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O envio do resumo representa um compromisso definido do(s) autor (es) em 

apresentar o trabalho, se aceito, durante o evento. O resumo deve ser enviado 

através do e-mail expociencia2011@saocamilo-es.br de acordo com a formatação 

apresentada a seguir. 

Todos os resumos, quando submetidos, serão analisados por uma Comissão 

de Avaliação composta por professores e pesquisadores da área, indicados pela 

Comissão Organizadora . Compete a esta Comissão o direito de selecionar e avaliar 

os trabalhos a serem apresentados, recusando aqueles que não estiverem de acordo 

com as normas da II Mostra Científica da III EXPOCIÊNCIA UNIVERSITÁRIA SUL 

CAPIXABA. 

 

 

PREPARAÇÃO DO RESUMO 

O resumo deve expor os objetivos do estudo, descrevendo sucintamente os 

métodos utilizados, resultados e conclusões obtidas. É recomendável, sempre que 

possível, a inclusão do tamanho amostral e dados quantitativos (desvio padrão, erro 

padrão, porcentagem etc.) que permitam o entendimento do trabalho pelo leitor. 

IMPORTANTE: Não devem ser enviados mais de um resumo baseado em um mesmo 

trabalho de investigação. A "pulverização" de resultados em diferentes resumos, com 

primeiros autores diferentes, não será aceita. 
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Formato do Resumo 

O resumo dos trabalhos referentes aos projetos de pesquisa, trabalhos 

concluídos ou pesquisas em andamento deve ter o texto OBRIGATORIAMENTE 

formatado conforme modelo apresentado contendo o número máximo de 3000 

caracteres (contando espaços) utilizando fonte Arial 12 (para símbolos especiais 

usar fonte "symbol"). Deverá ser digitado em papel branco A4, espaçamento simples 

entre linhas, margens de 2 cm à direita e 3 cm a esquerda, 3 cm acima e 

2 cm abaixo da página. A apresentação do resumo deve conter: 

- O título do trabalho; 

- A origem do trabalho; 

- O nome dos autores; 

- O nome do orientador; 

- O texto, contendo os tópicos descritos abaixo; 

- Três palavras-chave intercaladas por “ponto e vírgula”; 

- Fontes de financiamento, se houver. 

 

 

Tópicos do texto do resumo: 

• Introdução: breve introdução e a justificativa do trabalho. 

• Objetivos: citar o objetivo geral do trabalho. 

• Metodologia: descrever como a pesquisa foi realizada (população, sujeitos, 

instrumentos, procedimentos, estatística, etc). 

• Resultados e discussão: apresentar os resultados da pesquisa e a discussão 

a cerca dos mesmos. OBS.: Os trabalhos não concluídos apresentarão os 

resultados parciais. 

• Conclusão: apresentar as conclusões alcançadas com a pesquisa. OBS.: Os 

trabalhos não concluídos não precisam ter esse item. O material a ser 

apresentado no pôster durante o evento deve ser substancialmente 

semelhante àquele descrito no resumo. Em particular, o título, autores e 

conteúdo científico devem ser idênticos aos do resumo aprovado. 
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MODELO DE RESUMO 

 

AVALIAÇÃO POSTURAL EM CRIANÇAS COM RESPIRAÇÃO ORAL E 

TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO. REZENDE, Márcia Aparec ida de Almeida 

Rocha 1; DIAS, Fernanda Moura Vargas 2. 

 
1Fisioterapeuta doutora em... (Mini currículo pertin ente) 
2Professora do Centro Universitário São Camilo... (M ini currículo pertinente) 

 

Introdução: Além das trocas gasosas, a respiração tem importante papel em outras 

funções, como na fonoarticulação, sistema estomatognático e manutenção do 

equilíbrio postural. A respiração oral é caracterizada por sinais e sintomas presentes 

em indivíduos que substituem a respiração nasal por uma respiração pela boca ou 

mista, provocando assim alterações estruturais, posturais, funcionais e 

comportamentais, prejudicando a qualidade de vida do indivíduo. Objetivo: avaliar a 

eficácia do tratamento fisioterapêutico nas alterações posturais decorrentes da 

respiração oral em 13 crianças de 7 a 12 anos selecionadas pela Unidade de Saúde 

de Jardim da Penha (Vitória-ES). Materiais e Métodos: Foi realizado questionário de 

hábitos parafuncionais, avaliação postural por meio de fotogrametria computadorizada 

- protocolo SAPO (Software para Avaliação Postural), e um programa de técnicas 

fisioterapêuticas direcionadas as crianças com respiração oral. O tratamento foi 

através de exercícios que incluía alongamento, fortalecimento, exercício de 

motricidade oral, naso-diafragmáticos e conscientização corporal, realizado duas 

sessões por semana, durante 45 minutos num total de 12 sessões. Os dados obtidos 

foram analisados estatisticamente através do Test t não pareado, pelo GraphPad 

prism 4, e Microsoft Excel 2003. Resultados e discussão: As principais alterações 

encontradas foram elevação do acrômio direito, inclinação da pelve direita, joelho 

valgo, anteriorização da cabeça, inclinação anterior do corpo, antepulsão pélvica e 

hiperextensão de joelho. Estatisticamente houve diferença na inclinação da cabeça 

para esquerda, com diminuição da inclinação depois do tratamento. Conclusão: 

Conclui-se que o tratamento fisioterapêutico é essencial para diminuição das 

alterações posturais observadas no respirador oral. 
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Palavras chave : respiração oral; avaliação postural; tratamento fisioterapêutico. 

 

 

INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO DA APRESENTAÇÃO NO DIA DO  EVENTO 

• Os trabalhos poderão ser apresentados na forma de pôster ou painel. 

• A apresentação em painel deve ser legível e os slides feitos em folha A4 

devem estar afixados no mural em um espaço com dimensão total de 1m de 

altura por 0,90m de largura. 

• Em caso de apresentação em pôster utilizar as normas descritas a seguir: 

o Dimensão : a dimensão do pôster será de 1m de altura por 0,90m de 

largura. 

o Título : o título deverá ser o mesmo utilizado no resumo e ser escrito em 

letras maiúsculas que permitam sua leitura a 3m de distância. (Sugere-

se fonte Arial tamanho 90). 

o Autor (es) : abaixo do título, com letras menores (Sugere-se fonte Arial 

tamanho 60), devem aparecer os nomes dos autores, da instituição, da 

cidade e do Estado. O nome do autor que apresentará o trabalho 

deverá estar sublinhado. 

o Corpo do pôster : Deve ser feito de preferência com o mínimo possível 

de texto (sugere-se fonte Arial tamanho 20) e o máximo possível de 

ilustrações (figuras, diagramas e tabelas). Sugere-se que as conclusões 

sejam dividas em itens. Preparar uma versão reduzida do pôster em 

apenas uma página de papel A4 e levar cópias para distribuição aos 

interessados. 

 

Os resumos submetidos como temas livres serão apresentados sob a forma de 

pôsteres ou painéis nos dias 26 e 27/10/2011. Os pôsteres ou painéis deverão ser 

afixados no dia estipulado pela Comissão Organizado ra no horário de 18 horas . 

O autor deverá estar disponível ao lado dos trabalh os para receber seu 

certificado de participação . As sessões de pôsteres serão visitadas por 

Avaliadores de Painéis indicados pela Comissão Organizadora. 


