foi dividido em cinco fases: revisão sistemática da literatura onde se 
coletou inúmeros estudos e ocorreu a análise de maneira criteriosa com grande rigor 
metodológico, definindo a problemática da pesquisa, depois foram usadas as 
palavras-chaves: Stresse, virtual reality, health, na base de dados MEDLINE, reunindo 
artigos em inglês entre 2012 até 2017. Foi analisado o título e seu enquadramento na 
pesquisa, feito a leitura do abstract e inclusão ou exclusão, por último foram lidos os 
artigos e selecionados; escolha do aplicativo de VR; busca de associações para coletar 
voluntários; realização do experimento com teste de usabilidade e satisfação do 
usuário e análise dos dados. Na primeira fase foi coletado 121 artigos que foram lidos, 
analisados e posteriormente selecionados os que enquadram-se no objetivo do 
projeto. Foi realizado a escolha do aplicativo de VR que será usado no teste. 
Atualmente o experimento está em processo de transição, os passos seguintes serão a 
busca de associações com hospitais e/ou domicílios; aplicação do experimento; análise 
dos dados obtidos e finalizar o artigo. A análise dos dados considerou fundamentos 
teóricos sobre o uso da VR como ferramenta auxiliar na promoção da diminuição do 
estresse direcionando-o a pacientes acamados, na assistência hospitalar e/ou 
domiciliar.  

Palavras - Chaves: Stress, virtual reality, health. 
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O principal objetivo do Malware é acessar um dispositivo alheio sem permissão 
explícita do proprietário. “Malware” é uma junção dos termos “malicioso” e 
“software”. Ao invés de antimalware, o termo antivírus costuma ser aplicado para 
definir ferramentas computacionais que visam proteger o computador de Malwares. 
O trabalho proposto cria a REWEMA (Redistribuição de Executáveis do Windows em 
Arquiteturas de 32-bits Aplicados a Análise de Malware). Com a base de dados 
REWEMA, foi realizada uma verificação da qualidade dos antivírus. A REWEMA 
apresenta 3136 executáveis malignos com suas análises pelos antivírus comerciais, 
obtidas pela plataforma VirusTotal. Para facilitar a submissão de vários arquivos a 
plataforma VirusTotal fornecem APIs (Interface de Programação de Aplicações) que 
permitem os programadores fazerem consultas à plataforma de forma 
automatizada e sem uso da interface gráfica web. O trabalho proposto utiliza duas 
das APIs disponibilizadas pelo VirusTotal. A primeira é responsável por enviar 
arquivos investigados ao servidor da plataforma. A segunda disponibiliza os 
diagnósticos dos antivírus comerciais quanto aos arquivos submetidos à plataforma 
pela primeira API. Os executáveis são analisados pelos 86 antivírus comerciais 
vinculados ao VirusTotal. Assim, todos os antivírus provêm seus diagnósticos para os 
executáveis submetidos à plataforma. Ele permite a possibilidade de emissão de três 
tipos diferentes de diagnósticos: Malware (afirma que o arquivo analisado possui 
praticas malignas), benigno (o antivírus afirma que o arquivo analisado não possui 
praticas maliciosas) e omissão (o antivírus se nega opinar sobre o arquivo analisado). 
O VirusTotal foi responsável por emitir a análise dos antivírus comerciais para cada 
um dos Malwares investigados, onde podemos afirmar que dos 3136 executáveis 
maliciosos o  McAfee-GW-Edition acertou 99,11% obtendo o melhor resultado dentre 
os 86 antivírus testados O trabalho proposto emprega redes neurais artificiais como 
classificadores. São utilizadas redes baseadas em retropropagação, com o objetivo de 
escolher a melhor configuração de rede neural, onde são empregadas distintas 
funções de aprendizado e configurações iniciais. Dentre as funções de aprendizado a 
que obteve o melhor resultado foi a Retropropagação gradiente escalonado, onde é 
utilizado o método de retropropagação do gradiente conjugado escalonado com os 
seguintes resultados: 98,82± 0,95 de acerto em treino e 98,13±0,68 de acerto em teste. 
Os resultados foram bons, já que o nível de aprendizado da rede neural foi 
consideravelmente alto na análise estática. 
 
Palavras-Chave: Redes Neurais; Antivírus Inteligente; VirusTotal. 
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O mercado de Realidade Virtual para smartphones vem crescendo a cada dia, a 
tecnologia cria um ambiente virtual onde é possível interagir com objetos 
tridimensionais, um fator muito importante é a forma como o usuário interage com 
objetos e interfaces nesse ambiente. Atualmente existem diversos dispositivos para 
manipulação de elementos virtuais. Porém, esses controles funcionam em padrões 
diferentes, e alternar entre eles requer muitas vezes uma grande reestrutura no 
projeto para sua implementação e utilização. O VRMC (Virtual Reality Multi 
Platform Controller) visa em facilitar a utilização de vários tipos de controles, criando 
um único canal de comunicação e mapeando os botões e axis (eixos de sensibilidade). 
O principal objetivo é abstrair a complexidade de implementação de vários tipos de 
controladores VR, em um único e universal canal de comunicação. Tornando diversos 
tipos de joysticks disponíveis em grande parte dos smartphones atuais. Esta pesquisa 
pode ser caracterizada como um estudo do tipo descritivo-exploratório, pois descreve 
e evidencia aspectos de uma experiência real no desenvolvimento de um jogo digital, 
na qual executou-se as principais atividades do processo de desenvolvimento de 
software. Junto, foi protótipo, implementado e validado o uso de diversos tipos de 
controle em um ambiente virtual. Sendo o primeiro um protótipo de papelão, onde 
utilizava Realidade Mixada (Virtual + Aumentada) para rastrear o movimento do 
controle. Em seguida foram testados os controles Samsumg GearVR e Google 
Daydream, que utilizam sensores de movimento e comunicam-se com o smartphone 
via Bluetooth. Ao finalizar o processo de implementação dos controles, foi realizado 
um teste de usabilidade com alunos dos cursos de Enfermagem, Nutrição da 
Faculdade São Miguel. Os dados foram apurados e foi validado que os controles 
agregam valor a projetos de Realidade Virtual, porém a não similaridade entre eles 
torna o processo de desenvolvimento muito custoso. Conclui-se, que a utilização de 
diversos tipos de controles para VR torna o software mais abrangível, porém complica 
no desenvolvimento do software em questão. Logo é necessária uma arquitetura 
para unificação dos controles, tornando-os universais e de simples implementação. 
 
Palavras-Chave: Realidade Virtual (VR); Controle; Joystick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


