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APRESENTAÇÃO 

A Faculdade de Educação São Francisco- FAESF, no intuito de promover a iniciação 

científica, e por entender que a pesquisa é um mecanismo imprescindível para o 

desenvolvimento das diretrizes curriculares de cada curso de graduação e pós graduação, 

assim como se apresentar tal como uma IES que se preocupa com o desenvolvimento 

educacional-cientifico  , promove anualmente o Encontro de Iniciação Científica - ENIC, 

que se caracteriza como uma oportunidade para pesquisadores e estudantes , a apresentarem 

trabalhos à comunidade científica e acadêmica como uma ação concreta e contribuinte para 

esse desenvolvimento desejado para o crescimento cientifico. 

Essa iniciativa, é apresentada aos alunos de graduação e pós- graduação, assim como 

para toda a comunidade, como incentivo a darem os seus primeiros passos no processo de 

produção e desenvolvimento do conhecimento, assim como oportunizar ao pesquisadores um 

ambiente para a exposição de suas descobertas e ações, como uma forma também 

incentivadora para esse desenvolvimento cientifico desejado e abraçado pela instituição cede 

do evento. 

Esse momento de produção cientifico também se abre como uma oportunidade para a 

criação de um espaço oportuno para discussão sobre a iniciação á pesquisa que se configurou 

por meio da apresentação de trabalhos científicos, assim como pela realização de mesas 

redondas, conferências e minicursos, isso porque se entende que todos esses recursos visam a 

criação de diálogos para o crescimento da pesquisa, na qual todas essas oportunidades serão 

dirigidas e executadas por docentes da instituição como também demais colaboradores 

convidados de outras instituições. 

O primeiro volume dos Anais do Encontro de Iniciação Científica - ENIC foi 

organizado por temáticas, saber foram estas: Educação, saúde, economia e desenvolvimento. 

Na área da educação estão disponíveis trabalhos que trataram de alguma forma a temática em 

questão. Participam dessa temática os cursos de Pedagogia, Educação Física e Letras.  

 Já na área da saúde foi reunido todos os trabalhos que abordassem esse tema, 

comtemplando dessa forma trabalhos dos cursos de Educação Física, Enfermagem, 

Fisioterapia e Nutrição.    

Na área da economia está reunida trabalhos desenvolvidos com estes aspectos, 

contemplando dessa forma o Curso de Administração.  
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E por último reunimos os trabalhos sobre o desenvolvimento, sobre essa temática, 

organizamos trabalhos com o foco no meio ambiente, tendo trabalhos na sua grande maioria 

do curso de geografia.   
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PALAVRAS DO COORDENADOR DE PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS- 

GRADUAÇÃO  

É com grande satisfação que produzimos no ano de 2016 o primeiro Anais do 

Encontro de Iniciação Científica - ENIC. Este é um sonho desejoso de todo o corpo 

acadêmico da Faculdade de Educação São Francisco - FAESF, visto que entendemos que este 

material é a forma mais palpável da produção cientifica da instituição.  

Acreditamos que este material estimulará ainda mais os docentes e discentes para se 

debruçarem para a produção de manuscritos afim de serem apresentados no evento cientifico 

tão marcante como o ENIC. Além disso, acreditamos que este estimulo poderá resultar não 

somente em produções internas, mas visualizamos que este pontapé inicial da instituição 

poderá potencializar todos os autores a produzirem para o campo externo. 

Nos alegramos ainda mais por estamos fazendo parte da realização do sonho de todos 

os estudantes que possuem olhares mais atentos sobre a produção cientifica. Desejamos um 

dia ouvir depoimentos que retratem esse material como o primeiro veiculo de produção 

cientifica de um grande escritor. Todo esse sonho está sendo esperado desde o dia que foi 

plantada em nossa instituição o ENIC.  

O ENIC ainda permite aos seus participantes a vivencia direta do campo cientifico 

com suas especificadas detalhes como nas participações de mesas redondas e dentre outras 

estratégicas tratando de assuntos como publicações, qualis de periódicos e palestras sobre o 

mundo da investigação cientifica. Oportunidades essas, que precisam a cada ano ser vivida de 

forma intensa, pois a pesquisa é ainda o melhor caminho para o desenvolvimento institucional 

e de todo o país.  

Dessa forma, disperso-me agradecendo a Sra. Vângela Maria Veloso de Sousa, foi 

esta que por primeiro desejou elevar a Faculdade de Educação São Francisco – FAESF, para 

olhares atentos a pesquisa, quando idealizou esse grandioso evento.            

Assim, enceramos torcendo e felizes por tamanho passo dado pela Faculdade de 

Educação São Francisco – FAESF no campo cientifico.  

 

Atenciosamente,  

 

Francisco Eric Vale de Sousa 

Coordenador de Pesquisa, Extensão e Pós- graduação 
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UMA ANÁLISE SOBRE O PRECONCEITO ÉTNICO- RACIAL ENTRE OS 

ESTUDANTES DA UNIDADE DE ENSINO ZECA BRANCO EM PEDREIRAS 

MARANHÃO. 

NASCIMENTO, Natália Silva
1
; RIBEIRO, Roure Santos

2
.  

RESUMO 

O Presente trabalho consiste em uma investigação sobre o preconceito étnico- racial entre 

estudantes da Unidade Escolar Zeca Branco, escola pública da rede municipal de Pedreiras- 

MA. Tendo como objetivo elucidar os sentimentos e sensações dos alunos que sofrem com 

gestos de xenofobia por terem pele negra, através da pesquisa de caráter exploratória, 

depoimentos verbais e investigações quantitativas direcionadas a docentes discentes e gestor 

da escola, tornou- se possível o esclarecimento de situações vivenciadas no cotidiano escolar, 

ocasionando por meio destes métodos de pesquisa uma visão desestabilizadora dos fatos 

presenciados no meio social. Almeja- se desta forma responder aos seguintes 

questionamentos: como acontecem as manifestações de racismo na escola? Como os alunos se 

sentem ante as atitudes preconceituosas? O que a escola e os profissionais da mesma tem feito 

na busca por igualdade de oportunidades educacionais e na forma de tratamento e 

respeitabilidade aos educandos negros? Como acontece ou se acontece à construção de 

conhecimentos relacionados à história e cultura negra? Nesta perspectiva foram de 

fundamental relevância as contribuições teóricas dos seguintes autores: Adesky (2009); Brasil 

(1988); Brasil (2003); Fazzi (2004); Gomes (2010); Munanga (2004); Silva (2004), dentre 

outros que contribuíram na construção teórica da pesquisa. Deste modo, as analises realizadas 

na instituição em questão apontam para a necessidade de informações que privilegiem o 

processo histórico de lutas dos negros no país, necessitando de conhecimentos construídos e 

trabalhados de forma teórica e prática. Nessa perspectiva vale ressaltar que a educação para a 

valorização étnico- racial ainda não tem sido exercida, por negligencia no ambiente 

educacional, que precisa reconstruir saberes sistêmicos e de vida, valorizando as particulares 

individuais de todos ao realizar um trabalho educacional igualitário nos paradigmas das 

identidades e características físicas e culturais dos estudantes, neste caso especifico dos 

afrosdescendentes. 

PALAVRAS-CHAVE: Preconceito. Estudantes. Escola.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia, pela Faculdade de Educação São Francisco - FAESF 

2
 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Maranhão-UFMA. 
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UMA ANÁLISE SOBRE A DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO ENSINO MÉDIO DO  

COLÉGIO CIRO RÊGO EM PEDREIRAS- MA 

 

NASCIMENTO, Natália Silva
1
; MARTINS, Marilda da Conceição

2
 

RESUMO 

O Presente artigo consiste em uma investigação sobre a Discriminação Racial em uma escola 

pública, tem como objetivo analisar as manifestações de racismo entre os alunos e professores 

da escola Ciro Rêgo situada na cidade de Pedreiras- MA, deste modo pretende- se investigar 

as manifestações de preconceito racial entre docentes e discentes na referida escola, bem 

como identificar o modo que a instituição tem administrado essas questões no ambiente 

educacional. Nesta análise, utilizou- se por tanto, as contribuições da pesquisa qualitativa de 

abordagem exploratória, assim como, entrevistas aplicadas com a gestora e supervisora, além 

dos relatos e depoimentos de professores e alunos da escola. Almeja- se desta forma 

responder aos seguintes questionamentos: Como acontece a relação entre professores e alunos 

negros e não negros? Como os estudantes reagem ante as piadas e atitudes depreciativas? Que 

projetos a escola tem realizado na busca por valorização da história e cultura negra? Nesta 

perspectiva, foram de fundamental relevância as contribuições teóricas dos seguintes autores: 

Almeida (2003), Gomes (2011), Pereira (2003), e Torres (2003), dentre outros que 

contribuíram significativamente para a realização deste trabalho. Através da análise tornou- se 

possível uma visão ampliada sobre a necessidade de um trabalho voltado para as questões 

raciais na instituição, e ainda o respeito étnico- cultural à história e cultura negra no ambiente 

escolar, e nas relações entre alunos e professores da escola. Nessa perspectiva busca- se 

elucidar que o respeito à cultura e identidade negra tem sido esquecida nos currículos e no 

cotidiano escolar de muitas instituições educacionais. Espera- se, deste modo, que estas 

reflexões sirvam para discutirmos sobre a igualdade étnico- racial na escola. 

PALAVRAS-CHAVE: Igualdade. Étnico Racial. Racismo. 
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 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia, pela Faculdade de Educação São Francisco - FAESF 

2
 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Piauí – UFPI  
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UMA ANÁLISE DOS ASPECTOS DA MUNICIPALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE  

PEDREIRAS: Unidade de Ensino Raimundo Monteiro e Unidade de Ensino Carlos Martins 

 

SILVA, Mércia Sousa
1
; CORRÊA, Oziane Silva

2
; RIBEIRO, Roure Santos

3
. 

RESUMO 

O presente trabalho intitulado como um estudo sobre os impactos do processo de 

municipalização no ensino fundamental nas escolas de Pedreiras do maranhão tem como 

objetivo propor um estudo visando averiguar o desempenho das escolas, Unidade de Ensino 

Raimundo Monteiro e Unidade de Ensino Carlos Martins no processo de municipalização 

como estratégia para melhorar a qualidade do ensino. Nesta análise utilizou-se, portanto, as 

contribuições da pesquisa qualitativa de abordagem descritiva explicativa, através de 

entrevistas aplicadas a gestores e professores das instituições acima. Nesta perspectiva, foram 

fundamentais as contribuições dos seguintes autores: Bothe (1997), Brandão (2010), Gadotti 

(2000), Teixeira (1957, 1996) e as seguintes leis: Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 

9394/96) e a Constituição Federal de 1988 dentre outros. Espera-se, deste modo, que estas 

reflexões sirvam para discutir e avaliar sobre a importância do processo educacional frente a 

todas estas modificações, e essas contribui para uma educação de qualidade, pois na prática o 

que se encontra é um paradoxo de ideias, distante do que os grandes teóricos defendem 

quando se fala do verdadeiro papel do processo de municipalização. Em verificação a todo o 

processo da pesquisa, observou-se que houve grandes dificuldades, principalmente no que diz 

respeito à cooperação dos profissionais entrevistados, tendo em vista que a escola não tem 

todas as respostas que se precisa para o êxito da pesquisa.   

PALAVRAS-CHAVE: Descentralização. Educação. 
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2
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UM ESTUDO DE CASO SOBRE A INFORMÁTICA COMO FERRAMENTA 

PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DO ENSINO 

FUNDAMENTAL NA UNIDADE DE ENSINO MANOEL TRINDADE 

 

OLIVEIRA, Halison Cordeiro
1
; RIBEIRO, Roure Santos

2
 

RESUMO 

A presente pesquisa visa apresentar diversas ações envolvendo a informática educativa, 

analisando as possíveis vantagens e desvantagens da inserção da informática no âmbito 

escolar. Consequentemente, apresenta os principais erros vultosos quanto à utilização do 

computador como ferramenta pedagógica de ensino. Também busca contribuir com a 

minimização de tais problemas, narrando histórias reais de personagens que utilizam o 

computador no processo ensino-aprendizagem. Este trabalho pretende mostrar que o termo 

informática educativa relaciona-se a área cientifica que tem como objeto de estudo o uso de 

equipamentos e procedimentos da área de processamentos de dados no desenvolvimento das 

capacidades humana. Portanto, O patente trabalho de caráter exploratório, busca apoio teórico 

e metodológico referente à situações apresentadas até aqui, como também, pela necessidade 

de se estabelecer uma análise teórica fundamentada por estudos de Cox (2008), José (2002), 

Levy (1998), Nascimento (2007), Papert (1980, 1986), Valente (1993, 2001), Vilard (2002), 

Tajra (2000, 2008). Além desses, haverá contribuições diretas e indiretas de outros autores 

relacionados ao assunto proposto, visando ampliar as reflexões diante à produção deste 

estudo, seguindo uma linha de investigação, mediante as seguintes categorias: Inclusão 

digital, o uso do computador como ferramenta pedagógica de ensino, Análise dos diferentes 

softwares usados na educação, e Capacitação docente. Espera-se, portanto, que os 

profissionais da educação revisem seus métodos e técnicas quanto à utilização do computador 

como recurso pedagógico, podendo então, colocar em prática as diversas formas de utilização 

dessas máquinas em ambientes educacionais. 

PALAVRAS-CHAVE: Informática educativa. Softwares educativos. Processo ensino-

aprendizagem. 
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TELEVISÃO E IMAGINÁRIO: a influência dos desenhos animados para formação 

cognitiva da criança 

 

SILVA, Edna Lima
1
; SILVA, Maeli Rodrigues

2
; RIBEIRO, Roure Santos

3
 

RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo analisar e descrever as maneiras em que são aplicados 

os desenhos animados tanto em casa como na sala de aula e descobrir quais as influencias 

causadas pelo o uso do mesmo, no desenvolvimento da educação infantil da escola Jardim de 

Infância Branca de Neve na cidade de Pedreiras-MA, identificando pontos positivos e 

negativos que a TV proporciona no cognitivo da criança. Deste modo, pretende-se investigar 

o que a TV e os desenhos animados transmitem para o público infantil, analisando a 

importância sobre o papel do desenho animado em sala aula e como ele pode contribuir para a 

formação e o desenvolvimento do alunado e averiguar os conhecimentos adquiridos pelas 

crianças através da mídia. Nesta análise, utilizou-se, um modelo de pesquisa qualitativa e 

exploratória, através de entrevistas aplicadas com professoras e alunos. Nesta perspectiva 

foram fundamentais as contribuições teóricas dos seguintes autores: Ciro Marcondes Filho 

(1988, 1994), Rosa Maria Bueno Fisher (2002,2005), Revista escola (2005) e Joviniano 

Borges Cunha (2005), Cecilia Von Feilitzen e Catharina Buchet (2002) Reeves (1996), 

Kerckhove (1997), José Manoel Moran (2000), Rodrigues (2007). Verificou-se que a mídia 

em si verdadeiramente tem grandes contribuições para o desenvolvimento cognitivo da 

criança, e que a escola e os pais devem estar atento a este meio de comunicação tão 

influenciador no comportamento e na conduta do individuo. Constituindo de tal modo espera-

se, portanto, que as reflexões sirvam para a discussão sobre a importância da influência da 

mídia no desenvolvimento infantil. 

PALAVRAS-CHAVE: Escola. Mídia. Imaginário. Qualidade. Educação. 
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REPENSANDO  A  PRÁTICA  PEDAGÓGICA  NAS  ESCOLAS 

PÚBLICAS MUNICIPAIS DE PEDREIRAS-MA FRENTE AOS PARADIGMAS DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

CHAVES, Maria das Dores da Silva
1
; RIBEIRO, Roure Santos

2
. 

RESUMO 

O presente trabalho consiste de uma investigação a respeito da prática pedagógica nas escolas 

Públicas Municipais de Pedreiras- MA, frente aos paradigmas da educação inclusiva. Para 

isso, tem como objetivo desenvolver um estudo sobre as práticas pedagógicas nas escolas 

Unidade de Ensino Carlos Martins e Unidade de Ensino Raimundo Monteiro em Pedreiras-

MA, frente aos paradigmas da educação inclusiva, identificando pontos positivos e negativos 

durante o processo. Além disso, a pesquisa busca compreender o processo de inclusão que 

ocorre nas referidas instituições, bem como, analisar a prática pedagógica dos professores 

frente aos paradigmas da educação inclusiva e averiguar as possibilidades de realização de um 

processo inclusivo, identificando fatos preponderantes neste contexto. Nesta análise utilizou-

se, o modelo descritivo explicativo, através do uso de instrumentos quantitativos com essência 

qualitativa, analisando reflexões dos professores que estão inseridos no processo inclusivo das 

referidas escolas, por meio de questionários com perguntas abertas e fechadas e observação 

participante. Para aprofundamento da análise, a pesquisa buscou embasamento nos estudos de 

Carvalho (2004); Lima (2006); Gaio, Meneghetti (2009); Rodrigues, Krebs e Freitas (2005); 

entre outros que serviram para construção do objeto investigado. Assim, diante dos resultados 

verificou-se que a prática pedagógica da escola Carlos Martins foi satisfatória, embora deva 

aperfeiçoar o quadro dos profissionais. Já na escola Raimundo Monteiro, além da carência de 

professores capacitados, a instituição precisa melhorar suas estruturas arquitetônicas. Deste 

modo, as apreciações em torno das instituições observadas apontaram a necessidade de 

professores capacitados e uma arquitetura adequada diante o processo inclusivo, na qual é 

fundamental para o desenvolvimento da inserção de todos os alunos com necessidades 

educacionais especiais (NEE) no ambiente escolar. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva. Formação Docente. Prática Pedagógica 
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O USO DO BLOG COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NA DISCIPLINA DE 

FÍSICA DA 2ª SÉRIE “A” DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA CENTRO DE ENSINO 

ANTONIO CORRÊA DA CIDADE DE ESPERANTINÓPOLIS – MA 

 

SOUSA, José Roberto Santos
1
. 

RESUMO 

O ensino é uma construção de conhecimentos e de novos saberes que está intimamente ligado 

com os recursos didáticos, facilitando a aprendizagem do discente. O professor precisa 

introduzir os recursos didáticos disponíveis pela escola, dando dinamicidade a sua aula, 

tornando-a mais atraente e integradora. E, em estudo com professores na semana pedagógica 

do Centro de Ensino Antonio Corrêa, aconteceram debates relacionados às tecnologias 

aplicadas à educação, ao uso da internet, percebeu-se que vários professores não conheciam a 

ferramenta blog, sua utilização educacional. Daí, a pesquisa teve como objetivo usar e avaliar 

estudo do blog como ferramenta pedagógica na disciplina de Física da 2ª série “A” do ensino 

médio da escola Centro de Ensino Antonio Corrêa da cidade de Esperantinópolis – MA, na 

tentativa do blog contribuir como recurso pedagógico; fazendo um mapeamento de blog 

educacional, como ambiente de interação e escrita colaborativa; e utilizando o blog 

http://interatividadeducacao.blogspot.com como ferramenta pedagógica em pesquisas 

escolares nas aulas de Física. A metodologia aplicada aconteceu a partir de estudo de caso 

com alunos do 2ª série “A” do Ensino Médio do Centro de Ensino Antonio Corrêa de 

Esperantinópolis-MA. Verifica-se a proximidade dos alunos com a ferramenta blog, aplicando 

questionário, observando e dialogando com os alunos envolvidos na pesquisa. Hoje, é muito 

importante ressaltar o uso das ferramentas disponíveis na Internet, dentre elas o blog, que por 

vez pode ser utilizado de forma educacional visando maior qualidade e interatividade com o 

ensino. Quando se utiliza esse recurso como metodologia na educação, pode-se fazer 

interação entre os discentes, proporcionando maior engajamento dos mesmos nas disciplinas 

curriculares. Essa interação é necessária para a aprendizagem. O uso do blog como ferramenta 

pedagógica contribuiu diretamente para a melhoria do ensino aprendizagem dos alunos, visto 

que, a maioria avaliaram positivas as pesquisas e atividades desenvolvidas. Descobriram que 

o uso planejado da internet ajudou na criação de blogs facilitando a comunicação, interação e 

formação. 

PALAVRAS-CHAVE: Internet. Blog educacional. Aprendizagem. Ensino de Física. Escola. 
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GESTÃO PARTICIPATIVA NA ESCOLA UNIDADE DE ENSINO IMACULADA 

CONCEIÇÃO EM PEDREIRAS-MA: Uma realidade possível? 

 

CHAVES, Maria das Dores da Silva
1
; MARTINS, Marilda da Conceição

2
.  

RESUMO 

Imaculada Conceição em Pedreiras-Ma. Assim, tem como objetivo analisar de que forma está 

sendo trabalhada a Gestão Participativa na citada escola. Deste modo, pretende-se caracterizar 

a função do gestor desta Instituição de ensino, bem como identificar os principais objetivos de 

uma gestão participativa. Nesta análise, utilizou-se, portanto, o modelo da pesquisa qualitativa 

de abordagem exploratória, assim como, entrevistas informal, aplicadas com uma gestora, 

uma supervisora e uma professora como também observação participante para identificar os 

benefícios e as desvantagens numa gestão participativa. Para aprofundamento da análise 

foram fundamentais as contribuições dos seguintes autores: Paro (1997), Gadotti (2003), Silva 

(2008), Lück (2010), Veiga (2010), entre outros que serviram para a construção teórica desta 

pesquisa. Nesta perspectiva, espera-se, deste modo, que estas reflexões sirvam para 

discutirmos sobre a importância da gestão participativa no contexto pedagógico. Assim, nas 

ocorrências dos relatos verbais, este estudo verificou-se que a gestão participativa na referida 

escola é um trabalho coletivo, na qual, há participação de todos os sujeitos envolvidos no 

processo educativo. Sem dúvida, a gestão participativa é a melhor maneira de proporcionar 

um clima de trabalho agradável entre todos os funcionários, como também a comunidade 

pertencente. Portanto, diante das análises percebe-se, que a gestão participativa na 

mencionada instituição é uma realidade possível no seu procedimento pedagógico. 

PALAVRAS-CHAVE: Escola. Gestão Participativa. Prática Pedagógica. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: uma abordagem da Inclusão de crianças com Síndrome de 

Down no Complexo Educacional Messias Rodrigues no município de Trizidela do Vale– MA 

 

SANTOS, Francisca Janete Aguiar dos
1
; RIBEIRO, Roure Santos

2
. 

RESUMO 

O presente trabalho propõe uma análise sobre a inclusão de crianças com Síndrome de Down 

no Complexo Educacional Messias Rodrigues de Sousa. Objetivou-se a analisar o processo de 

inclusão escolar da criança com Down, considerando os relevantes aspectos relacionados com 

o acesso à escola, a participação da familia, a função da escola, a metodologia e os 

procedimentos pedagógicos dos educadores em relação à educação dos alunos com 

necessidades com especiais. Para isso, foram aplicados questionários que foram 

desenvolvidos e analisados a partir das contribuições teóricas, principalmente postuladas por 

Alves (2011), Stray-Gundersen (2007), Lima (2006) e Carvalho (2004) entre outros autores. 

Tendo como base no resultado da pesquisa quantitativa e relacionando-a com os pressupostos 

teóricos verificou-se que o processo de inclusão escolar da criança com Síndrome de Down 

no Complexo Educacional Messias Rodrigues de Sousa, foi no geral satisfatória considerando 

que os aspectos analisados, apesar de demonstrarem algumas falhas apresentam avanços bem 

significativos quanto o ingresso das crianças na escola, torna-se importante o investimento na 

infra-estrutura escolar para se efetivar a política de acessibilidade. Além da participação da 

familia junto à escola. Porém, verificou-se que a maior dificuldade para o processo de 

inclusão é o acesso dos professores em dar continuidade à formação continuada na área de 

atuação. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva. Síndrome de Down. Escola. Família. 
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APRENDER BRINCANDO: um estudo sobre a importância dos jogos educativos na 

alfabetização do Jardim de Infância Branca de Neve 

RIBEIRO, Cintya Valeria Leitão
1
; RIBEIRO, Roure Santos

2
. 

RESUMO 

Este trabalho consta de uma investigação sobre a importância dos jogos educativos na 

alfabetização do Jardim de Infância Branca de Neve da Cidade de Pedreiras Maranhão. Tem 

por objetivo compreender a importância dos jogos educativos na alfabetização da escola 

pesquisada através das contribuições de relatos orais e métodos que vem a tona o processo já 

vivido, oportunizando a desconstrução da imagem já obtida socialmente. Procura responder as 

seguintes perguntas: em sua opinião os jogos educativos podem contribuir para educação de 

criança de 3 a 5 anos? De acordo com sua formação como você explicar o lúdico como 

ferramenta facilitadora de ensino? Você utiliza quais recursos educativos para suas aulas 

ficarem dinâmicas? De acordo com sua formação docente você se submeteria ao desafio em 

desenvolver atividades lúdicas? Para resgatar pontos marcantes da educação infantil, a 

pesquisa buscou referencias teóricos de Moyles (2006): Brasil (1998): Kishimoto (2006): 

Queiroz (2010): Antunes (2003), entre outros que serviram para a contribuição teórica desta 

pesquisa. Foram aplicados questionários com essência qualitativa de caráter quantitativo para 

relatos desses dados, portanto, verificou-se que os jogos lúdicos são de suma importância para 

uma aprendizagem facilitadora, uma vez que os mesmos influênciam a criança a desenvolver 

várias habilidades como: coordenação motora, espaço, distância e assim sucessivamente. 

Portanto nessa perspectiva, é valido dizer que os educadores precisam mudar esse paradigma 

e aplicar o lúdico e jogos educativos em suas aluas para um melhor desenvolvimento de seus 

alunos. 

PALAVRAS-CHAVE: Lúdico. Jogos Educativos. Criança. 
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A EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA 

COORDENAÇÃO CORPORAL E INCLUSÃO DE INDIVÍDUOS COM SÍNDROME DE 

DOWN  

 

LUZ, Edma Ribeiro
1
; GOMES, Ayron  Vinicius Aguiar

2
; SANTOS, James Oliveira

3
; SALAZAR, Teresa 

Cristina Nascimento
4
. 

RESUMO 

Desde os oriundos da Educação Física e todos aspectos que envolvem o processo evolutivo em todos 

os âmbitos, nota – se que a mesma tem caráter inclusivo, e que tem alcançado características que a faz 

relevante na sociedade, por trabalhar de forma dual, ou seja, corpo e mente e também por buscar 

adaptações para todos. Caracterizando assim a nomenclatura de Educação Física Adaptada (EFA) que 

são propostas para inclusão das atividades físicas e esportes para pessoas deficientes, que vem a 

contemplar as grades curriculares dos Cursos de Educação Física. Diante disto, torna– se notório que a 

EFA contribui para o processo de coordenação corporal de indivíduo com Síndrome de Down, que 

tem por definição uma anomalia genética autossômica, resultante da trissomia do cromossomo 21, 

cujo identificação são pessoas com Hipotonia Muscular, Prega Epicântica, Cavidade Oral Pequena e 

Manchas de Brushfield.  O objetivo do estudo é descrever a relevância da Educação Física Adaptada 

aliada ao desenvolvimento de coordenação corporal de indivíduos diagnosticados com Síndrome de 

Down de caráter inclusivo tanto nas vivências escolares como também na sociedade na qual se está 

inserido. Este processo inclusivo é definido como meio de adaptação para inclusão dos seus sistemas 

sociais gerais de pessoas especiais, uma equiparação de oportunidades para todos. Este estudo visa 

uma metodologia caracterizada como tipo de pesquisa bibliográfica com abordagem descritiva, 

posteriormente de caráter aliado teoria e prática (com propostas de atividades físicas adaptadas), 

utilizando o teste KTK (Körperkoordinationstest Für Kinder), como base de avaliação periódica em 

diversas faixas etárias de diagnósticos de Down na cidade de Pedreiras, Maranhão, Brasil. Os 

resultados mediante tal estudo torna visível que este âmbito da Educação Física como também a EFA 

preocupam- se com os aspectos socioantropológicos do movimento humano, ou seja, todo movimento 

possui uma contextualização histórica e consciência corporal, isso tudo aliado a inclusão. Em suma, a 

EFA tem a capacidade de promover saúde, estilo de vida ativo, reabilitação de funções e inclusão no 

meio ambiente no qual está inserido e também na escola, e tal temática vem sendo bastante difundida 

por estudiosos no âmbito de pesquisa em busca de análise e soluções.   

PALAVRAS – CHAVE: Educação Física; Educação Física Adaptada; Inclusão; Down   
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O NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE 

PEDREIRAS-MA  

        SILVA, Andressa Arruda
1
; SILVA, Ana Luiza Freitas

2
; DE JESUS, Eveline Veras

3
. 

RESUMO 

A participação dos alunos nas práticas regulares da Educação Física Escolar é importante para 

a formação do cidadão em seus aspectos cognitivo, afetivo-social e motor, porém, o nível de 

participação dos alunos, precisamente nos últimos anos do Ensino Fundamental tem 

diminuído ao passar dos anos, partindo disso, este trabalho apresenta informações sobre “o 

nível de participação dos alunos do ensino fundamental nas aulas de Educação Física Escolar 

da rede pública municipal de Pedreiras – MA”, no qual foi realizada uma pesquisa em três 

escolas, precisamente nos 9º anos a partir de um questionário com dez questões fechadas para 

analisar esse nível de participação nas práticas regulares da Educação Física Escolares.  

PALAVRAS- CHAVES: Educação física Escolar, Participação, Alunos, Ensino 

Fundamental. 
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A INFLUÊNCIA DA LINGUAGEM DAS REDES SOCIAIS NO USO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA, NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS – MA 

LUZ, Edma Ribeiro
1
; QUEIRÓS, Francisca Bulhão de

2
. 

RESUMO 

A evolução tecnológica exige da sociedade contemporânea uma praticidade, que faz com que as 

pessoas sejam rápidas em seus afazeres diários, atividades antes apenas resolvidas pessoalmente, hoje 

solucionadas por via Internet e seus meios tecnológicos, entretanto apresentando déficits relevantes na 

Língua Portuguesa, como na linguagem no que se refere a tipos, níveis e funções, cujo é dinâmico 

tanto no aspecto da oralidade como escrita em meio aos avanços tecnológicos, especificamente a 

comunicação nas redes sociais. A questão é, “o uso desses artifícios no ato de se comunicar nas redes 

sociais pode afetar a utilização da Língua Portuguesa?”, mediante isto, este estudo tem por objetivo 

analisar, por intermédio de um questionário, se interfere ou não no uso da Língua Portuguesa no 

Município de Pedreiras, Maranhão, Brasil. Para tal estudo fundamentou – se no processo 

metodológico de pesquisa bibliográfica e de campo, descritiva - interpretativa e quanti- qualitativa, 

por intermédio de um questionário (quatro questões fechadas e oito abertas), ocorrido na cidade de 

Pedreiras, Maranhão, Brasil. Abordando a faixa etária com gêneros homogêneos entre 15 – 25 anos, 

no período de outubro 2013 à  agosto 2014. Os resultados obtidos foram que 67% foram mulheres e 

33% homens, e que há um déficit relevante no uso da língua portuguesa, havendo casos de 

aglutinação, justaposição, prefixação, jargões, estrangeirismo, e que fora analisado que há sim, 

equívocos no uso da língua portuguesa influenciado pela linguagem nas redes sociais, quando este 

está inserido no ambiente acadêmico, escolar e/ ou trabalho, onde fora analisado a escrita e seus 

aspectos gramaticais. Em suma, a comunicação e linguagem sofrem interferência, direta ou não, em 

um número relevante de entrevistados, com visíveis dificuldades de leitura, compreensão e produção 

de textos, afetando a linguagem escrita e orais no ambiente formal, onde requer uma Portuguesa em 

sua forma Culta, onde é necessário que haja adequações no uso da Linguagem Formal e Informal, 

outra dificuldade encontrada no presente estudo.  

PALAVRAS – CHAVE: Língua Portuguesa; Escrita; Leitura; Métodos Tecnológicos; Linguagem.    
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SÍNDROME DE OVÁRIO POLICÍSTICO COMO FATOR DE RESISTÊNCIA À  

INSULINA E RISCO A SÍNDROME METABÓLICA: Revisão Bibliográfica. 

 

ARAÚJO, Cleiton Sousa
1
; SILVA, Luísa Ribeiro

2
; SOUSA, Nídia de Paula Silva Leite

3
.  

RESUMO 

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma desordem endócrina heterogênea 

apresentada por 5%-10% das mulheres em idade reprodutiva, apresentando risco elevado para 

dislipidemia, hipertensão, diabetes mellitus e síndrome metabólica (SM). Objetivos: 

Identificar na literatura a Sindrome de Ovario Policistico como fator de resistência a Insulina 

e risco para Sindrome Metabólica. Método: Trata-se de um levantamento bibliográfico, 

desenvolvido por meio das bases de dados SciELO e Biblioteca virtual de saúde,  período de 

2005 a 2011, onde foi coletado 30 artigos e dentre estes foram utilizados 12 . Resultados: A 

predisposição a resistência à insulina e a síndrome metabólica tem um grande impacto 

negativo a obesidade pelo fato do tecido adiposo ser reconhecido como órgão endócrino, 

capaz de secretar substancias que interferem no metabolismo dos carboidratos e lipídios, e 

desta maneira parecem comprometer a ação da insulina na captação celular da glicose e 

induzir a reação inflamatória endotelial que proporciona fatores de formação de ambas 

manifestações,e um dos critérios do diagnostico da SOP é o hiperandrongenismo clinico  e/ou  

laboratorial  Conclusão:  concluímos que a SOP é um distúrbio  endócrino complexo com 

etiologia desconhecida, que favorece portadoras de SOP a risco de doenças cardiovasculares 

independente de seu IMC, sendo necessário a identificação dos fatores clínicos, hormonais e 

metabólicos preditivos para o aparecimento da SM na SOP, e  tratamento preventivo  

direcionado para a manutenção da saúde do endométrio além do uso dos anticoncepcionais 

conjugados e antiandrógenos. 

PALAVRAS – CHAVE: Resistência á insulina. Ovário. Doenças cardiovasculares. 
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PERFIL CITOLÓGICO DOS RESULTADOS DE PAPANICOLAOU DE UMA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEDREIRAS - MA. 

CAVALCANTE, Manuela Corrêa
1
; SOUSA, Rondillelli Barbosa

2
; SOUSA, Nídia de Paula 

Silva Leite
3
. 

RESUMO 

O Câncer do colo de útero é uma doença passível de prevenção por meio de ações educativas, 

preventivas e de promoção à saúde da mulher, com medidas diagnósticas e terapêuticas, 

especialmente as de diagnóstico precoce de lesões precursoras do câncer cervical, através do 

exame citopatológico, chamado Papanicolaou ou Citologia oncológica, pois é o principal 

método para detectar, rastrear e reduzir a mortalidade por este tipo de câncer. O presente 

estudo tem como objetivo analisar e identificar o perfil citológico dos resultados das 

citologias realizadas em uma unidade básica do município de Pedreiras - MA, registrados no 

livro de registro de resultados dos laudos, no período de 22/02/2008 à 28/04/2011. Trata-se de 

um estudo quantitativo do tipo descritivo documental. Foram analisados 827 laudos 

citológicos das usuárias assistidas nesta unidade básica. Os laudos citológicos foram 

estabelecidos a partir da observação das alterações celulares classificadas segundo o Sistema 

Internacional de Bethesda. Nos resultados foram observadas a prevalência de: Neoplasia 

intra-epitelial grau I(0,24%), Lesão intra-epitelial de alto grau(0,12%), Lesão intra-epitelial de 

baixo grau(0,24%), Metaplasia escamosa imatura(3,14%), Alterações celulares benignas 

reativa ou reparativa(0,12%), Células atípicas de significado indeterminado(0,60%), Cervicite 

crônica(0,12%), HPV(0,24%), Gardnerella(18,98%), Mobiluncos(15,96%), 

Trichomonas(1,33%), Cândida sp(11,48%). Assim, os dados constatados, na referida UBS, 

permitem concluir que a prevalência de resultados positivos para o câncer cérvico uterino foi 

baixa comparada a literatura, demonstrando assim resultado satisfatório. 

PALAVRAS – CHAVE: Enfermagem. Atenção Básica. DST. Neoplasia. 
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RESUMO 

Introdução: O Brasil, no ano de 2012, estima-se 60.180 casos novos de câncer de próstata, 

com a incidência elevada á homens acima dos 50 anos. Pois é um adenocarcinoma que atinge 

o sistema geniturinário do homem, o que caracteriza apresentação dos seus sintomas, sendo 

diagnosticado através dos exames de toque retal, PSA e ultrasonografia, estabelecendo o seu o 

método de tratamento que pode ser cirúrgico, hormonal, radioterápico ou quimioterapico. 

Objetivo: Demonstrar que o diagnostico precoce de câncer de próstata dentre as 

peculiaridades promove um melhor prognostico aos aspectos dos tratamentos. Metodologia: 

Trata-se de um relato de caso descritivo e qualitativo, coletado em artigo disponibilizado nas 

bases de dados BIREME e SCIELO. Relato de caso: Descrevemos o caso de um portador de 

câncer de próstata, com 80anos, hipertenso e ex-tabagista, diagnosticado precocemente, que 

através da ultrasonagrafia apresentou uma alteração na glândula, sendo confirmado  a 

neoplasia  após realização  do exame de toque e PSA. Atualmente segue o tratamento de 

terapia hormonal, que após o inicio constatou uma regressão do tamanho da próstata e 

ausência de alteração no sistema urinário. Discussão: O Câncer de próstata causou 12.778 

mortes em 2011, devido a resistência preconceituosa dos homens a fazer os exames para 

detecção precoce. O que dificulta o rastreamento e por sua vez originando um problema 

publico. Conclusão:  Além da resistência dos homens aos exames, existe a necessidade de 

ações educativas sobre câncer de próstata e seu exame de detecção precoce, e investimentos 

na produção do conhecimento sobre o assunto e nas políticas públicas em relação ao tema. 

PALAVRAS – CHAVE: Neoplasia de próstata. Toque retal. PSA. Detecção precoce. 
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AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PELE EM 

ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO SÃO 

FRANCISCO. 
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RESUMO 

Introdução: O câncer de pele é o mais comum e prevenível atualmente inúmeras causas têm 

sido apontadas: mudanças de hábitos com exposição solar excessiva; envelhecimento 

populacional; diagnóstico precoce desses cânceres; o câncer de pele representa cerca de um 

terço de todas as formas de câncer hoje. A pele é o maior órgão do corpo humano corresponde 

a 16% do peso corporal. Suas camadas são sensíveis aos raios ultravioletas, 90% dos cânceres 

não melanóciticos e 65% dos melanomas são atribuídos a exposição solar. Objetivo: Avaliar 

os hábitos de prevenção sobre o câncer de pele em acadêmicos da área da saúde da Faculdade 

de Educação São Francisco. Metodologia: Depois de solicitado as autorizações foram 

aplicados questionários com perguntas objetivas que visaram avaliar os hábitos e os 

conhecimentos dos acadêmicos. Resultado: 28 (28%) responderam se fazem uso de medidas 

preventivas e 22 (22%) responderam não fazer uso de medidas preventivas, 16 (16%) 

responderam usar protetor solar ao sair de casa e 34 (34%) não faz uso de protetor, 22 (22%) 

responderam usar roupas adequadas para a sua proteção ao sair de casa. Conclusão: Os dados 

avaliados permitem concluir que a população abordada embora tenha conhecimento sobre o 

câncer de pele e suas causas e consequências, a maioria não mantém hábitos de prevenção se 

expondo diariamente aos raios solares e os perigos do câncer de pele. 

PALAVRAS – CHAVE: Neoplasia de pele. Prevenção. Conhecimento. 
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RESUMO 

As recentes e profundas alterações nos hábitos de vida, incluindo o consumo de alimentos 

com densidade calórica elevada, somados aos baixos níveis de atividade física diária, são 

fatores determinantes para o aumento da obesidade na população, transformando-a em um dos 

problemas mais preocupantes em termos de Saúde Pública. Nesse contexto, tem-se observado 

o excesso de peso e o sedentarismo explícito na vida das crianças e jovens do mundo. O 

Objetivo do presente estudo foi caracterizar a produção cientifica sobre a temática, adaptações 

metabólicas em crianças e adolescentes submetidas ao exercício físico, nas bases de dados da 

SCIELO e identificar os principais fatores que ocasionam as principais alterações no 

metabolismo desse público-alvo.: Foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica, com 

estudos publicados entre 2008 e 2012. A falta de interesse no exercício físico aliado a má 

alimentação apresentam-se como características do individuo que levam a fatores metabólicos 

anormais, responsáveis por eventos cardiovasculares, que representam cerca de 30% das 

causas de morte a nível mundial e que são denominados genericamente de Síndrome 

Metabólica. Dessa forma, a prática de esportes entre as crianças e adolescentes tem sido 

estimulada para garantir um grau satisfatório de atividade física e prevenir doenças 

decorrentes do sedentarismo. Nas aulas de educação física, as crianças podem começar a 

perceber a atividade física regular ou vigorosa como parte normal de suas vidas. 

Considerando-se os resultados obtidos a partir da análise dos artigos encontrados, ressalta-se a 

vital importância do exercício físico associado à orientação de um profissional capacitado 

como fator de relevante importância na manutenção de saudáveis hábitos de vida desde a 

infância até a velhice. 

PALAVRAS – CHAVE: Exercício físico. Crianças. Adolescentes. Metabolismo. Alterações 

Metabólicas. 
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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA Lactuva sativa (ALFACE) OBTIDA NO 

MERCADO CENTRAL DE PEDREIRAS-MA 

LEAL, Mônica Raquima Lima Brasil
1
; MONTEIRO, Tercília Menezes

2
; MOURA, Angélica 

Cristina Oliveira de
3
; VIANA, Melva Karollyne Pereira; SILVA; Francilene Vieira da

4
.  

RESUMO 

O consumo de hortaliças, como a alface (Lactuca sativa), é amplamente recomendado devido 

seu elevado teor de vitaminas e minerais. Um dos fatores intrínseco mais relevante nesta 

hortaliça é a atividade de água o que favorece a proliferação de micro-organismos que são 

indicadores de avaliação da qualidade microbiológica, sanitária e patologias cujos podem ser 

dos grupos coliformes totais e fecais, estes são fermentadores de lactose com produção de gás. 

O objetivo do presente estudo foi analisar microbiologicamente a qualidade higiênica da 

alface comercializada no Mercado Central da cidade de Pedreiras. A partir da amostra da 

alface as soluções foram diluídas em peptona no teste presuntivo em Caldo Lauril Sulfato 

Triptose (LST) e logo após foram feitos os testes confirmativos, onde transferiu-se uma 

alçada bem carregada de cada cultura para tubos de Caldo Verde Brilhante Bile (VB) e Caldo 

E. Coli (EC), observando-se o crescimento com produção de gás. Para a tabulação dos 

resultados foi utilizada a tabela do NMP, onde as três amostras, no caldo LST, apresentaram 

contagem de coliformes totais NMP >2.400 coliformes/mL. No caldo Verde Brilhante, o 

resultado foi de NMP 460 coliformes/mL, e no caldo de E.coli o resultado foi de NMP >2.400 

coliformes/mL. Nossos resultados mostram que a alface comercializada no Mercado Central 

da cidade de Pedreiras está acima dos padrões microbiológicos recomendados para uma 

hortaliça segura ao consumo humano, ressaltando a importância de melhorias nas condições 

higiênicas sanitárias dos estabelecimentos produtores e dos locais de venda, bem como da 

necessidade de aplicação das boas práticas de fabricação para assegurar um produto saudável 

e seguro ao consumidor. 

PALAVRAS – CHAVE: Coliformes. Lactuca sativa. Escherichia col. Micro-organismos. 
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DIAGNÓSTICO DE PARASITOSES EM CRIANÇAS 
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RESUMO 

Observa-se atualmente que as parasitoses ainda são um problema de saúde pública e atinge 

milhares pessoas de pessoas no mundo, independente da idade, mas as crianças são as mais 

afetadas por terem poucos hábitos higiênicos. Quando as doenças parasitárias são não 

tratadas, podem trazer sérios danos à saúde do indivíduo, inclusive óbitos. Sendo assim, a 

partir dessa problemática houve um interesse e objetivou-se fazer um levantamento da 

literatura sobre o diagnóstico de  parasitoses em crianças. Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica do tipo revisão sistemática e foi desenvolvida a partir das bases de dados 

LILACS (Literatura Latina Americana e Caribe Ciências de Saúde) e MEDLINE (Literatura 

Internacional em Ciências de Saúde). A seleção dos descritores utilizados no processo de 

revisão foi efetuada mediante consulta ao DECS (Descritores de Assuntos em Ciências da 

Saúde da BIREME) onde foram utilizadas: “prevalência” and “parasitoses” and “crianças”. O 

total dos artigos encontrados de início foram 1410 publicações potencialmente elegíveis para 

inclusão nesta revisão. Um total de 07 artigos foi selecionado atendendo aos critérios da 

temática num período entre 1999 e 2011, todos de idioma português. Portanto, foi possível 

conhecer os métodos mais eficientes para detecção de parasitoses e perceber que essas 

doenças causadas são vistas diariamente em nosso meio, onde muitos são acometidos e a 

maior parte desses são crianças, que são alvo principalmente pela falta de higiene. 

PALAVRAS – CHAVE: Prevalência. Parasitoses. Crianças 
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RESUMO 

A situação econômica do país tem acarretado o crescimento do setor econômico informal, 

incluindo o comércio de alimentos nas ruas, com a comercialização de alimentos prontos para 

o consumo. Porém grande parte dos vendedores desconhecem os requisitos necessários para 

uma correta manipulação, incluindo os perigos que podem estar associados a alimentos 

contaminados, pois uma das principais causas de surtos de doenças transmitidas por alimentos 

(DTA) é o despreparo dos manipuladores, cujo fato esta diretamente relacionada aos maus 

hábitos de higiene e de práticas inadequadas na manipulação destes. A falta de higienização 

gera preocupações em relação ao consumo de alimentos contaminados por parasitas e torna-se 

necessário ao profissional de saúde avaliar como os mesmos estão sendo manipulados, 

observando que este estudo será realizado com os vendedores de comida caseira no mercado 

central de PedreirasMA, pelos alunos de Nutrição 3º período, onde será avaliado o 

conhecimento sobre parasitose e a sua relação com os alimentos, através de um questionário 

padronizado onde serão primeiramente os dados pessoais (nome, idade, sexo, escolaridade, 

renda); o tipo de alimento manipulado; o conhecimento geral sobre os tipos de parasitas; sua 

transmissão e a relação com alimento; se eles já tiveram alguma parasitose e como foram 

tratadas; a frequência de busca médica por parasitoses; como é a prevenção e a higienização 

antes da manipulação dos alimentos. Depois serão discutidos os resultados com base em 

artigos científicos, onde os dados obtidos serão analisados e discutidos em tabelas. 

PALAVRAS – CHAVE: Parasita. Alimentos. Higienização. Manipulação. 
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PREVALÊNCIA  DE  ANEMIA  FERROPRIVA  EM  PRÉ-

ESCOLARES: uma contribuição para enfermagem 
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RESUMO 

A anemia é definida como o processo patológico no qual a concentração de hemoglobina 

(Hb), contida nos glóbulos vermelhos, encontra-se anormalmente baixa, respeitando-se as 

variações segundo idade, sexo, em consequência de várias situações como infecções crônicas, 

parasitoses, carência de um ou mais nutrientes essenciais à formação de hemoglobina. 

Entretanto, não resta dúvida de que a deficiência de ferro é a responsável pela maior parte das 

anemias encontradas, sendo denominada de anemia ferropriva. A anemia carencial constitui 

sério problema de Saúde Pública no mundo, atingindo mais de 2 bilhões de pessoas, 

sobretudo em países em desenvolvimento. Esta doença agride geralmente gestante e crianças 

menores de dois anos de idade, em termos de saúde, estão incluídas entre às patologias que 

influenciam no retardo no desenvolvimento psicomotor, comprometimento da imunidade 

celular e diminuição da capacidade cognitiva. Tratase de uma pesquisa bibliográfica do tipo 

revisão narrativa desenvolvida nas bases de dados BVS. O levantamento bibliográfico foi 

efetivado utilizando os descritores: “anemia” “ferropriva” “pré-escolares”. Foram 

identificados 12.963 estudos inicialmente. Após a avaliação dos critérios de inclusão: textos 

completos, anemia ferropriva, préescolares, estudos publicados no período de tempo de 2000-

2010, nos idiomas português e espanhol, 06 estudos foram considerados relevantes para o 

estudo. Dessa forma, a anemia pode contribuir para maior morbidade em razão de menor 

resistência a infecções. Além disso, pode prejudicar o crescimento, o desenvolvimento da 

linguagem. Pode também modificar o comportamento e levar ao pobre desenvolvimento 

cognitivo, o qual tem recebido destaque na literatura atual. Porém, há necessidade de mais 

estudos sobre o assunto, pois a interpretação dos resultados requer cautela, uma vez que o 

desenvolvimento, além de ser influenciado por fatores nutricionais, também se relaciona a 

fatores e condições ambientais.  

PALAVRAS – CHAVE: Anemia. Ferropriva. Pré-escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Bacharel em Enfermagem pela Faculdade de Educação São Francisco – FAESF;    

2
Farmacêutico. Especialista em Citologia.     



Anais do Encontro de Iniciação Cientifica – ENIC, v.1, n.1, 2015 

31 
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RESUMO 

A bromatologia é a ciência que estuda a composição química dos alimentos, bem como suas 

características de aptidão para o consumo. Na nutrição estas análises é um dos principais 

pontos que devem ser estudados, uma vez que conhecer a composição centesimal dos 

alimentos é fundamental para avaliar de maneira adequada o produto, preservando as 

recomendações preconizadas para cada faixa etária. No presente estudo foram feitas análises 

onde se determinaram o teor de umidade, cinzas e lipídios na linhaça (Linum usitatissimum). 

Os métodos usados foram respectivamente, Gravimétrico a 105°C, Cinzas Totais e Método de 

Soxhlet, segundo a metodologia de Instituto Adolfo Lutz, 2008. Em resultado, observou-se 

que a quantidade de Umidade e Cinzas foram respectivamente, 0,1862% e 13,34%. Quanto 

aos lipídios os valores se equipararam ao descrito na Tabela Brasileira de Composição de 

Alimentos TACO (2006), onde se apresenta como o maior constituinte da linhaça, 

correspondendo a 35,6%. Entre várias oleaginosas, esta foi a escolhida para realização do 

estudo, uma vez que, seu consumo é altamente contemporâneo sendo consumida como 

complemento alimentar, e por nas últimas décadas vim aumentando e despertando o interesse 

de muitos pesquisadores, por conter combinações funcionais como o ácido linolênico (ALA), 

ligninas e fibras que estão relacionados ao seu potencial benéfico à saúde. A esse alimento 

conferem-se propriedades funcionais de efeitos fisiológicos benéficos ao organismo humano, 

além de ter ação anticancerígena e redução de aterosclerose. Esses estudos são, 

indiscutivelmente, de grande relevância para o conhecimento técnico - cientifico dos 

acadêmicos de nutrição. 

PALAVRAS – CHAVE: Farinha de linhaça. Alimentos funcionais. Composição centesimal. 
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RESUMO 

A prática de atividade física tem sido uma alternativa não farmacológica para a busca da 

qualidade de vida. E essa alternativa de vida ativa é adepta na sua maioria por pessoas de 

meia-idade e idosos, por ambos estarem no estágio de vida onde as degradações orgânicas-

corporais são mais visíveis, ou comumente conhecido como a estagio de envelhecimento. 

Dessa forma, estes buscam opções para melhorar suas condições de vida. O presente estudo 

teve como amostra um grupo de idosas moradoras do setor O da Região Administrativa 

Ceilândia – DF. Estas se reúnem diariamente de segunda a sexta-feira para realizarem em 

comunidade atividades como: automassagem lian gong, ginástica aeróbia, dança e ginástica 

localizada. Assim o objetivo deste estudo foi compreender quais as motivações levaram as 

idosas a participarem, efetivamente, de um grupo da comunidade para a realização de 

atividades físicas. Para tanto a metodologia empregada se caracterizou como uma pesquisa 

qualitativa, na qual se utilizou uma entrevista semiestruturada, sendo, as idosas, entrevistadas 

individualmente em uma sala restrita. As entrevistas foram transcritas na íntegra e logo após 

foi realizada a análise de discurso. Para a análise dos dados, os mesmos foram organizados 

em categorias. Os resultados do estudo mostraram que 80% das idosas participaram das 

atividades motivadas pela: busca da saúde, quando 8% por indicação médica, 8% por 

amizades e 4% outros motivos. Sobre esses resultados, os fatores primordiais que 

influenciaram ao ingresso na prática de atividades físicas, foram a saúde, pelos problemas 

sofridos diariamente. Já a indicação médica, outro fator muito importante para a motivação, já 

que as idosas atendem as prescrições passadas por eles. E não menos importante, as amizades, 

pois muitas se sentiam sozinhas. Assim, conclui-se que a motivação para a prática de 

atividades físicas através de grupos comunitários é de forma eficaz na “busca da saúde” pois 

tem proporcionado uma visão da prática e rotina de atividades físicas diferente da realidade 

de práticas individualizadas. Buscando um referencial de qualidade pela melhoria da 

promoção de saúde como um todo.   

PALAVRAS – CHAVE: Atividade Física; Motivação; Saúde. 

 

 

 

 

                                                           
1
Acadêmico do Curso de Educação Física da Faculdade de Educação São Francisco – FAESF;   

2
Acadêmico do Curso de Educação Física da Faculdade de Educação São Francisco – FAESF;    

3
Licenciado em Educação Física pela Faculdade de Educação São Francisco – FAESF. Mestre em Educação 

Física - UCB 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA ABORDAGEM AO UNIVERSO SUICIDA  

MIRANDA Camila Silva
1
; SOUSA, Dinahara Sousa

2
; MAGALHÃES, Elaine Resende

3
;  

PESSOA, Francisca Mykaelle Tomaz da Silva
4
; SILVA, Mara Denise da Silva

5
.   

RESUMO 

O suicídio pode ser compreendido como o ato de tirar a própria vida de forma intencional e voluntária, 

e a magnitude dos impactos oriundos do suicídio atingem o âmbito social e familiar e tem sido 

acentuado seu crescimento em todos os países nas quatro últimas décadas, abrangendo vários 

contextos socioeconômicos e 
1
todas as faixas etárias, passando a ser observado como um crescente 

problema social e exigir explicação. O objetivo do estudo é conhecer a abordagem da enfermagem 

frente ao indivíduo com perfil suicida, identificando o perfil e comportamentos suicidas, avaliar as 

dificuldades dos profissionais de enfermagem em trabalhar o tema suicídio e apontar medidas que 

promovam uma melhor assistência na prevenção do suicídio. Este estudo justifica-se pela relevância 

da abordagem do tema para enfermagem, visto que muitas das vezes nos deparamos com profissionais 

detentores de dificuldades na detecção de componentes suicidas. Contribuindo de forma significativa 

para a área científica servindo de base para futuras pesquisas, auxiliando os profissionais na busca por 

melhores evidências. Colaborando também para a saúde pública de forma a fornecer subsídios para 

uma melhor compreensão do fenômeno, estudando e compreendendo a conduta suicida, seus efeitos, 

buscando alternativas, medidas preventivas, que possam ser tomadas pelas profissionais de saúde em 

especial o pessoal de enfermagem que mantem contato direto com os pacientes, atuando na Atenção 

Básica, ou que prestem atendimento na Atenção Secundária. Pretende-se fazer um estudo de revisão 

sistemática da literatura, com uma investigação analítica, detalhada e abrangente das pesquisas e 

estudos já realizados sobre o tema, relacionados à compreensão do comportamento suicida e a atuação 

do enfermeiro diante o aspecto preventivo a ameaça e a consumação do suicídio. É esperado que a 

realização deste trabalho contribua na melhoria da assistência de enfermagem aos indivíduos que 

realizam tentativa de suicídio nos serviços de saúde, e aos familiares destes e dos que chegam a 

consuma-lo.   

  

PALAVRAS-CHAVE: Suicídio. Tentativa de Suicídio. Sistematização da Assistência de 

Enfermagem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Bacharel em Enfermagem (CEUMA); Especialista em Saúde da Família (CEST); Especialista em Obstetrícia e 

Neonatologia (CEUMA);  
2
 Bacharel em Enfermagem (FAESF);  

3
 Bacharel em Enfermagem (FAESF);  

4
 Bacharel em Enfermagem (FAESF);  

5
 Bacharel em Enfermagem (FAESF);  
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FATORES QUE INFLUENCIAM A OCORRÊCIA DO DESMAME PRECOCE EM 

MÃES ENFERMEIRAS  

RIMAR, Adryele  Silva  Araujo
1
; SOUSA, Daniela Sousa

2
; NETO ,Feliciano Alves dos Reis

3
;  

OLIVEIRA, Suzy Araújo
4
; SOUZA,  Ediuene Costa

5
. 

RESUMO 

O leite materno é o principal alimento e incontestavelmente o mais importante para o lactente 

até o sexto mês de vida, tendo em vista a interação mãe-bebê e o fortalecimento de vinculo, é 

nessa fase que o bebê ira adquirir toda a proteção de imunidade e obter todos os nutrientes 

necessários para que seu crescimento seja saudável, visto que é um método natural de 

relacionamento, assistência e nutrição para a criança, pois permite inúmeros benefícios, 

superiores a de qualquer outro alimento que possa ser ofertado nessa fase, sendo rico em 

vitaminas, gorduras, minerais e imunoglobulinas com benefícios nutritivos, por ajudar no 

crescimento e desenvolvimento, fatores estes importantes para todas as mães, inclusive as 

mães enfermeiras, que merecem um olhar especial devido seu papel na sociedade.O objetivo 

do projeto é analisar as causas de desmame precoce entre mães enfermeiras moradoras dos 

municipios de Pedreiras-Ma e Trizidela do Vale-MA, por serem cidades circuvizinhas, para 

que possamos Identificar alguns recursos que possam ser uzados para estimular a 

amamentação, bem como o esclarecimento das leis que lhe asseguram o direito de intervalos 

durante a jornada de trabalho para o aleitamento, o estudo justifica-se pela observação e 

relatos obtidos durante o convivio academico, onde pudemos diagnosticar a ausência de mães 

enfermeiras que nesse perido de desenvolvimento do seus filhos tiveram que se ausentar pela 

grande jornada de trabalho. Foi aplicado um teste com base na entrevista semi-estruturada 

onde a obtenção das informação estão sendo tabuladas para consolidar os resultados finais de 

forma satisfatória, garantindo que os objeivos sejam alcançados, contribuindo então para um 

bom aproveitamento destas informações para estudos futuros. Estimase que com estas 

informações as enfermeiras entrevistadas tenham uma visão mais fundamentada daquilo que 

elas mesmas tem de repassar a outrens, acreditando no resultado da disseminação das 

informações que são divulgadas a mães leigas, pois não se pode ensinar algo, e fazer o 

contrário.  

  

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno. Desmame Precoce. Enfermeiras.  

 

 

 

                                                           
1
 Acadêmica de Enfermagem da Faculdade de Educação São Francisco – FAESF.  

2
 Acadêmica de Enfermagem da Faculdade de Educação São Francisco – FAESF.  

3
 Acadêmico de Enfermagem da Faculdade de Educação São Francisco – FAESF.  

4
 Acadêmica de Enfermagem da Faculdade de Educação São Francisco – FAESF.  

5
 Bacharel em Enfermagem (UEMA); Pós Graduada em Obstetricia;  Especialista em Enfermagem do Trabalho 

(Estacio de Sá); Saúde Publica (UEMA); Especialiação Pedagogia na Area da Saúde (Escola Nacional de Saúde 

Publica-Fio Cruz)  Enfermeira da Estratégio Saúde da Familia– Pedreiras-MA.   
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QUEM ESTÁ AO SEU LADO NA HORA DA DOR? AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

PRESTADA A PARTURIENTES NO HOSPITAL GERALMUNICIPAL E MATERNIDADE 

DE PEDREIRAS-MA  

BARBOSA, Camila da Silva
1
; AZEVEDO, Livia Maria Campos

2
; PASSOS, Lidyanne 

Cardoso
3
  

RESUMO 

As maternidades possuem um grande poder de decisão sobre as vidas da 

gestante/bebê/família, pois ela passa a controlar assuntos atinentes a quando e como o parto 

acontecerá, quem e em qual momento pode ter contato com a mãe e filho. Isso torna o 

atendimento desumanizado, pois a mulher não detém o poder de decisão seja sobre seu 

próprio corpo, ou sua saúde, o que leva ao questionamento para com a qualidade do 

atendimento prestado a esta população. O presente estudo tem como objetivo geral conhecer a 

realidade da assistência às gestantes durante o trabalho de parto no Hospital Geral Municipal 

e Maternidade de Pedreiras. E como objetivos específicos identificar as dificuldades das 

gestantes em trabalho de parto, além de avaliar as técnicas utilizadas pela equipe de 

enfermagem no atendimento às parturientes, e elaborar sugestões de estratégias de 

atendimento, a fim de melhorias no trabalho de parto. O interesse para a realização dessa 

pesquisa surgiu a partir da proposta de identificar, quais as maiores dificuldades encontradas 

pelas parturientes no hospital, e quais são as técnicas que os profissionais da saúde utilizam 

para a sua assistência. Para a construção desse trabalho realizar-se-á uma pesquisa de campo 

qualitativa de caráter observatório e descritivo com mulheres grávidas que estejam no apogeu 

do momento gestacional, excluindo aquelas que não quiserem, ou se encontram 

impossibilitadas de participar. É de alta relevância o acompanhamento adequado à gestante, 

levando sempre em conta o fato de a mesma ser a protagonista desse momento. Estima-se que 

a realização deste estudo venha a contribuir para a melhoria no atendimento às gestantes no 

serviço de saúde, alertando os gestores para esse tema, e promover um tratamento 

humanizado de qualidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Parto humanizado. Gestação. Parto.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Acadêmica do curso de Bacharel em Enfermagem (FAESF);  

2
Acadêmica do curso de Bacharel em Enfermagem (FAESF); 

3
Bacharel em enfermagem na Faculdade de Educação São Francisco- FAESF. Pós-graduada em Gestão em 

Saúde e Administração Hospitalar/Faculdade ITOP. Palmas-TO. Pós-graduada em Gestão de Programas para o  

Controle da Tuberculose. ENSP/FIOCRUZ- Rio de Janeiro-RJ. 
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SACODE A POEIRA E DÁ A VOLTA POR CIMA: exploração da resiliêcia em mulheres vítimas 

de violência sexual na compreensão da enfermagem   

RIMAR, Adryele  Silva  Araujo
1
; SOUSA, Daniela Sousa

2
; NETO ,Feliciano Alves dos 

Reis
3
;  

OLIVEIRA, Suzy Araújo
4
; CARVALHO, Ariane Luz

5
. 

 

RESUMO 

A violência contra a mulher é um fator que tem afetado os diferentes níveis de desenvolvimento social 

e econômico da população, independente de classe social, raça, etnia ou religião da mesma. Dentre os 

diversos tipos de violência contra a mulher, a violência sexual tem ganhado grande destaque, pois, 

demonstra à relação social entre os gêneros, deixando à mostra a inferioridade das mulheres em 

relação ao poder físico dos indivíduos do sexo masculino. No período de 1998 a 2008 cerca de 42 mil 

mulheres foram assassinadas no Brasil, em sua grande maioria vitima de violência, configurando-se 

com um problema de saúde publica. O objetivo do estudo é explorar as etapas do processo de 

resiliência das mulheres vitimas de violência sexual e as maiores dificuldades encontradas por elas 

durante esse processo de recuperação, reafirmar a atuação do enfermeiro durante esse processo de 

recuperação e conhecer os dados epidemiológicos da violência de gênero. O estudo justifica-se pela 

importância que se tem de conhecer quais as dificuldades que a mulher vitima de violência sexual 

encontra ao buscar atendimento e, qual o papel do enfermeiro pra que ela sinta-se mais acolhida e 

tenha toda a atenção necessária durante o atendimento, já que o primeiro contato da mulher ao 

procurar atendimento é com o enfermeiro. Para a pesquisa realizamos uma revisão bibliográfica de 

caráter qualitativo em publicações relacionadas à temática violência de gênero e a atuação do 

enfermeiro no processo assistencial a essas vitimas. Os resultados encontrados durante o estudo 

contribuirão para a melhoria da assistência da equipe de enfermagem frente ao problema da violência 

sexual contra a mulher, minimizando assim o trauma que esse atendimento pode causar a mulher se 

realizado de forma incorreta.  

PALAVRAS-CHAVE: Violência de gênero; Resiliência; Assistência de enfermagem.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Acadêmica do curso de Enfermagem da Faculdade de Educação São Francisco – FAESF.   

2
 Acadêmica do curso de Enfermagem da Faculdade de Educação São Francisco – FAESF.   

3
 Acadêmico do curso de Enfermagem da Faculdade de Educação São Francisco – FAESF.   

4
 Acadêmica do curso de Enfermagem da Faculdade de Educação São Francisco – FAESF. 

5 
Bacharel em Enfermagem pela Faculdade de Educação São Francisco – FAESF. Especialista em Vigilância 

em Saúde (UESPI); Enfermeira do Serviço de Atendimento Especializado – PedreirasMA.   
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A OBESIDADE E SOBREPESO GESTACIONAL E SUAS COMPLICAÇÕES NAS 

GESTANTES RESIDENTES DA CIDADE DE LIMA CAMPOS-MA, BRASIL, 2015. 

MIRANDA
1
, Camila Silva (orientadora); SOUSA

2
, Dinahara Sousa; MAGALHÃES

3
, Elaine 

Resende; PESSOA
4
, Francisca Mykaelle Tomaz da Silva; SILVA

5
, Mara Denise da Silva. 

RESUMO 

 

O sobrepeso e a obesidade gestacional são caracterizados nos dias atuais como sendo um problema 

emergente de saúde publica aonde os índices vem aumentando a cada ano, acometendo mulheres em 

diversas regiões do Brasil. Portanto o ganho de peso inadequado durante esse período acarreta 

prejuízos tanto para a mãe quanto para o concepto. O objetivo do estudo é descrever o perfil 

epidemiológico das pacientes convivendo com a obesidade gestacional e diagnosticar o perfil 

nutricional deste grupo de risco, do município de Lima Campos, Estado do Maranhão, Brasil no ano 

de 2015. Este estudo justifica-se pela importância em conhecer o perfil epidemiológico e a situação 

clínica dessas pacientes, também, contribuirá significativamente para um melhor atendimento pelo os 

profissionais de enfermagem a essas mulheres, reconhecendo e amenizando os fatores de riscos que 

comprometam a vida do binômio mãe-filho. Para a análise, pretende-se fazer um estudo transversal 

sobre base de dados secundária, que incluem gestantes a partir de 18 anos independentes da semana 

de gestação em que se encontra e com o IMC ≥ 25 e exclui pacientes menores de idade e com o IMC 

≤25. As variáveis investigadas serão dados demográficos e socioeconômicos: idade, cor da pele, 

escolaridade, ocupação, situação conjugal, numero de paridade, renda familiar, numero de aborto, 

peso pré-gestacional, numero de consultas de pré-natal. É esperado que a elaboração dessa pesquisa 

identifique os fatores de riscos em que essas gestantes estão vulneráveis e contribua com a assistência 

e melhoria do serviço de saúde na tendência de estabelecer projetos e medidas educativas que possam 

amenizar as dificuldades em que esse público esteja suscetível. 

PALAVRAS-CHAVE: Sobrepeso. Obesidade. Grávidas. Gestação. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Bacharel em Enfermagem (CEUMA); Especialista em Saúde da Família (CEST); Especialista em Obstetrícia e 

Neonatologia (CEUMA);  
2
 Bacharel em Enfermagem pela Faculdade de Educação São Francisco – FAESF.   

3
 Bacharel em Enfermagem pela Faculdade de Educação São Francisco – FAESF.   

4
 Bacharel em Enfermagem pela Faculdade de Educação São Francisco – FAESF.   

5
 Bacharel em Enfermagem pela Faculdade de Educação São Francisco – FAESF.   



Anais do Encontro de Iniciação Cientifica – ENIC, v.1, n.1, 2015 

38 
 

LEI DO ACOMPANHANTE: Avaliação da Aplicação da lei de nº 11.108/2005 no Hospital Geral 

da Cidade de Codó-Ma, Brasil 2015/2016  

 SILVA, Regina Cantanhede
1
; BRANDÃO, Tays Cristine Sousa

2
; VALENTIM, Maria  

Cleude Alves
3
.   

RESUMO 

No Brasil, têm sido realizados muitos esforços por instituições governamentais e não governamentais, 

no sentido que ocorram mudanças na assistência obstétrica, tendo em vista especialmente à adoção de 

práticas baseadas em evidências científicas. A discussão sobre essas práticas ganhou notabilidade a 

partir da Conferência sobre Tecnologia Apropriada para Nascimento e Parto, realizado em Fortaleza-

Ceará, em 1985, na qual foi explanado que o bem-estar da mulher deve ser certificado durante o 

nascimento e período pós-natal, pelo livre acesso de um membro da família, por ela escolhido. O 

objetivo do estudo é avaliar a aplicação da lei 11.108/2005 em um Hospital Municipal da Cidade de 

Codó-MA. Este estudo justifica-se pela importância, que contribuirá no diagnóstico da situação 

hospitalar do município referido, em. relação à aplicação da lei 11.108/2005, podendo ser útil à 

administração pública municipal, despertar o interesse de ampliar a aplicabilidade da lei para melhoria 

da assistência e humanização do parto e puerpério. Para a análise pretende-se fazer um estudo 

qualitativo sobre base de dados será realizada com a classificação em categorias e subcategorias. Em 

seguida haverá a transcrição das falas e avaliação a respeito das classes verificadas sendo ainda 

observadas de acordo com literaturas relacionadas ao propósito do estudo, que será incluído 

profissional da saúde, (médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem) que trabalham no HGM de 

CodóMa e gestantes que estejam no momento da coleta no referido hospital, exclui os profissionais 

que se negaram a responder o questionário que foi aplicado no hospital, e as puérperas não dialéticas 

para transmitir as respostas, os riscos encontrados poderão ser: não encontrar o público alvo, não 

encontrar respostas consoantes ao questionamento para a conclusão do estudo em foco. Enquanto aos 

benefícios pode haver uma contribuição considerável para a ampliação a aplicabilidade da lei, para 

melhoria da assistência e humanização do parto e puerpério e a inserção do acadêmico no campo. É 

esperado que a elaboração dessa pesquisa contribua para o município ,hospital e para os profissionais 

em relação a assistência humanizada e a  aplicabilidade da lei de nº11.108/2005.  

PALAVRAS-CHAVE: Lei do acompanhante; Equipe de saúde; Puérperas. Humanização 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Acadêmica do curso de Enfermagem da Faculdade de Educação São Francisco – FAESF.   

2
Acadêmica do curso de Enfermagem da Faculdade de Educação São Francisco – FAESF.    

3
Bacharel em Enfermagem pela Faculdade de Educação São Francisco – FAESF.   
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OS VERDADEIROS ESQUECIDOS: UMA ANÁLISE SOBRE A SAÚDE DO 

CUIDADOR DO PACIENTE COM ALZHEIMER  

 

SILVA, Carlos Ramon Queiroz
1
; SILVA, Caroline Natielle Rocha

2
; PASSOS, Lidyanne 

Cardoso
3
.  

  

RESUMO 

  

O Brasil possuirá em 2025 um aglomerado de idosos estimado em cerca de 32 milhões de pessoas 

entre 60 anos ou mais de acordo com os dados fornecidos pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS). A doença de Alzheimer é uma das demências que mais atingem e afetam o idoso em sua 

integridade social, física e mental, comprometendo significativamente sua vida, por gerar uma 

dependência cada vez maior de cuidados à medida que ocorre a progressão da doença para níveis mais 

complexos, sendo assim, a pessoa idosa necessitará de cuidados constantes, dependendo assim de 

outra pessoa, sendo este membro da família ou não, que assuma a responsabilidade de fornecer o 

cuidado. O objetivo do estudo é compreender as variedades de impactos sofridos pelos cuidadores de 

pacientes portadores da doença de Alzheimer. Justifica-se este estudo devido a sua relevância para a 

saúde pública brasileira que contemporaneamente apresenta-se com um crescente índice de 

envelhecimento, além de sua significância ao campo de pesquisa por se tratar de um público 

camuflado e que requer cuidados e atenção especial à sua saúde. Como metodologia recorreu-se a 

uma revisão bibliográfica sistemática nas diversas literaturas e bases científicas relacionadas ao tema. 

A busca e seleção serão realizadas através do banco de dados do Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) a partir das fontes Medline e Lilacs. É esperado que a pesquisa em pauta, contribua no 

enriquecimento de informações ao profissional de enfermagem e demais áreas que venham a ter 

contato com a história de vida do cuidador, para que tenham como base conhecimentos científicos 

necessários para saber atuar e desenvolver cuidados e intervenções que auxiliem na melhora de 

quadro de saúde desse provedor do cuidado.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde do Cuidador. Alzheimer. Idoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Acadêmico do curso de Enfermagem da Faculdade de Educação São Francisco – FAESF.    

2
Acadêmica do curso de Enfermagem da Faculdade de Educação São Francisco – FAESF.    

3
Bacharel em enfermagem pela Faculdade de Educação São Francisco – FAESF. Pós-graduada em Gestão em 

Saúde e Administração Hospitalar/Faculdade ITOP. Palmas-TO.   
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AVANÇO DA PSICOMOTRICIDADE: uma revisão no contexto infantil  

 

SANTOS, Wagner da Luz
1
; SILVA; Mariana Sousa

2
; SALDANHA; Wagner Pereira; LIMA

3
, 

Mariana Fernandes
4
.
  
  

RESUMO 

A psicomotricidade na atualidade se caracteriza no enfoque multidisciplinar do corpo e da motricidade 

humana. Compreende-se como interdisciplinar de conhecimentos, onde se ligam com várias 

contribuições científicas, formulando conceitos psicobiológicos e psicofisiológicos intrínsecos a 

pesquisas da motricidade expressiva, da função tônico-postural e da percepção de espaço. Os objetivos 

foram analisar artigos científicos que abordassem sobre psicomotricidade na educação infantil. 

Especificamente, objetivou-se analisar o ano de publicação, a formação de graduação do autor 

principal do artigo, condições de saúde dos participantes da pesquisa, bem como analisar as temáticas 

relacionadas à psicomotricidade abordadas nestes trabalhos. Foi realizada uma busca, através das 

bases de dados eletrônicas Lilacs e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Estas buscas 

resultaram em uma amostra de 54 documentos que ao se aplicar os critérios de exclusão encontrou-se 

uma amostra de 14 artigos, sendo estes os documentos a serem analisados nesta pesquisa. Os artigos 

identificados foram analisados quanto à caracterização dos artigos (ano de publicação, profissões dos 

autores, participantes da pesquisa) e às categorias temáticas abordadas. Nos 14 artigos em foco, 

identificaram-se duas categorias temáticas principais, a saber: fatores que influenciam o 

desenvolvimento psicomotor e intervenção psicomotora. Diante dos resultados expostos e discutidos 

no presente trabalho, concluísse que a psicomotricidade voltada para desenvolvimento da criança 

apresenta-se em processo de evolução, dia após dia. Observou-se que o crescimento no número de 

artigos publicados recentemente faz juízo a consideração feita sobre a psicomotricidade ser uma 

ciência nova.  

  

PALAVRAS CHAVES: Psicomotricidade. Desempenho Psicomotor. Perfil Psicomotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Fisioterapeuta. Pós-graduada em Saúde Pública.  

2
Fisioterapeuta. Pós-graduado em Fisioterapia Neurofuncional  

3
Acadêmico do curso de Fisioterapia pela Faculdade de Educação São Francisco – FAESF. 

4
AcadêmicA do curso de Fisioterapia pela Faculdade de Educação São Francisco – FAESF. 



Anais do Encontro de Iniciação Cientifica – ENIC, v.1, n.1, 2015 

41 
 

ATRIBUIÇÕES DO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA: uma necessidade na atenção básica.  

SILVA, Mariana Sousa
1
; SANTOS, Wagner da Luz

2
; PEREIRA, Miqueyas Mellk  

Mariano
3
; DIAS, Maria Alice Vieira Pires

4
.  

 

RESUMO 

O conceito de saúde, nas últimas décadas, vem passando por intensas transformações, principalmente 

no que diz respeito ao modelo de saúde adotado, passando de um modelo hospitalocentrico, curativo e 

reabilitador, para um modelo assistencial promotor da saúde, preventivo e principalmente contando 

com a participação popular e a interdisciplinaridade dos diferentes profissionais da saúde. O objetivo 

FOI Analisar, descrever e compreender, a partir da percepção dos pesquisadores com base nos artigos 

selecionados, a participação da fisioterapia no Programa Saúde da Família. Foi realizada uma busca 

sistemática de artigos que tratassem do respectivo tema “fisioterapia na atenção básica” nas bases de 

dados Medline, Scielo, Lilacs, Google acadêmico. Empregou-se como instrumento para coleta dos 

dados, a analise qualitativa dos dados dos respectivos artigos selecionados. A  proposta  de  atuação  

do  fisioterapeuta  na  rede  básica de saúde apresentada sistematiza a participação deste profissional 

na equipe multiprofissional, de forma transdisciplinar  e  horizontal,  além  de  caracterizar  sua 

função, que não se restringe apenas à reabilitação, mas também à promoção da saúde, conforme rege 

o SUS. Apesar de reconhecer a importância de todos os artigos avaliados, percebeu-se a reduzida 

diversificação e detalhamento dos métodos e instrumentos utilizados nas atuações do fisioterapeuta na 

Atenção Primária à Saúde (APS). Entretanto, foram apontadas algumas diretrizes para a atuação do 

fisioterapeuta neste nível, com a intenção de que estas sejam ampliadas, discutidas e reformuladas.  

                                                           

1
 com Docência do Ensino Superior e professora da disciplina História e fundamentos da Fisioterapia da 

FAESF.  
² e professor da disciplina Saúde Coletiva da FAESF  
³Acadêmico do curso de Fisioterapia da FAESF  
 Acadêmica do curso de Fisioterapia da FAESF  

  

PALAVRAS CHAVES: Programa saúde da família, Fisioterapia, Atenção primária à saúde.  
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TESTE DE ACEITABILIDADE DE BISCOITOS TIPOS COOKES ENRIQUECIDO COM 

SEMENTES DA ABOBORA   

  

  

CHAVES, Ana Glenda Medeiros
1
; PINHEIRO,  

Michelly da Silva
2
. 

  

RESUMO 

A semente de abóbora é um alimento rico em fibras, além disso, é uma excelente fonte de proteína, 

vitaminas, ferro, lipídios e uma infinidade de nutrientes que geralmente são eliminadas sem 

aproveitamento. A oferta do biscoito tipo cookies, enriquecido com semente de abóbora, é uma 

alternativa para o aumento da ingestão de vitaminas, minerais, lipídeos e fibras, promovendo hábitos 

alimentares saudáveis, além de reduzir o desperdício. O objetivo do presente estudo doi Avaliar a 

aceitabilidade dos biscoitos tipo cookies enriquecidos com sementes de abóbora em praticantes de 

atividade física. É um estudo descritivo do tipo transversal, de abordagem quantitativa realizado em 

praticantes de atividade física em uma academia do município de Pedreiras - MA, em ambos os sexos, 

com idade de 19 a 59 anos. Foram elaborados biscoitos tipo cookies enriquecidos com a farinha da 

semente de abóbora, bem como a realização de análises microbiológica e físico-química do produto 

formulado. A aceitabilidade foi avaliada a partir da aplicação do teste de escala hedônica estruturada 

de quatro pontos. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O 

biscoito enriquecido apresentou mais de 73% de aceitação global. Os resultados do teste 

microbiológico foram ausente e o resultados para a análises físico-química estava inferiores ao 

estabelecido pela Legislação. A partir dos resultados do estudo, pode-se concluir que a farinha da 

semente de abobora é um excelente alimento utilizado no enriquecimento e produção de biscoitos, 

pois o produto reformulado apresenta parâmetros físicoquímico e microbiológico adequados para o 

consumo e excelente aceitabilidade sensorial em relação público pesquisado.   

PALAVRAS CHAVE: Semente da abobora. Aceitabilidade. Benefícios. Biscoito. 
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ESTADO NUTRICIONAL E USO DE PRÓTESE DENTÁRIA EM IDOSOS  

SOUSA, Isiany Ellen Pedrosa de
1
; SILVA, Rawana Sousa

2
; ARAUJO, Camila Guedes 

Borges de
3
. 

RESUMO 

O estado nutricional dos idosos requer maior atenção, pois está relacionado a diversas 

condições de saúde e susceptibilidade de doenças crônicas não-tramissíveis. Durante esta fase 

as mudanças se tornam comuns, o corpo passa por alterações morfológicas, fisiológicas, 

bioquímica, comportamentais e emocionais. Dentre os principais problemas de saúde publica 

causados na terceira idade, a falta de higienização bucal compromete o estado nutricional do 

idoso, pois envolve a manutenção dos dentes em condições adequadas e saudáveis; e a perda 

destes começa, em alguns casos, antes do envelhecimento, sendo eles, assim, substituídos por 

prótese dentária total ou parcial. O objetivo do presente estudo foi Avaliar o estado nutricional 

de idosos usuários de prótese dentária. Estudo transversal, envolvendo 49 idosos de ambos os 

sexos, com idade acima de 60 anos. A pesquisa teve duração de aproximadamente três meses, 

e foi realizado com idosos participantes do projeto Vivendo a Melhor Idade – CRAS de Lima 

Campos-MA.  Foram realizadas medidas do índice de massa corporal, circunferência da 

cintura e panturrilha, bem como avaliadas as características da prótese dentária utilizada pelos 

idosos. Os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Os valores 

médios do índice de massa corporal estão superiores ao recomendado e a circunferência da 

cintura apresenta risco cardiovascular elevado. A circunferência da panturrilha está normal 

para 87,8% dos participantes. Os resultados mostram que os idosos consomem mais de 3.000 

calorias ao dia, sendo este valor superior ao recomendado a esses indivíduos. A maioria dos 

participantes possui uso de prótese total e de aquisição particular, e 38,8% relatam incomodo 

no uso da mesma. A partir dos resultados desse estudo, pode-se pressupor que o baixo 

percentual de incomodo pelo uso da prótese dentária contribui para alimentação adequada e 

adaptação dos processos mastigatórios. O consumo elevado de alimentos calóricos parece 

contribuir para o estado nutricional elevado dos idosos participantes do estudo e o acúmulo de 

tecido adiposo na região abdominal.  

PALAVRAS-CHAVE: Idoso. Prótese dentária. Estado Nutricional.  
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AVALIAÇÃO DO INDICE DE TRANSTORNOS ALIMENTARES EM 

ACADÊMICAS DE NUTRIÇÃO  

OLIVEIRA, Lewzy Suellem Fonte
1
; MOURA, Mariana Lima

2
; COSTA, Crislane de Moura

3
.  

  

RESUMO 

Os transtornos alimentares são doenças caracterizadas por graves alterações psíquicas e 

comportamentais capazes de trazer graves prejuízos a vida de um indivíduo. Os transtornos 

alimentares são reconhecidos por se apresentarem na forma de restrição dietética, essas 

pessoas passam a ter maior controle sobre os tipos de alimentos que ingerem, manifestando 

assim um medo excessivo de engordar, desejo persistente de emagrecer e a característica mais 

comum, distorção da imagem corporal. Sobre este aspecto, o elevado índice de acadêmicas 

com sintomas de bulimia e anorexia é de grande relevância, pois demonstra a necessidade de 

se criar estratégias e programas de educação e intervenção nutricional. Pensando nisso o 

objetivo deste trabalho é verificar o índice de acadêmicas com risco para desenvolvimento de 

transtornos alimentares em acadêmicas de nutrição. Para isso foi utilizado a aplicação de três 

questionários (EAT-26, BITE, BSQ) já validados nacional e internacionalmente, para avaliar 

a presença de sintomas relacionados aos transtornos alimentares. Os mesmos foram aplicados 

em sala de aula, em diferentes dias. E ao final da pesquisa através da análise de gráficos e 

tabelas observou-se que 52% dos analisados com o EAT-26 apresentaram chance de vir a 

desenvolver transtornos relacionados a anorexia e 46% demostraram risco para 

desenvolvimento de bulimia (BITE), porém apenas 13% evidenciaram insatisfação com a 

imagem corporal de acordo com o BSQ. Diante dos resultados obtidos, percebeu-se que a 

maioria das entrevistadas apresentaram um descontentamento quanto a forma física, fato este 

que fica nítido na insatisfação demostrada por estas com seu peso atual, e na pré-disposição 

que estes apresentam ao desenvolvimento de anorexia, mesmo estando dentro dos parâmetros 

adequados.  

PALAVRAS-CHAVE: Transtornos alimentares. Anorexia. Bulimia.  
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DESENVOLVIMENTO DO SORVETE DE CENOURA, TESTE DE 

ACEITABILIDADE E INTENÇÃO DE COMPRA DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA 

DA SAÚDE.  

  

SOUSA, Siméya Sá de
1
; SANTOS, Elyssan Karla Feitosa dos

2
; CASTRO Eline Silva de

3
; 

SOARES, Beatriz Bezerra
4
; COSTA, Crislane De Moura

5
.   

  

RESUMO 

A cenoura é uma das principais hortaliças consumidas no Brasil, pois além de possuir um 

sabor agradável muito apreciado pelos brasileiros, também é uma fonte de carotenoides e 

outros componentes bioativos dos quais o de maior destaque é o β-caroteno. As crescentes 

exigências do consumidor por alimentos que apresentem, além de alta qualidade nutricional e 

sensorial, benefícios associados á saúde, fazem surgir à necessidade de novos produtos que 

possam atender essas exigências do mercado. Objetivou-se com o presente trabalho, a criação 

de um sorvete de cenoura, visando à importância do consumo dessa hortaliça na alimentação. 

Foram analisadas a aceitabilidade e intenção de compra do produto com provadores não 

treinados de faixa etária entre 20 e 60 anos, profissionais da área da saúde no município de 

Pedreiras - MA. Obteve-se um percentual total de 42% dos avaliadores que gostaram do 

sorvete de ligeiramente até extremamente. Dos que desgostaram obteve-se um total de 

percentual 53% dos participantes. Segundo os resultados de sobre a intenção de compra 58% 

dos 50 provadores não comprariam o sorvete. Assim, fica evidente que o sorvete de batata 

cenoura avaliado, não obteve uma boa aceitação sensorial relacionado com a textura. 

Portanto, seria interessante o consumo do sorvete de cenoura por conta dos benefícios que 

essa hortaliça trás a saúde, pois foi possível observar que ela desempenha um papel de 

redução dos efeitos nocivos que os radicais livres causam no organismo, sendo uma das 

principais e mais consumidas fonte de carotenoides na dieta humana.  

PALAVRAS CHAVES: Sorvete. Cenoura. Analise Sensorial.  
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INFLUÊNCIA DAS MUDANÇAS FISIOLÓGICAS ASSOCIADAS À DEFICIÊNCIA 

DE VITAMINA D EM IDOSOS DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA  

 

ALMEIDA, F.J.M.
1
; BATISTA, M.C.C

2
.     

RESUMO 

Considerado como a última etapa da vida do ser humano, o envelhecimento é onde ocorre o 

aparecimento de várias doenças decorrentes do avanço da idade, no entanto é um fenômeno 

que necessita atenção especial não somente da família, mas também da saúde pública. Sabe-se 

que o Brasil é um país bastante ensolarado, contudo não impede a alta prevalência na 

deficiência da vitamina D, principalmente na pessoa idosa. O objetivo do presente estudo foi 

Avaliar a influência das mudanças fisiológicas associadas à deficiência de vitamina D em 

idosos. O delineamento da pesquisa trata-se de um estudo descritivo, transversal, de 

abordagem quantitativa. A avaliação nutricional através do IMC (Índice Massa corporal) 

mostrou que os percentuais de desnutrição encontrado no sexo masculino foram de 8,7% e no 

feminino 11% com diferença mínima de 2,3%. O estado de eutrofia no sexo masculino 

caracterizou 17,4% enquanto no feminino 22%, tendo diferença de 4,6%, a obesidade na 

população masculina foi de 19,6% e na feminina 22%. Os resultados encontrados sobre o 

consumo de alimentos fontes de vitamina D diariamente pelos indivíduos, foi que a sardinha 

em conserva obteve a menor frequência de ingestão diária com 2,17%, já o alimento com 

maior ingestão, sendo consumido duas vezes ao dia foi o leite integral com 17,4%. A maior 

síntese de vitamina D, ocorre por exposição aos raios solares, observou-se variações nos 

horários e na permanência em que os idosos se expunham ao sol. No intervalo entre 8:00 as 

10:00 horas da manhã se deu o horário de maior exposição com percentual de 37%. Por conta 

de vários fatores que atrapalham a produção e o metabolismo da vitamina D, existe uma 

necessidade da suplementação para indivíduos que tenham essa hipovitaminose, 

principalmente as pessoas idosas. Uma forma simples e barata, é a exposição solar, já que por 

meio das fontes alimentares são poucas as quantidades absorvidas.   

PALAVRAS CHAVES: Mudanças Fisiológicas. Idosos. Vitaminas.  
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ALIMENTOS FUNCIONAIS EM BENEFÍCIO À SAÚDE  

Alencar, A. B
1
.; Almeida, F. J. M

2
.; Moura, M. L

3
.; Oliveira, P.J. T

4
. Garcéz, L. S

5
.  

RESUMO 

Alimentos funcionais são todos os alimentos ou bebidas que, quando consumidos na 

alimentação cotidiana, podem trazer benefícios fisiológicos específicos, graças à presença de 

ingredientes fisiologicamente saudáveis. Para serem considerados funcionais, os alimentos 

devem apresentar propriedades benéficas além das nutricionais básicas, sendo apresentados na 

forma de alimentos comuns, que quando consumidos em dietas convencionais, demonstram 

capacidade de regular funções corporais de forma a auxiliar na proteção contra doenças como 

hipertensão, diabetes, câncer, osteoporose e coronariopatias. Objetivo do presente trabalho foi 

Realizar uma revisão bibliográfica sobre os benefícios do consumo de alimentos funcionais à 

saúde da população. Consiste em uma revisão do conhecimento disponível na literatura sobre 

o tema, utilizando-se os termos: alimentos, dieta, câncer, doenças cardiovasculares. Foram 

selecionados artigos científicos e monografias, com publicações entre 2000 a 20013 através 

das bases de dados LILACS e SCIELO. A partir deste estudo comparativo, realizado acerca 

dos alimentos funcionais, ressalta-se a importância destes compostos no aumento da 

expectativa de vida da população. Por esse motivo, podemos aproveitar os alimentos que por 

si mesmos contêm estas substâncias benéficas, quer dizer, alimentos naturais sem necessidade 

de se recorrer aos alimentos enriquecidos ou fortificados que se englobam no conceito de 

alimento funcional. Em virtude da crescente busca por alimentos com caráter funcional, 

diversos estudo tem sido realizados, com o intuito de comprovar os reais benefícios de seu 

consumo, porém é importante ressaltar que os alimentos funcionais ajudam na prevenção e 

não podem ser destinados ao tratamento de doenças agudas ou à utilização de cuidados 

paliativos.  

 

PALAVRAS CHAVES: Alimentos funcionais. Saúde. 
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CONSUMO ALIMENTAR E ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES RENAIS 

CRÔNICOS EM HEMODIÁLISE  

  

VERAS; Camila dos Santos
1
;
 
PLÁCIDO; Eliana da Silva

2
;
 
COSTA; Crislane de Moura

3
; 

ARAÚJO; Camila Guedes Borges de
4
.    

  

RESUMO 

A Doença renal crônica é a alteração progressiva e irreversível da capacidade funcional dos 

rins. A ausência da funcionalidade renal promove ao organismo alterações orgânicas 

generalizadas. O fator dietético do paciente renal é um delicado processo determinante da 

qualidade de vida, importante para a resposta ao tratamento e preservação da vida do 

paciente. Objetivo do presente estudo foi analisar o consumo alimentar e o estado nutricional 

dos pacientes renais crônicos em tratamento hemodialitico na cidade de Pedreiras-MA. 

Estudo de natureza transversal e quantitativa,com 43 pacientes, a partir de 18 anos. Foram 

realizadas medidas de peso, altura, circunferência do braço, dobra cutânea tricipital, e 

avaliadas a ingestão de macro e micronutrientes. O consumo alimentar foi analisado através 

do recordatório alimentar de 24 horas, durante 3 dias. Todas as informações coletadas foram 

armazenadas em planilhas no Microsoft Excel 2010 e interpretadas através de técnicas 

estatísticas. A classificação do estado nutricional segundo a avaliação antropométrica indicou 

risco nutricional em 78,6% dos adultos e desnutrição em 66,6% dos idosos. O consumo 

médio de energia foi de 1788,83 kcal/dia para adultos e 1623,95 para idosos, aquém da 

recomendação pra adultos com 89,4% e dentro da adequação 99,5% para idosos o consumo 

de proteína foi de 0,31 e 0,27 g/kg de peso para adultos e idosos respectivamente abaixo do 

recomendando, semelhante para os macronutrientes que encontravam-se abaixo dos níveis 

adequados. Os portadores de doença renal crônica em hemodiálise são um público 

vulnerável, sendo necessário o constante acompanhamento do estado nutricional por ser um 

forte preditor de morbidades e mortalidades. As variáveis antropométricas de CB e PCT 

testificaram um grau elevado de desnutrição, com perda de gordura corporal tanto em adultos 

como em idosos, o diagnostico final da amostra foi de desnutrição. Portanto é crucial a 

intervenção do profissional nutricionista para adequação da dieta, bem como a indicação 

ideal para o consumo de macronutrientes, afim de promover novas estratégias  que  

possibilitem a melhora do estado nutricional e diminuam os riscos de complicações nesses 

pacientes.  

PALAVRAS CHAVE: Doença renal. Tratamento hemodialítico. Tratamento dietético. 

Avaliação Nutricional.  
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O PERFIL DA AGRICULTURA FAMILIAR EM BARRA DO CORDA 

ANDRADE, Raiane Sousa
1
; MENESES, Matheus Leite

2
; SOUSA, Flávia Arruda

3
. 

RESUMO 

A agricultura familiar sempre fez parte da realidade brasileira, sendo de grande importância 

para economia nacional e principalmente segurança alimentar. Podemos afirmar que ela é a 

principal fornecedora de alimentos básicos como mandioca, feijão, feijão, milho, café e arroz. 

Em Barra do Corda, 53% do PIB é devido ao setor agropecuário, seguido do setor de serviços 

e da indústria. Considerando os dados referentes aos estabelecimentos familiares e a área 

ocupada vemos que grande parte do PIB gerado vem da agricultura familiar. Assim este 

trabalho objetiva colher informações capazes de nortear políticas e ações voltadas a este 

público. Os objetivos específicos do projeto são: Compreensão da realidade local; 

identificações das principais características do agricultor familiar e sua família; verificação 

das condições da unidade de produção; análise dos principais arranjos produtivos locais e os 

canais de comercialização dos produtos. O público-alvo foram os agricultores familiares da 

zona agrícola da cidade, tendo sido visitados 11 povoados. A coleta de dados foi realizada por 

meio de questionário sócio econômico junto às unidades familiares. A renda familiar de 43% 

dos entrevistados estava abaixo de um salário mínimo; 40% os chefes de famílias estão acima 

de 55 anos; quanto ao nível de escolaridade com 18% de analfabetos e 55% com ensino 

fundamental incompleto; 95% das casas são de alvenaria, e destas 38,75% não possuem 

instalação sanitária; os dejetos domésticos são deixados ao céu aberto ou queimados; a água 

provém de rios e poços; 91% trabalham apenas na propriedade familiar; 51% recebem bolsa 

família. Sendo que 68,75% dos agricultores nunca participaram de capacitação para o 

trabalho; o sistema de cultivo predominante é “roça-no-toco”; 63,75% da produção é para o 

consumo próprio. Quanto a produção temos com maior percentual arroz/feijão/milho 40%; 

quanto a criação de animais predomina bovinos/aves. Concluímos que as peculiaridades da 

agricultura familiar de Barra do Corda apontam para a necessidade do desenvolvimento de 

políticas e ações especificas voltadas para a capacitação, assistência técnica para o trabalho e 

melhoria das condições de vida. 

PALAVRAS CHAVE: Agricultura Familiar. Politicas Públicas. Produção de alimentos. 

  

  

  

  

 

 

 

 

                                                           
1
Bolsista orientanda Pibic jr;   

2
Bolsista voluntário Pibic jr;   

3
 Docente. Agrônoma e Mestre.   
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BABAÇU: FONTE DE RENDA E DE SUSTENTO PARA SUBSISTÊNCIA A 

INFLUÊNCIA DO COCO BABAÇU NAS RENDAS DAS FAMÍLIAS NO MUNICÍPIO 

DE LAGO DO JUNCO E ESPERANTINÓPOLIS - MA 

SILVA, Michelle Cardoso da
1
; VERAS, Fhilipp Ghustavo Silva

2
; SANCHES, Érika 

Aparecida Alves
3
. 

 

RESUMO 

O babaçu apresenta importância do ponto de vista ecológico, social e político. È um recurso 

extrativista oleífero, sua exploração envolve o trabalho de milhares de famílias e ocorre no 

período de entressafra de produtos como milho e farelo de soja, concorrendo, portanto, para a 

manutenção dessas famílias, e contribuindo para conter o êxodo rural, além de exercer um 

papel fundamental na manutenção da fertilidade do solo. A coleta da matéria-prima é 

realizada de forma manual, pelas mulheres da região, também chamadas de quebradeiras do 

coco babaçu. Estas sustentam suas famílias com a quebra do coco e constituem pequenas 

cooperativas, que tem como objetivo organizar as quebradeiras e fazer o processo de 

comercialização das amêndoas e derivados. Esse trabalho teve como objetivo geral, analisar 

da viabilidade e rentabilidade do uso do babaçu nos Municípios de Esperantinópolis e Lago 

do Junco. E teve como objetivos específicos registrar o desenvolvimento das boas práticas 

para o manejo e produção do óleo, mesocarpo e carvão de babaçu e identificar os outros 

componentes derivados do coco babaçu. A Metodologia utilizada nessa pesquisa foi pesquisa 

bibliográfica, artigos, sites, revistas e pesquisa de campo. Por meio da ASSEMA (Associação 

em Áreas de Assentamento do Estado do Maranhão) é uma associação sem fins lucrativos 

fundada em 1989 por  lideranças sindicais. Possui caráter regional e atual na região 

denominada Médio Mearim, no Estado do Maranhão. A associação presta assessoria técnica e 

política às quebradeiras de coco babaçu. Possui vínculos políticos com a COPPALJ, a AMTR 

e o MIQCB e também tem sido responsável pela comercialização dos produtos das duas 

primeiras. Portanto, o babaçu é uma das mais importantes representantes das palmeiras 

brasileira, pois deste tudo é aproveitado, e isso é algo que é de grande importância para 

famílias que dele dependem para tirar seu sustento ou para aprimorar sua renda. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Quebradeiras. Coco babaçu. Rentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Acadêmica do Curso de Bacharelado em Administração, Faculdade de Educação São Francisco – FAESF   

2
 Acadêmico do Curso de Bacharelado em Administração, Faculdade de Educação São Francisco – FAESF   

3
 Bacharel em Administradora. Docente da Faculdade de Educação São Francisco – FAESF     
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ANÁLISE SENSORIAL E AVALIAÇÃO COMERCIAL DO SORVETE DE BATATA 

DOCE COM COCO SECO RALADO  

  

MOTA, Julyanna Oliveira
1
; JESUS, Alexandra Da Silva Leitão De

2
;  

BATISTA, Laynne Karol Da Silva
3
; MARTINS, Keylla Rafaelle Moura 

Chagas
4
; COSTA, Crislane De Moura

5
.  

  

RESUMO 
  

A batata-doce é um tubérculo rico em carboidratos, possui baixo teor de proteínas e gorduras 

e quantidade significativa de vitaminas do complexo B, sais minerais e vitamina A; sendo 

uma excelente fonte de β-caroteno, que possui ação antioxidante, além de ser um alimento 

energético. O coco pode ser considerado um alimento funcional, pois é rico em proteínas, 

carboidratos, óleos e minerais e vários componentes benéficos à saúde. Sorvetes são produtos 

elaborados basicamente com leite e/ou derivados lácteos e ou outras matérias-primas 

alimentares e nos quais os teores de gordura e/ou proteína são total ou parcialmente de origem 

não láctea, podendo ser adicionados de outros ingredientes alimentares. Os objetivos do 

presente trabalho foi Elaborar o sorvete à base de batata-doce e coco seco e avaliar sua 

aceitabilidade sensorial e comercial. Aplicou-se um teste de aceitabilidade com 45 

profissionais e estudantes da área de saúde da população de Pedreiras. Os testes utilizados na 

pesquisa foram: escala hedônica e escala de atitude ou de intenção de compra. Obteve-se um 

percentual total de 95,54% dos avaliadores que gostaram do sorvete. Dos que desgostaram 

obteve-se um total de percentual 4,44% dos participantes. Segundo os resultados de Gurgel, et 

al., 51% dos 50 provadores „‟Gostaram muitíssimo‟‟ do produto. Assim, fica evidente que o 

sorvete de batata doce com coco seco avaliado, obteve uma melhor aceitação sensorial com 

62,22% de pessoas que „‟gostaram extremamente‟‟. O sorvete de batata doce com coco seco 

ralado apresentou uma boa aceitabilidade através do teste de Aceitação e Intenção de Compra 

por parte de seus provadores. Sendo uma excelente alternativa de aproveitamento desses 

nutrientes, que pode surgir como uma nova opção de sabor para a indústria e também uma 

ótima forma de conscientizar as pessoas para a adoção de hábitos mais saudáveis.  

PALAVRAS CHAVES: Sorvete. Cenoura. Analise Sensorial  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Acadêmica do Curso de Bacharelado em Nutrição, Faculdade de Educação São Francisco – FAESF; 

2
 Acadêmica do Curso de Bacharelado em Nutrição, Faculdade de Educação São Francisco – FAESF; 

3
 Acadêmica do Curso de Bacharelado em Nutrição, Faculdade de Educação São Francisco – FAESF; 

4
 Acadêmica do Curso de Bacharelado em Nutrição, Faculdade de Educação São Francisco – FAESF; 

5
 Nutricionista. Especialista em Obesidade, Emagrecimento e Qualidade de vida.    
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DIAGNOSTICO ECONÔMICO DE BARRA DO CORDA-MA: estudo da contribuição 

do microcrédito para o desenvolvimento econômico local. 

MATOS, Ana Paula Gomes
1
; VELOSO, Gabriela de Carvalho

2
. 

RESUMO 

 

O número de empreendedores vem crescendo no Brasil. Existem indivíduos com perspectivas 

para alavancar o crescimento de seu pequeno negócio (formal ou informal), mas que não têm 

recursos financeiros, o custo do crédito tem sido alto a grande parte dos empresários das 

micro e pequenas empresas não conseguem atender às exigências dos bancos. Pesquisas 

comprovam que programas de microcrédito voltados para microempreendedores, não só se 

mostraram viáveis do ponto de vista do custo operacional e da baixa inadimplência, como 

contribuíram para melhorar as condições de vida dos empreendedores envolvidos. Este 

mecanismo possui uma lógica diferente das políticas assistencialistas tradicionais. Não 

constitui, portanto, políticas de doações ou subsídios, mas de viabilização de alternativas 

concretas na geração de emprego e renda pelos beneficiários. O objetivo da pesquisa é 

caracterizar o microcrédito, demonstrar como ele auxilia no desenvolvimento econômico e 

descrever os efeitos promovidos pela concessão deste em Barra do Corda-MA. A pesquisa 

será realizada entre empreendedores formais e informais, que tenha até cinco empregados; e 

as entidades fornecedoras de crédito para estes. Realizaremos a revisão bibliográfica sobre a 

descrição do microcrédito e sua contribuição para o desenvolvimento econômico. 

Realizaremos visitas de reconhecimento, para observação, a fim de complementar a 

elaboração dos questionários que serão abertos e fechados; aplicaremos um pré-teste para que 

se observem as dificuldades e seja feita as devidas correções no questionário após a aplicação, 

será realizada a tabulação dos dados, análise e discussão e elaboração de relatório final. O 

projeto se encontra em andamento, porém já se possui informações que o mercado de Barra 

do Corda é formado em grande maioria de micro e pequenos empresários, a aquisição desta 

modalidade de crédito na cidade se dá em sua grande maioria por meio dos programas 

disponibilizado pelo Banco do Nordeste. A disponibilização dos dados desta pesquisa com 

certeza auxiliará no processo de conscientização da população empreendedora local. 

PALAVRAS CHAVES: Empreendedores. Micro Crédito. Desenvolvimento Econômico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Acadêmica Curso Técnico Edificações IFMA-Campus Barra do Corda – MA.Bolsista PIBIC Jr.  

2
 Professora EBTT Especialista em Finanças Corporativas- IFMA - Campus Barra do Corda. 
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM CODÓ - MA: realidade e perspectivas. 

MOREIRA, Emanuelle Rocha de Magalhães
1
; RIBEIRO, Aciel Tavares

2
; SILVA, Joselson 

Rodrigues da
3
. 

RESUMO 

 

As unidades de conservação representam uma das melhores estratégias de proteção ao 

patrimônio natural. Nestas áreas, a fauna e a flora são conservadas assim como os processos 

ecológicos que regem os ecossistemas garantindo a manutenção dos estoques da 

biodiversidade. Unidade de Conservação é um espaço geográfico claramente definido, 

reconhecido, dedicado e gerido, através de meios legais, com o fim de obter a conservação a 

longo tempo da natureza com os serviços associados ao ecossistema e os valores culturais, Os 

objetivos da pesquisa aqui realizada são de mostra a importancia das RPPN‟s (reserva 

particular do patrimonio natural) área de permanete preservação, educação ambiental, 

ecoturismo e pesquisa cientifica. A metodologia usada foi iniciada com levantamento 

bibliografico pertinente ao assunto em questão, visita ao local com levantamento fotográfico. 

Com o desenvolvimento do trabalho pode se observar que a reserva possui uma riquesa muito 

grande no quesito floro-faunistico uma vez que se encontra em uma área de ecótono (cerrado, 

floresta tropical e caatinga) e está situada em uma região bem drenada o que possibilita a 

presenca de uma lagoa e dois brejos que cortam a reserva. A RPPN fazenda Pantanal está 

situada no municipio de Codó e é a única deste tipo na região leste do estado o que mostra um 

problema, a quase ausência de reservas, sejam estatais ou privadas no leste e a total ausência 

deste tipo de reservas no centro sul do estado uma vez que nesta parte do estado estão as 

nascentes dos maiores rios genuinamente maranhenses e também no leste está a bacia do 

Itapecuru que é o maior rio do maranhão.Neste contexto uma RPPN vem ser uma alternativa 

que contempla preservação e desenvolvimnto sustentável uma vez que este tipo de reserva é 

de uso sustentável e pode ser usada para fins de visitação com bonus ao proprietario como: 

ecoturismo, educação ambiental e pesquisa cientifica além de que esta área está livre de 

impostos como o ITR e outros. 

PALAVRAS CHAVES: Meio Ambiente. Unidades de conservação. RPPN. Codó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Bióloga- pós em Gestão Ambiental e Ecoturismo; 

2
 Geógrafo-pós em Gestão Ambiental e Ecoturismo, prof. Ifma- Campus Barra do Corda;  

3
 Químico-pós em docência superior. 
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IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DO TURISMO NO PARQUE DE SETE 

CIDADES- PIAUÍ 

SILVA, Phelipe Figueiredo
1
; SATURNINO, Jefferson Darlen Oliveira

2
; SANTOS, Rayanne 

Cristina Matão
3
. 

RESUMO 

 

O turismo atualmente movimenta grandes massas de capitais no cenário mundial chegando a 

ser considerado como um dos campos de investimento econômico de maior crescimento nos 

últimos anos, segundo o Ministério do Turismo somente no ano de 2005 foram cerca de 3,86 

bilhões de dólares injetados na economia brasileira. No entanto tal atividade além de geradora 

de divisas econômica é também promotora de inúmeras implicações socioambientais, assim 

sendo, o presente trabalho visa a contemplação de algumas das manifestações destes impactos 

antrópicos tomando como referencia locacional o Parque Nacional de Sete Cidades, situado 

entre as cidades de Piracuruca e Piripi no norte do Estado do Piauí. Para tanto foi 

empreendido o levantamento bibliográfico de material cientifico alusivo ao assunto, bem 

como pesquisa exploratória em campo, onde na oportunidade foram entrevistados os guias e 

feita a documentação fotográfica dos atrativos turísticos da região, a saber, as formações 

rochosas e as pinturas rupestres. Percebe-se a partir deste a importância da agregação da 

educação ambiental a pratica ecoturistica, visto que a referida atividade do turismo, em suas 

múltiplas modalidades, constitui-se um fenômeno de mão dupla que tem simultaneamente o 

poder de conservação, pela valorização patrimonial, e de degradação do patrimônio natural e 

cultural ali existente, algo que pode ser comprovado in locus nas pichações presentes em 

vários espaços ao longo das trilhas, tão logo se faz indispensável à ação de planejamento e 

norteamento atualmente desenvolvido pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade) na área do parna que se encontra em funcionamento legal a pelo menos 51 

anos. 

 

PALAVRAS CHAVES: Impactos Socioambientais. Educação Ambiental. Ecoturismo. 

Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Acadêmico do Curso de Licenciatura em Geografia pela Faculdade de Educação São Francisco – FAESF; 

2
 Acadêmico do Curso de Licenciatura em Geografia pela Faculdade de Educação São Francisco – FAESF; 

3
 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Geografia pela Faculdade de Educação São Francisco – FAESF; 
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O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL JOVITÃO 

EM  ESPERANTINÓPOLIS-MA 

SANTOS, Ligiéria Alves dos
1
. 

RESUMO 

 

A urbanização nos últimos anos tem sido algo inevitável no processo de formação das 

cidades, porém esse fenômeno tem acarretado uma série de problemas sociais e ambientais no 

meio em que se vive atualmente, por isso, surgiu a necessidade de se estudar e analisar os 

fatos que causam o processo de urbanização, bem como, identificar os principais impactos 

sociais e ambientais que são gerados por conta de tal fenômeno no Conjunto Habitacional 

Jovitão, fazendo-se uma análise dos mesmos a partir de dados coletados com os moradores do 

campo de pesquisa. Objetiva ainda, constatar e analisar como se deu o processo urbanístico do 

referido bairro, mostrando problemas e situações encontradas pelos moradores do local de 

pesquisa. Para tanto, esse estudo foi realizado especificamente com os moradores do Conjunto 

Habitacional Jovitão, pelo fato de ser o local da pesquisa e porque atende uma clientela bem 

diversificada vinda tanto da zona rural do município quanto também pessoas do centro urbano 

da cidade, que até então não tinham residências próprias para suas famílias. O artigo realiza 

uma trajetória histórica sobre o processo de urbanização no Brasil, fazendo ainda um perfil 

histórico acerca do processo de formação da cidade de Esperantinópolis – MA. O percurso 

metodológico seguido para a coleta de dados consta de pesquisas diretamente com os 

moradores, a partir da aplicação de questionários previamente elaborados, bem como ainda 

visitas in loco, a fim de verificar a atual situação ambiental do bairro em pesquisa. Ao final, 

expõem-se os resultados alcançados, seguidos de breves comentários da pesquisadora, sendo 

perceptível que o processo de urbanização tem afetado constantemente a vida dos moradores 

do local estudado, pois a maioria das pessoas que ali residem, tinham expectativas de 

melhores condições de vida, que favorecessem o desenvolvimento social e profissional de 

cada indivíduo, porem, percebe-se que essas perspectivas não foram supridas, haja visto que 

os moradores se encontram em um ambiente sem condições adequadas para a melhoria da 

qualidade de vida de suas famílias. 

PALAVRAS CHAVES: Urbanização. Impacto Ambiental. Impacto Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Professora de Geografia, especialista em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Regional. 
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DESORDENAMENTO URBANO E PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO CONJUNTO 

HABITACIONAL FREI PASCOAL, NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE – MA 

 

LIMA, Antonia Dias
1
; SANTOS, Ligiéria Alves dos

2
. 

 

RESUMO 

 

As cidades de modo geral estão em constante metamorfose social, espacial e territorial; desta 

forma é justificado o espaço geográfico urbano. É imprescindível mencionar que sem o 

dinamismo social e a relação do homem com a natureza, não há geografias. Este processo de 

transformação urbana é constituído devido às altas taxas de urbanização, as quais vêm 

intensificando-se constantemente nas últimas décadas. Assim, as cidades de pequeno e médio 

porte também apresentam as mesmas mudanças urbanísticas. Por isso, este trabalho de 

pesquisa tem como principal propósito discorrer sobre o desordenamento urbano e os 

principais problemas estruturais encontrados no Conjunto Habitacional Frei Pascoal, na 

cidade de Igarapé Grande – MA, buscando mostrar como se deu o processo de ocupação do 

referido campo de pesquisa, bem como as mudanças ocorridas entre os anos de 1993, ano de 

sua fundação, até 2012. Dessa forma, a presente pesquisa busca responder aos seguintes 

objetivos: apontar os problemas socioambientais e estruturais, encontrados no campo de 

pesquisa a partir de visitas in loco e de aplicação de questionários aos moradores do bairro; 

apresentar o panorama atual de como se encontra a infraestrutura urbana do local em estudo; 

evidenciar a expansão e os problemas ambientais e sociais encontrados no Conjunto 

Habitacional Frei Pascoal. Finalmente concluindo que o crescimento desordenado e sem 

estrutura que ocorre no bairro em análise, mostra, de forma dinâmica, como o território é 

alterado pela ação antrópica e pelos próprios agentes transformadores naturais do espaço 

geográfico, provocando alterações no modo de vida de toda a comunidade estudada. 

 

PALAVRAS CHAVES: Urbanização. Cidade. Crescimento desordenado. Infraestrutura 

urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Geografia pela Faculdade de Educação São Francisco – FAESF; 

2
 Professora de Geografia, especialista em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Regional. 
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ANÁLISE DO USO E DESUSO DAS SACOLAS PLÁSTICAS PELOS 

PROPRIETÁRIOS E CLIENTES DE COMÉRCIOS NA ZONA URBANA DE 

ESPERANTINÓPOLIS – MA 

 

SOUZA, Cleudinalva de Araújo
1
; SANTOS, Ligiéria Alves dos

2
.  

 

RESUMO 

 

O mundo está passando por uma crise ambiental sem precedentes, uma vez que as ações 

antrópicas desencadeiam uma série de reações desagradáveis, como por exemplo, o drama do 

aquecimento global. Este problema é apenas um dos muitos que a humanidade tem de 

enfrentar, aliás, já vem enfrentando nesta segunda década do século XXI. É eminente que o 

planeta caminha em direção a um colapso em termos de escassez de muitos recursos naturais, 

em decorrência do uso desordenado destes, o que indica uma ausência de políticas ambientais 

mais eficazes, capazes de colocar o homem em harmonia com o meio ambiente. Consta no 

cerne deste trabalho uma reflexão acerca da analise do uso e desuso das sacolas plásticas 

pelos proprietários e clientes de comercio na zona urbana de Esperantinópolis Maranhão. O 

mesmo tem como objetivo principal demonstrar os principais efeitos negativos que o 

lançamento indiscriminado de sacolas plásticas em locais indevidos podem acarretar ao meio 

ambiente da cidade campo de pesquisa desse trabalho. Sabe-se que o plástico é um dos 

componentes que mais demora a se decompor totalmente no ambiente, o que vem exigindo 

outras alternativas, que favoreçam o equilíbrio do planeta, principalmente no caso das sacolas 

plásticas. Estas, atualmente, já são alvo de intensas discussões e algumas cidades já a 

proibiram. Apesar da polêmica, o certo é que não é fácil resolver a situação, pois ao lado da 

importância de se preservar a natureza, existe o fator socioeconômico que é afetado, ou seja, a 

indústria dos plásticos se opõe a isso. O caminho metodológico traçado para o 

desenvolvimento desse trabalho foi o de aplicação de questionários diretamente aos 

proprietários de comércios da zona urbana de Esperantinópolis e ainda aos clientes que se 

encontravam em horário de compras nos respectivos estabelecimentos de vendas. Assim, esta 

pesquisa vem mostrar como as cidades contemporâneas estão buscando superar esse desafio 

sem gerar prejuízos econômicos para a população em geral. 

 

PALAVRAS CHAVES: Sacolas plásticas. Reciclagem. Consumo. Comércio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Geografia pela Faculdade de Educação São Francisco – FAESF; 

2
 Professora de Geografia, especialista em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Regional. 
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ESTUDO DAS ALTERAÇÕES FÍSICO-NATURAIS DECORRENTES DA AÇÃO 

ANTRÓPICA NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA 

 

SOUSA, Claudiane da Silva
1
; ANDRADE, Francisca Géssica Feitosa

2
; OLIVEIRA, Livânia 

Norberta de
3
. 

RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva demonstrar as alterações físico-naturais decorrentes da ação 

antrópica em Igarapé Grande-MA. Visando investigar como as atividades antrópicas que 

contribuíram para modificar significativamente a paisagem natural do município, apontando 

os problemas de infraestrutura, como o saneamento básico, considerado um importante fator 

para a sustentabilidade dos recursos hídricos na cidade, como o igarapé que deu nome a 

cidade que atualmente se encontra poluído, com suas margens desmatadas, devido o manejo 

irregular pela população, assim como a existência de habitações irregulares na sua margem. 

Assim como fazer uma retrospectiva do aspecto histórico e socioeconômico da cidade. Para a 

realização desse trabalho utilizou-se pesquisa bibliográfica e documental junto ao IBGE e à 

Prefeitura Municipal. Como também visita in loco na área urbana e semiurbana da cidade para 

identificar as mudanças ocorridas no meio natural com o processo de urbanização. A pesquisa 

foi aplicada entre janeiro e junho de 2012. Constatou-se que no decorrer dos anos o espaço 

urbano de Igarapé Grande cresceu de forma desordenada sem valorizar seus recursos naturais, 

como o igarapé que deu nome a cidade, antes utilizado para pesca e balneário pela população, 

hoje se encontra poluído e abandonado pelo poder publico. Observou-se também que o 

deficiente sistema de esgotamento da cidade tem deixado a população exposta à doenças 

assim como contaminado os recursos hídricos, haja vista a drenagem urbana desaguar no 

igarapé. Identificou-se também grandes áreas desmatadas ao redor da cidade para o cultivo de 

pastagens para bovinos e equinos. Conclui-se que os recursos naturais de Igarapé Grande tem 

passado por um intenso processo de degradação por falta de planejamento urbano e ausência 

de política publicas voltadas para a sustentabilidade, devendo-se direcionar ações 

responsáveis e articuladas em diversos níveis de governo e da sociedade para recuperar e 

preservar os recursos naturais ainda existentes, assim como estabelecer uma política voltada 

para a sustentabilidade de recursos hídricos, com o fim de restabelecer o equilíbrio hídrico e 

ecológico local. 

 

PALAVRAS CHAVES: Ação antrópica. Meio Ambiente. Urbanização. Igarapé Grande. 
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ANÁLISE DO SISTEMA DE ESGOMENTO SANITÁRIO DE ESPERANTINÓPOLIS- 

MA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O MEIO AMBIENTE 

 

LIMA, Darllen Miranda
1
; MENESES, Reginaldo Davi de

2
; OLIVEIRA, Livânia Norberta 

de
3
. 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa estuda as condições higiênico-sanitários da cidade de EsperantinópolisMA, com 

o objetivo de analisar os fatores que ocasionam a carência de saneamento na cidade e as 

consequências resultantes desta negligência para a saúde da população e do meio ambiente. 

Partindo-se da premissa que é direito de todos os cidadãos terem acesso à água de qualidade 

para beber e fazer sua higiene. A necessidade de estações de tratamento de esgotos implica na 

existência de um ambiente urbano saudável e afeta a qualidade de vida da população. Assim, 

importa pesquisar a fundo que medidas podem e devem ser tomadas para que essa situação 

seja possivelmente solucionada. Este estudo além de abordar as condições higiênicosanitário 

da cidade, faz uma análise crítica sobre as implicações do esgotamento sanitário à população 

urbana e ao meio ambiente. Busca ainda identificar os possíveis impactos causados pela 

deficiência do sistema de esgotamento sanitário, discute formas de como trabalhar as questões 

sanitárias e a importância de um ambiente urbano agradável. Para alcançar tais objetivos 

realizou-se um levantamento bibliográfico e documental junto à prefeitura municipal, a 

Companhia de Água e Esgoto do Maranhão (CAEMA) e ao Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatísticas (IBGE). Constatou-se que tanto a população como o poder público são 

responsáveis direta e indiretamente para a deficiência dos serviços de saneamento na cidade, 

sendo necessários projetos que viabilizem o saneamento na cidade, para trazer melhoraria a 

saúde da população, assim como tornar o ambiente urbano mais agradável para se viver. Para 

tanto torna-se necessário sistematizar ações que possam mobilizar o poder público quanto à 

melhoria e ampliação dos serviços sanitários da cidade de Esperantinópolis, assim como 

identificou-se a importância da educação e conscientização da sociedade em relação ao lixo 

doméstico, depositado em vários pontos da cidade. 

 

PALAVRAS CHAVES: Saneamento. Saúde. Esperantinópolis. 
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EDUCAÇÃO TURÍSTICA NA CACHOEIRA GRANDE, BARRA DO CORDA/MA: 

preservando a memória histórica local. 

 

SANTOS, Paula Oliveira
1
; SILVA, Maristela de Sousa da

2
; EVERTON, Carlos Eduardo 

Penha
3
; TUGEIRO, Lúcia Tereza Pinto

4
. 

 

RESUMO 

 

Este trabalho vem sendo realizado desde maio/2012, com o objetivo de estudar a relevância 

da participação da população indígena da região da Cachoeira Grande – Barra do Corda-MA, 

respeitando as suas matrizes culturais na implementação de estratégias e ações educativas de 

desenvolvimento turístico. A metodologia aplicada está sendo de caráter exploratório com 

pesquisa de campo, observação e entrevistas, ratificada por pesquisa bibliográfica da 

comunidade indígena Tenetehará Guajajara, educação turística e desenvolvimento 

sustentável; observação e entrevistas para conhecimento da memória histórica dos moradores 

locais; planejamento de ações de educação turística em parceria com órgãos públicos e 

privados, elaboração de atividades de aventura e promoção de projetos interdisciplinares que 

objetivem uma consciência ecológica na comunidade escolar do IFMA – Campus Barra do 

Corda. Como resultados parciais o estudo sinaliza a falta de registros históricos da 

comunidade local e que apesar dos moradores utilizarem a área como atrativo turístico, esse é 

feito de maneira informal, sem uma infraestrutura adequada para um turismo sustentável, o 

que ratifica a necessidade de realização imediata de cursos de formações de condutores 

turísticos e de meio ambiente, bem como de instalações com treinamento de atividades de 

aventura, como trilhas, tirolesas e boia-cross. 

 

PALAVRAS CHAVES: Atividade de aventura. Desenvolvimento sustentável. Memória 

histórica. Indígenas. Turismo 
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PARQUE ECOLÓGICO DO COCÓ: potencial turístico e impactos no meio ambiente 

SANTANA, Elizabeth Abreu de Sousa
1
; CORIOLANO, Luzia Neide M. T

2
.  

 

RESUMO 

 

Os parques urbanos são espaços de lazer e entretenimento, proporcionando a melhoria da 

qualidade de vida e interação entre as pessoas. A importância de avaliar o Parque Ecológico 

do Cocó sob a ótica da análise turística e ambiental se fez em função deste representar um 

espaço que tem sido alvo de freqüentes investimentos com o desenvolvimento de projetos e 

instalações de melhorias voltadas cada vez mais para visitação de famílias, ambientalistas, 

estudantes e turistas. Assim, este trabalho teve como objetivo analisar o Parque Ecológico do 

Cocó, localizado no bairro de nome homônimo, na cidade de Fortaleza (CE), considerando 

suas potencialidades de lazer e turismo e os comprometimentos gerados ao ambiente. A 

metodologia aplicada neste trabalho foi quantitativa e qualitativa de caráter exploratório com 

entrevistas, questionários e pesquisas bibliográficas em diferentes acervos. A pesquisa 

levantou se o referido parque realmente era visto como atrativo para turistas e moradores da 

cidade, além de buscar compreender até onde a sua utilização poderia impactar negativamente 

no ambiente o qual está inserido. Partindo do pressuposto que o lazer é uma forma de uso de 

tempo disponível, e que o turismo também está inserido nesse tempo, verificou-se que 

esporadicamente esse tempo é utilizado para conhecer lugares que por sua vez satisfazem 

necessidades secundárias (como o contato com a natureza, ou outros espaços verdes, que 

funcionam como um diferencial para cada cidade). O Parque do Cocó oferece atividades de 

entretenimento e lazer para seus visitantes como: caminhadas, trilhas, práticas esportivas, 

parque recreativo e atividades extras realizadas por empresas e parcerias com órgãos 

governamentais, como o “projeto lazer em ação” que promove momentos de distração e 

convívio entre família e visitantes. Verificou-se que o Parque do Cocó é um produto turístico 

em potencial, porém as atividades ofertadas e sua infraestrutura ainda estão deficientes para a 

demanda turística, se inserido o Parque do Cocó no roteiro turístico de Fortaleza, sendo 

necessário planejamento e reorganização dos espaços, atividades e instalações. 

 

PALAVRAS CHAVES: Parque ecológico. Atrativo turístico. Lazer. Impactos. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL E A IMPORTÂNCIA DO BALNEÁRIO PRATA VELHA 

(PRATA DO PIAUÍ) À LUZ DA COMUNIDADE USUÁRIA 

 

SANTIAGO, Cristiane Maria Cordeiro
1
; SANTOS, Geone Borges dos

2
; PAULA, Jorge 

Eduardo de Abreu
3
.  

RESUMO 

 

Prata do Piauí é um município com pouco tempo de existência e está localizado na região 

norte do Estado do Piauí, cerca de 356 km a sudeste da capital Teresina. Nesse município 

existem muitos riachos, tendo como destaque o riacho Prata Velha que é utilizado para o lazer 

após ter sido criada infraestrutura originando o Balneário Prata Velha. O Balneário apresenta 

crescente fluxo de pessoas que se utilizam dos recursos naturais disponíveis. Diante disso, 

objetivou-se analisar a importância do Balneário Prata Velha para a população dessa cidade, 

bem como, a percepção quanto a questão socioeconômica, cultural e ambiental do Balneário, 

em especial, para aqueles que o usufruem. Para tanto, procedeu-se com o levantamento 

bibliográfico e pesquisa de campo com aplicação de questionários e entrevistas. Também 

realizou-se a observação direta do local pesquisado associada ao registro fotográfico dos fatos 

verificados. Os resultados obtidos indicaram que o Balneário Prata Velha proporciona 

satisfação e bem estar, através do lazer, tendo grande importância sociocultural e histórica 

para os usuários, pois dali originou-se a cidade de Prata do Piauí, sendo também considerado 

o único local de lazer dessa cidade. Além disso, traz benefícios econômicos, pois gera 

emprego e renda tanto aos comerciantes que possuem estabelecimentos naquele local quanto 

pelas contratações temporárias. Em contrapartida, a compreensão dos usuários a respeito da 

questão ambiental ainda é muito incipiente, existindo um grande número de pessoas alheias à 

preocupação ambiental e à conservação do seu local de lazer. Percebe-se portanto, a pouca 

noção sobre o conceito de impacto ambiental e em relação a proteção do local por parte do 

universo pesquisado, levando a considerar a necessidade da intervenção de órgãos, entidades 

ou grupos competentes que criem meios que possibilitem a mudança de comportamento das 

pessoas e enriquecimento dos seus conhecimentos quanto as questões ambientais, o que se 

refletiria posteriormente na própria mudança de hábitos. Seria necessária a introdução da 

educação ambiental que visa, justamente, o resgate de valores e a introdução do 

conhecimento. 

 

PALAVRAS CHAVES: Percepção ambiental. Lazer. Educação ambiental. 
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INFLUÊNCIA DO TURISMO NAS TRANSFORMAÇÕES ESPACIAIS NOS 

ÚLTIMOS DEZ ANOS NA PRAIA DE BARRA GRANDE (CAJUEIRO DA PRAIA- 

PI). 

SANTOS, Éryka Andrade dos
1
; SANTIAGO, Cristiane Maria Cordeiro

2
; GOMES, Maria 

Luzineide
3
. 

RESUMO 

 

O litoral é uma área de beleza imensurável, local geralmente buscado para o descanso e o 

lazer, proporcionando então bem estar físico e mental para seus visitantes. Porém, possui 

extrema fragilidade e algumas limitações. O turismo no litoral do Piauí está crescendo de 

forma bastante acelerada e preocupante nas últimas décadas. O presente trabalho vem então 

discutir as transformações espaciais ocorridas na praia de Barra Grande, município de 

Cajueiro da Praia- PI, devido ao aumento da demanda turística local nos últimos dez anos. Foi 

utilizada como procedimento metodológico a aplicação de questionários à população nativa e 

aos turistas com perguntas que discutiam como eles percebiam o papel e a influência do 

turismo para a região. Utilizou ainda de observação e análise direta, acompanhada de registros 

fotográficos que retratam a realidade local atual para permitir a compreensão da influência. 

Com base na análise das respostas obtidas associou-se os serviços turísticos oferecidos pelos 

agentes transformadores do espaço com a demanda e a possível satisfação dos turistas, a fim 

de buscar conciliar o desenvolvimento do turismo, da comunidade receptora e a conservação 

do meio ambiente. Foram também analisados os pontos positivos e negativos da implantação 

da indústria do turismo e dos serviços que a abrangem na referida comunidade, bem como as 

formas de uso e de planejamento espacial. A partir da análise dos questionários e das 

observações feitas verificou-se que o Estado é o maior agente impactante da praia de Barra 

Grande, cabendo a ele então criar mecanismos de forma a balancear o desenvolvimento 

econômico, social e a preservação ambiental. Buscando com isso transformar a praia de Barra 

Grande em um atrativo de visitação constante; manter suas potencialidades. 

 

PALAVRAS CHAVES: Turismo. Litoral. Transformações espaciais. Última década. 
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A PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

NO RIACHO DO LEITE EM FLORIANO – PI. 

 

SANTOS, Geone Borges dos
1
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2
; GOMES, Maria Luzineide

3
. 

 

RESUMO 

 

Considerando a importância dos cursos fluviais e dos recursos hídricos na atualidade, e 

levando em conta as formas de uso e ocupação ocorrentes na área marginal do riacho do Leite 

(Floriano-PI), o presente trabalho analisa a percepção da população da área tem sobre os 

impactos socioambientais presentes. Desse modo, este trabalho tem como objetivo Identificar 

qual a importância do riacho do Leite para população do seu entorno, além de avaliar a 

contribuição do poder público municipal e da população para preservação e revitalização da 

área. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi pesquisa bibliográfica 

no qual evidenciaram se conceitos necessários à pesquisa, tais como: impactos ambientais, 

socioambientais e sobre agentes transformadores do espaço. Realizou-se pesquisa de campo 

para averiguação “in loco”, registro fotográfico da área, questionários/entrevistas aplicados a 

residentes do entorno do riacho bem como Poder Público Municipal. A partir dos dados 

coletados verificou-se que o Meio Ambiente é um local que pode sofrer diferentes 

transformações de acordo com o tipo ou grau de interferência do ser humano. Nesse ponto, o 

estudo relata uma total desorganização urbana da área de estudo, devido ao acelerado 

crescimento da mesma. Constatando-se que a população utiliza o Riacho do Leite como 

esgoto a céu aberto, resultante da grande quantidade de moradores na área das margens do 

Riacho do Leite, e o mesmo passa por grandes impactos como a grande quantidade de lixo 

acumulado, levando a degradação e o assoreamento total em alguns pontos do riacho. Verifica 

se também que a população tem uma visão bem diferenciada quando a utilização do Riacho 

do Leite. Diante dos fatos apresentados, espera-se que este trabalho possa contribuir para 

sensibilizar a população e ao Poder Público Municipal dos reais impactos ambientais 

ocorrentes e da importância da conservação desse recurso hídrico. 

PALAVRAS CHAVES: Percepção ambiental. Impacto ambiental. Recurso hídrico. 
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