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O uso da internet tornou-se ferramenta de uso amplo e irrestrito, possibilitando o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas e motoras, proporcionando uma comunicação rápida e 
facilidade na busca de informações, entretanto é observada como um meio que se usado de forma 
abusiva e sem controle, pode provocar prejuízos significativos na vida profissional, acadêmica, 
social e familiar. A dependência de internet é sub-diagnosticada devido à falta de informação dos 
pais e às dificuldades para diagnóstico pelos profissionais. Identificar a prevalência de 
Dependência de Internet em estudantes do ensino médio de uma escola privada, além, de 
investigar a dependência de internet com a qualidade do sono e analisar as variáveis 
sociodemográficas. Foram avaliados 50 estudantes do ensino médio de uma escola privada de 
Presidente Prudente por meio da aplicação de 3 escalas intituladas como: "Internet Addiction 
Test" (IAT), "Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh" (PSQI) e a correlação destes achados com 
aplicação de uma escala com características sociodemográficas da população estudada. A 
dependência de internet está diretamente relacionada a má qualidade do sono, mostrando que o 
aumento do IAT está associado positivamente a uma pior qualidade do sono. O uso de bebida 
alcoólica no presente estudo não teve correlação com a dependência de internet e a presença de 
sono conturbado tem associação com a dependência de internet. A dependência de internet 
tende a aumentar com o passar do tempo, gerando cada vez mais problemas sociais na vida dos 
adolescentes. É importante ressaltar que, mesmo que a dependência de internet não seja 
diretamente uma dependência capaz de causar lesão estrutural, a maioria dos efeitos prejudiciais 
devem-se ao desequilíbrio criado pelo tempo excessivo gasto com a tecnologia, uma vez que a 
internet está disponível praticamente de forma ilimitada e livre. Identificou-se a prevalência de 
dependência de Internet associada a má qualidade e conturbação do sono entre estudantes do 
ensino médio na instituição pesquisada. A dependência de internet é aceita como um transtorno 
na última década e, seus sinais são comumente mascarados e justificados como sendo uma 
adequação social ao uso de uma ferramenta de tecnologia.Por ser um tema atual, pouco 
explorado e com forte impacto social e econômico, sugere-se novos estudos que possam 
contribuir para o diagnóstico precoce e tratamento adequado.          
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A cesariana sem indicação pode acarretar em efeitos adversos para o binômio mãe/recém-
nascido, incluindo aumento do risco de infecção, complicações anestésicas e cirúrgicas, menor 
probabilidade de amamentar ou cessação do aleitamento até nas primeiras horas de vida do 
neonato. Comparar o teor de gorduras do colostro de nutrizes com a via de parto vaginal e/ou 
cesárea no termo e descrever as características gestacionais e os aspectos sócios demográficos 
maternos. Estudo prospectivo transversal. Incluídas 214 nutrizes que tiveram parto vaginal ou 
cesárea, atendidas em uma maternidade de Pres. Prudente de dez de 2017 a abr de 2018. A coleta 
realizada por ordenha manual. Dosagem de gorduras pela técnica do crematócrito. Dados 
pessoais,obstétricos/ gestacionais foram coletados seguindo protocolo pré-estabelecido e análise 
dos prontuários médicos. Todas as nutrizes foram informadas quanto à finalidade da pesquisa e 
assinaram o TCLE. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se teste t, ou teste Z ou teste 
de Mann-Whitney, com o nível de significância de 5%. Submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos (CEP) da Faculdade do Oeste Paulista/UNOESTE e aprovado sob protocolo 
número 3985 conforme protocolo CAAE 67699817.8.0000.551. Os resultados referentes às 214 
amostras, como dados sócios demográficos, obstétricos e perinatais dos RN foram descritos em 
tabelas e figuras. Foram evidenciados resultados significativos no IMC, no início da gestação foi 
superior no grupo de parto cesárea (p=0,01) e o ganho de peso foi maior em nutrizes com parto 
vaginal (p=0,01), o New Ballard apresentou mediana maior nos RN de parto vaginal (p=0,004). Na 
quantificação da porcentagem de gorduras, creme e calorias no colostro pode-se observar um 
resultado não significativo ao comparar a via de parto vaginal e cesária. O presente estudo 
comparou a composição de gorduras do colostro em nutrizes de parto vaginal e/ou cesárea e 
descreveu as características sócias demográficas, obstétricas e perinatais. A cesariana pode estar 
associada a uma barreira para o início do aleitamento materno, interrompendo o contato mãe/RN 
no período pós-parto. Estudos já evidenciaram que o teor de gorduras presente no colostro é 
semelhante em ambos os partos. Nota-se que a via de parto por si só não resulta em uma 
alteração no teor de gorduras, mas sim o conjunto de variáveis durante a gestação. A via de parto 
vaginal ou cesárea não influenciaram na composição do teor de gorduras do colostro.         

 


