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RESUMO

O objetivo do trabalho é publicar um livro didático que funcionará como manual técnico-científico publicado sob a forma de e-book sobre as mais diversas temáticas relacionadas

à higiene. O mesmo foi idealizado pelo autor, Professor Allisson Rodrigues de Rezende que convidou a Professora Eleusa M. Ferreira Rocha para participar desta empreitada

como organizadora do livro junto com o mesmo. A obra será dividida em mais de 15 capítulos com as várias vertentes da higiene, tais como: ambiental, mental, corporal, bucal,

genital, agrícola, ocupacional, escolar, vocal, desportiva, laboratorial, hospitalar, etc. Os capítulos estão sendo escritos por diversos autores e, por se tratar de um compilado de

informações há a necessidade de buscar uma quantidade grande de materiais. Para tal, foi realizado uma vasta revisão de literatura em bases de dados da Internet como

principal ferramenta de busca, procurando todo material científico relacionado à higiene. Para isso, utilizou-se a lógica booleana para ascender e direcionar as buscas, usando a

raiz da palavra pesquisada juntamente com as expressões inglesas “OR”, “NOT” ou “AND”. A partir desta etapa realizou-se um levantamento de todas informações possíveis para

citá-las ou pelo menos recomendar sua leitura. Após o mapeamento das publicações, realizou-se uma leitura sistemática dos resumos dos trabalhos, sempre que disponíveis, e

posteriormente dos textos na íntegra, para identificar os trabalhos, que efetivamente indiquem uma inserção no campo de pesquisa em questão. Por meio desta leitura foi

elaborado um banco de dados com o intuito de identificar alguns elementos centrais para análise, tais como tema de pesquisa e enfoque metodológico. A partir da elaboração

deste banco de dados com compilações de informações está sendo possível quantificar, caracterizar, identificar tendências e integrá-las à luz da higiene sob a ótica da higiene

escolar, principalmente nos últimos anos.
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